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Personal information 

Name Fatma  Mousa Ali Allam 
 

Address 18 Ibn Sander Square -El ziton Cairo, Egypt.          

Telephone 0224512298 
 

Mobile: 01002967409 
 

E-mail aallam2014@gmail.com 
 

Nationality Egyptian 
 

Date of birth 09 Jan. 1953  (Suze) 
 

Fax(es)  
 

 25301090400201 الرقم القومى

 Ph-D الدرجة االكاديمية
 

Education 

عليها جامعةالحصول   التخصص السنة  

Ph.D Ain Shams 1991 Some Physical Studies on 

Thin Simi conducting films of  

(Cd , Zn,Te ).  Physics 

M.Sc Ain Shams 1982 Study of some Optical and 

Electrical properties of some 

Semiconducting Thin Films. 

Physics 

B.Sc Cairo 1975 Physics 
  
 

 

 

 

 (Current / Previous positions) التسلسل الوظيفي 

Title التخصص السنة 

Teaching Assistance of 

Physics department  

1976- 1983 Teaching Assistance of Physics department Faculty of 

science Helwan University. 



Faculty of Science – Helwan University 

Lecture Ass.  of Physics 1983 - 1991 physics 

Lecture.  of Physics 1991 -2014   physics 

 

 االنشطة العلمية و البحثية

  البند خالل السنة م

  المشاركة فى الخطة البحثية للقسم 1

  المشاركة فى إنشاء / تطوير المعامل البحثية 2

  عدد رسائل الماجستير / الدكتوراه التى تقوم باالشراف عليها 3

                           عدد رسائل الماجستير / الدكتوراه التى تقوم بتحكيمها 4

  هتورالجان امتحان القبول للدبلوم / للماجستير/ الدكاالشتراك فى  5

  مالمشاركة بالمحاضرات العامة و ندوات الرسائل العلمية بالقس 6

 

Social Actives( عخدمة المجتم )  : 

بالكلية البيئة شئون لجنه فى عضو  

 

 

 

إشراف–إجتماعات  - ندوات – مؤتمرات  

 سنة المكان )البلد( الندوةاسم المؤتمر او  

    ندوات

   مؤتمرات

 

  

    إشراف رسائل

Teaching/Research Hours  ( األبحاث عمل ساعات – التدريس عمل ساعات – المواد للعام (  

2014 
 Courses (المواد) عدد  الساعات

 األبحاث

المكتبيةالساعات  الساعات مجموع  

 الساعات

1st Term Electromagnetism 

Modern physics 

 

2+2 

4+4 

 

  6  

2nd Term Modern physics 

Relativity 

4+4 

2+2 

 

  6  

 



Faculty of Science – Helwan University 

 انشطة اخرى

)المناقشات 

 المفتوحة(

 

 عضو فى لجنه شئون البيئة بالكلية.

التعليم شئون لجنه فى عضو  

 

 2012-

2013 

2010-

2011 

 

المشاركة فى 

االنشطة الريادة 

 الطالبية 

   
 

االنشطة المحلية 

و القومية و 

 العالمية

   

 

 االعمال المتعلقة بتعزيز / تحسين العملية التعليمية :

 

 أسم اللوائح المشاركة فى تطوير و تحديث اللوائح الدراسية 1

  المشاركة فى متابعة تنفيذ خطط تحسين البرامج 2

  المشاركة فى تطوير المعامل 3

  التدريب الصيفى المشاركة فى 4

  على مشروع التخرجالمشاركة فى االشراف  5

  االرشاد االكاديمي لمجموعة من الطالب 6

 الثانيةكنترول الفرقة  المشاركة فى أعمال الكنترول / االمتحانات 7

  المشاركة فى وحدة ضمان الجودة 8

  المراجعة الخارجية بمؤسسات تعليمية أخرى 9

  إن وجد –أخرى  10

 
 


