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 السيرة الذاتية ألعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي

 )ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع( 

 )بحد أقصى صفحتين للعضو(

 أوال: بيانات عامة

  رباب أحمد محمد أبوالوفا  االسم:
 مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريسالوظيفة الحالية: 

 2/01/0991ريخ الميالد: تا
 كفرالدوار ـ الحدائق ـ شارع صالح سالم ـ بجوار مدرسة الحرية الخاصةالعنوان: 

 رقم التليفون: .....................................................................
 1070202910رقم الموبايل: 

 lwlwmr@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 ت العلمية: ثانيا: المؤهال

 الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 جامعة اإلسكندرية 2112 الماجســــتيـر

 جامعة اإلسكندرية 0997 الدبلوم الخاصة فى التربية

 جامعة اإلسكندرية 0992 البكالوريوس

 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها لوظيفةا

 والتعليم وزارة التربية 0999 /7/0 -09/0/0999 علوم إعدادى معلم

كلية التربية بدمنهور ـ جامعة  7/1/2112 -9/0/0999 معيد

 اإلسكندرية

كلية التربية بدمنهور ـ جامعة  وحتى اآلن 9/1/2112 مساعد مدرس

 اإلسكندرية

 
 ريبية في مجال نظم إدارة الجودة: رابعا": الدورات التد

   0-   ICTP  وتتضمن: مشروع تدريب هيئة التدريس والعاملين جامعة اإلسكندرية –المجلس األعلى للجامعات من، 

 مقدمة عن حماية وصيانى الحاسوب

 POWERPOINTالعروض التقديمية 

 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 

 قواعد البيانات
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 ياناتمعالجة جداول الب

 معالجة النصوص

 استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة اإلسكندرية  من Effective Teaching Skillsمهارات التدريس الفعال  -2

(FLDC) 

 (FLDC)سكندرية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة اإل من Thinking Skillsمهارات التفكير  -3

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة  من Effective Presentation Skillsمهارات العرض الفعال  -1

 (FLDC)اإلسكندرية 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة  من Teaching With Technology التدريس باستخدام التكنولوجيا  -0

 (FLDC)اإلسكندرية 

 (FLDC)مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة اإلسكندرية  من Communication Skills مهارات االتصال  -2

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة اإلسكندرية  من  University Code of Ethicsأداب وأخالقيات المهنة  -9

(FLDC) 

مركز تنمية  من Writing Scientific Paper & International Publicationياً كتابة البحوث العلمية ونشرها دول -7

 (FLDC)قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة اإلسكندرية 

9- Toefel Local ـ جامعة اإلسكندرية  خدمة المجتمعمركز  من 

 خامسا": األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم :
 حلياً: ..................................................................................م
 ................................................................................................... 

 إقليميا )إن وجد(: 
..................................................................................................................................................

...................................................... 
 عالمياً )إن وجد(: 

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

 سادسا" : أهم خمس أنشطة أخرى التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع.
 عضو لجنة أعضاء هيئة التدريس-0

 المشاركة فى توصيف المقررات .-2

 ضو لجنة متابعة تطبيق االستبيانات.ع-3

 المشاركة فى االرشاد األكاديمى لطالب الفرقة الثالثة شعبة الطفولة-1

 المشاركة فى اإلشراف على التربية العملية -0

 


