
  تيمونس فيان السيرة الذاتية للرئيس ونائب المستشار الدكتوره

في  تيمونس دورا قياديا فيانالدكتوره ، اتخذت ٨٠٠٢سبتمبر  1 في ريجينا لجامعة نائب المستشارالسابع و الرئيس منذ أن أصبحت

 .المسار االستراتيجي للجامعة تحديد

  بعنوان في الجامعة األحدث الخطة االستراتيجية تنفيذ العمل من خالل تطوير ومن هذا  قامت الدكتورة فيان بأداء جزء كبير حيث

mâmawohkamâtowin: بلغة  "نحو تحقيق أهداف مشتركةالعمل معا "يعني عنوانها  التي ،هذه الخطة .مجتمعاتنا، شعبنا، عملنا

 مجتمع الجامعة عملية تشاور موسعة داخل تطويرها من خاللتم  ،)أكبر مجموعات السكان األصليين بأمريكا الشماليةواحدة من  (الكري

كما  وما بعدها،  ٨٠٠٢إلى  ٨٠٠٢ الفترة من  الجامعة خالللتوجيه  رؤية شاملة، فهي تضع وبناء على ذلك .وخارجها

 .المجتمع البحث وخدمة التدريس، :المؤسسة األكاديمية بأوجهها الثالث لمهمة جديدة حياه تأعط

مع  التعاون؛ للمؤسسة التميز البحثي التعليم وسمعة  ؛الموظفين ومشاركة الطالب  تفعيل :تشمل عدة مجاالت رئيسية علىتركز الخطة 

محافظة  مستقبل دورا هاما في يلعبون الذين طالب السكان األصليين وتعليم؛ الوطنية والدولية داخل المجتمعات اإلقليمية، المنظمات

 .ساسكاتشوان

انخفاض معدالت االلتحاق  عدة سنوات من بعدف .في هذه المجاالت تحت قيادة الدكتوره تيمونس التقدم  قدر كبير منلقد تم إحراز 

 طالب ٠٠٥٠٠ اآلن أكثر من زادت أعداد الطالب بشكل كبير، حيث يوجد ،بالجامعة

وطنيا  تقديرا الطالب لقى أعضاء هيئة التدريس ويت كما. الجامعة في تاريخ وهو أعلى إجمالي الثالث االتحادية هاكلياتبالجامعه و مسجل

يزداد  على نفس القدر من األهمية و .من أي وقت مضى أكثر خارجيا لألبحاث تمويالباإلضافة إلى ذلك، تجذب الجامعة  .لعملهم ودوليا

ساللة السكان  من أنهم اشخصي أعلنوا آخرون ٪٠٠و ، من بلدان أخرى طالبهامن ٪ ٠٨ مع ما يقرب من ،التنوع داخل جامعة ريجينا

   .األصليين

التعليم  األسريه و على الثقافة يركز بوجه خاص واسع النطاق برنامجا بحثيا تيمونس الدكتورهنائب المستشار، ترعى وبصفتها الرئيس و

 الرابطة الدولية رئيس حاليا منصب فهي تشغل دوليا،وطنيا و، إقليميا تشارك بفاعلية في أنشطة المجتمع األكاديميأنها  كما. الشامل

 كما العالي للبلدان األمريكية، التعليمالكندي لمنظمة  اإلقليم عن ، وهي نائب الرئيسالتطورية و الفكرية للدراسة العلمية الخاصة باإلعاقة

  .لإلبداع كندا مؤسسةأنها عضو في 

 ٢٠من  أكثرتأليف  ،لكتب فصول عشرة أكثر من كتابة سعة كتب،تيمونس بتأليف و تحرير ت ، قامت الدكتورهحياتها المهنية وخالل

كما تم مشروع بحثي ممول،  ٠٠ أكثر من في الباحث المشارك أو الباحث الرئيسي إما كما كانت .الرائدة في المجالت األكاديمية مقال

 .حول عملها محاضره ٨٠٠ما يقرب من  لتقديم دعوتها

نيو  ، في محافظةساكفيل في أليسون جامعة ماونت من ٠٢٩٢عام  اآلداب البكالوريوس فيدرجة  على الدكتوره تيمونس حصلت 

في عام  التربية الخاصة التربية والتعليم في بكالوريوس ثم حصلت على. اللغة اإلنجليزيةعلم النفس و في مشترك بتخصص برونزويك،

 في التربية التربية والتعليم ماجستير أكملت درجة ،٠٢٢٠عام في  .سكوشيا نوفا ، في محافظةوولف فيل في أكاديا من جامعة ٠٢٢٠

 التربوي في علم النفس على شهادة الدكتوراه حصلت ، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، ثمفي سبوكان جونزاجا في جامعة الخاصة

 .كالجاري من جامعة ٠٢٢٠في عام 
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في بداية حياتها  و بريتش كولومبيا ألبرتا قامت بالتدريس في محافظات ، ثموالبرادور نيوفاوندالندفي محافظات  تيمونس الدكتوره نشأت

التربية  كرئيس قسم عملت حيث، فرانسيس اكزافيير سانت لاللتحاق بجامعة الكندي انتقلت إلى اإلقليم األطلسي ٠٢٢٨و في عام  .المهنية

في  نائب رئيس التطوير األكاديمي وأصبحت إدوارد ايالند،برنس  في جامعة التربية والتعليم كلية، انضمت إلى ٠٢٢١ في عام .والتعليم

 .ريجينا إلى جامعةقدومها   حتى واستمرت في شغل هذا المنصب ٨٠٠٠عام 

 كواحدة سميت أيضا   كما     .٨٠٠٠و  ٨٠٠٠ ،٨٠٠٢ ،٨٠٠٢ في عام كندا في سيدة ٠٠٠أقوى  في قائمة تيمونس الدكتوره اسم وضع 

وفي عام  ،مكتب البريد الكندي الثقافيةجائزة  نالت ٨٠٠٢في عام  .٨٠٠٢في عام  ساسكاتشوان تأثيرا   في محافظة نساء ٠٠ من أكثر

 التربويعلم النفس ل الجمعية الكندية أهدتها كما .القومية للتعليم الشامل من الرابطة الكندية لحياة المجتمع حصلت على الجائزة ٨٠٠٠

. ٨٠٠٠ عام اإلنسانية جائزته األحمرالصليب  كما أهدى لها  في هذا المجال، تقديرا لحياتها العمليه ٨٠٠٨في عام  كريلوك كارول جائزة

المؤسسات  التنوع داخل في تعزيز ودعم قيادتها عن التقديرية كنداب المسؤولين األكاديميين كبار السيدات نالت جائزة ٨٠٠٢في عام 

  .الكندية األكاديمية

 .سكوشيا نوفا محافظةفي  Mi'kmaq مقاطعة فيBras d'Or قرية السكان األصلييين  عضو في وهي
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