
  

                                                                                                     )الثانیة المرحلة( المشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  
  

  

  

 

  ..........اسم المؤسسة التعلیمیة /...........                                                     اسم الجامعة/.......
   33458611:ف  33458610:  ت  الجیزة -المھندسین -عرابي أحمد ش 96

        نموذج التقدم لمشروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد (الدورة الخامسة )
 1 

 

 
  )9ملحق (

 السیرة الذاتیة ألعضاء الفریق اإلداري والتنفیذي

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

  أوال: بیانات عامة

  دمحم عبد الحمید دمحم خلیفة    االسم:
  مدرس نقد أدبي بكلیة التربیة  الوظیفة الحالیة: ...

 2/7/1966ریخ المیالد: تا
  اإلسكندریة -العصافرة  45من شارع  11شارع   18 العنوان:

 5372755/03 التلیفون:  رقم
 0124873153رقم الموبایل: 

 dma 1966d @yahoo.comالبرید االلكتروني: 
  ثانیا: المؤھالت العلمیة: 

  یةالجامعة / المؤسسة التعلیم  سنة الحصول على الدرجة  الدرجة العلمیة
  كلیة اآلداب جامعة االسكندریة  2000  الدكتوراه  - 1
  كلیة اآلداب جامعة االسكندریة  1994  الماجستیر - 2

  كلیة اآلداب جامعة االسكندریة  1988  / اللیسانس سالبكالوریو - 3
  ثالثا" : التدرج الوظیفي األكادیمي (الداخلي والخارجي) :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بھا الوظیفة
 اآلداب كلیة ال      كلیة    2005                   مدرساا              

  
  رابعا": الدورات التدریبیة في مجال نظم إدارة الجودة: 

  دورة  إعداد مشروع بحثي -1.......
  إعداد كتابة البحوث العلمیة ونشرھا دولیا  - 2
   ریةاإلداتنمیة المھارات -4دورة تصمیم المقرر  - 3
 دورات التصمیم المقرر - 5
 تنمیة المھارات االدرایة  -6 
 مھارات التفكیر- 7
مھارات العرض  الفعال  -8 

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

  خامسا": األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطویر التعلیم :
  ..........................................................................................منسق الجودة  بقسم اللغة العربیة محلیاً: .....

 ...................................................................................................  
 إقلیمیا (إن وجد): 

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

......................................................  
  سادسا" : أھم خمس أنشطة أخرى التي تتعلق بالعملیة التعلیمیة وخدمة المجتمع.

   1939رئیس مجلس إدارة جمعیة نوافذ المعرفة المشھرة برقم  -1..

  رئیس تحلیل مجلة رؤى األدبیة  - 2

  عضو اتحاد الكتاب  - 3

  فة عضو دائم ومناقش األعمال األدبیة بوزارة الثقا - 4

  العالمیة بالریاض  اإلسالميعضو رابطة األدب  - 5

   اإلسكندریةعضو اللجنة العلمیة بمكتبة  - 6

  مشارك بعدید من المؤتمرات العلمیة محلیا ودولیا - 7

  عضو جمعیة النقد األدبي بالقاھرة - 8

  وقصر الثقافة بسیدي جابر للتذوق عضو مركز النقد األدبي  - 9

تحاد الدولي عضو مجلس إدارة اال....-10
....................... ..................................................................................للمكفوفین

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