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  )٩ملحق (
 السیرة الذاتیة ألعضاء الفریق اإلداري والتنفیذي

  (ترفق السیرة الذاتیة لجمیع أعضاء الفریق اإلداري والتنفیذي للمشروع) 
  (بحد أقصى صفحتین للعضو)

  أوال: بیانات عامة
  أمل التلوانى عبد العظیم التلوانى  االسم :

  فس تربوي) بكلیة التربیة جامعة األسكندریة فرع دمنھورالوظیفة الحالیة: معید بقسم علم النفس (تخصص علم ن
 ٥/٩/١٩٨٦تاریخ المیالد: 

 العنوان: محافظة البحیرة، المحمودیة ، ش الثورة . 
 ٠٥٤ ٣٣١٨٥١٠، ھاتف عمل :  ٠٤٥٢٥٠٢٧٩٤رقم التلیفون: ھاتف منزل: 

 amlaltelwany@yahoo.com :البرید االلیكتروني
amlaltelwany@gmail.com  

  ثانیا: المؤھالت العلمیة: 

  الجامعة / المؤسسة التعلیمیة  سنة الحصول على الدرجة  الدرجة العلمیة

      الدكتوراه  -١

      الماجستیر -٢

جامعة األسكندریة/كلیة التربیة   ٢٠٠٧  / اللیسانس سالبكالوریو -٣
  بدمنھور

  لوظیفي األكادیمي (الداخلي والخارجي) :ثالثا" : التدرج ا

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بھا الوظیفة

معید بقسم علم النفس (تخصص علم 
 نفس تربوي) 

قسم علم النفس كلیة التربیة جامعة  ٢٠٠٨
 األسكندریة فرع دمنھور

   
  رابعا": الدورات التدریبیة في مجال نظم إدارة الجودة: 

..................................................................................................................................................
..................................................................  

  یر التعلیم :خامسا": األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطو
االشتراك فى توصیف المقررات ووفى اتمام عمل مجموعة من لجان الجوده ومنھا لجنة التقییم المستمر للفاعلیة محلیاً: 

  والمشاركة فى تنظیم واعداد ورش عمل بلجنة المشاركة المجتمعیة  التعلیمیة  ولجنھ التعلیم والتعلم
 إقلیمیا (إن وجد): 

..................................................................................................................................................
......................................................  
 عالمیاً (إن وجد): 

..................................................................................................................................................
......................................................  

  سادسا" : أھم خمس أنشطة أخرى التي تتعلق بالعملیة التعلیمیة وخدمة المجتمع.
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  قدرات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة األسكندریة.دورة " أسالیب البحث العلمي " بمركز تنمیة 
 .دورة " التدریس الفعال " بمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة اإلسكندریة 
  دورة " تنمیة مھارات التفكیر " بمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة اإلسكندریة 
  " دورةVCT اسب االلى ، كلیة التربیة بدمنھور جامعة ا إلسكندریة ." غرف الدراسة االفتراضیة ، وجدة الح 
  دورة" ICDL "  جامعة اإلسكندریة  –من كلیة التربیة الریاضیة للبنین 
  دورة" TOFEL" . من مركز خدمة المجتمع ، جامعة األسكندریة 
 . دورة االتصال الفعال بمركز تنمیة قدرات اعضاء ھیئة التدریس بدمنھور 

 


