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  البیانات الشخصیة
 عصام حسن غنیم حسانین االسم 

  مصري  الجنسیة
  1971 / 10 / 12  تاریخ المیالد

  بطاقة رقم قومي
  اجستیرم  الدرجة العلمیة

  الشاملةلجودة ا  صص العامالتخ
  التعلیم ةودج   التخصص الدقیق

دة والتطویر الجوادارة  ضمان الجودةو لقیاساقسم  لمسؤو -  الوظیفة
 الكویت ةجمعیة النجاة الخیری

بالھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  رئیس فریقومراجع   -
  واالعتماد

 المصریة المتحدة للتدریب والجودة الشركة تدریب ب مستشار -
(صفر لمشروع  زارة التربیة والتعلیم المصریةو معتمددرب م -

 لجودة التعلیم)
(صفر لمشروع  مصرركز االمومة والطفولة م معتمددرب م -

 لجودة التعلیم)

  0096566442943   تلیفون العمل
 0096522052700  العمل فاكس

 0020103941424 تلیفون المنزل
 0096566442943 محمول

 m@yahoo.co1asn7hE إلكتروني برید
  151 ش10 – دةلنزهة الجدیا –القاهرة  –جمهوریة مصر العربیة   محل اإلقامة

 

  المؤھالت العلمیة
عام  لزقازیقا) كلیة التربیة جامعة  یاضیاتربكالوریوس علوم وتربیة تخصص (  •

  م1997

  م2010عام  معھد البحوث والدراسات العربیة التراث العربي واالسالمي في لومبد •
عام  األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري  لجودة الشاملةا فيماجستیر  •

 م2013

 

 
  الوظیفيالتدرج 
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 الوظیفة التاریخ م
 یاضیات عربير علمم 2007– 1997  .1
 نجلیزيایاضیات ر   علمم 2010 –2007  .2
 وحدة التدریببمنتدب  علم م 2012 - 2010  .3
 یاس الجودةقوحدة بمنتدب  علم م 2013 – 2012  .4
 باإلدارةوحدة قیاس الجودة عضو  2014 – 2013  .5
 قسم التدریب بمدیریة القاھرة التعلیمیةضو ع 2015 – 2014  .6
 علیم) دیوان عام وزارة التربیة والتعلیم المصریةجودة التصفر لفي مشروع (درب م 2016 - 2015  .7
 اول جودة بمدارس جمعیة النجاةخصائي ا 2017 – 2016  .8

حتى   2017  .9
 القیاس وضمان الجودة بجمعیة النجاةسم ق ةتاریخی

 

 الرسائل العلمیة 
مع  ید جداج(بتقدیر  ساسياألمرحلة التعليم طبيق نظام اجلودة الشاملة على ت:  لماجستیرا

  .م2013 األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، )الرسالة باعةالتوصیة بط
 معھد البحوث والدراسات العربیة )ید جداج(بتقدیر  رتاث العربي واالسالميال يققحت: دبلوم لا

 م2010عام 
  یةلمالمھمات الع

خارجیة لمؤسسات التعلیم قبل الجامعي  الهیئة لمراجعة الاق فر  فيكعضو المشاركة  •
  .  القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد التربوي

خارجیة لمؤسسات التعلیم قبل الجامعي  الهیئة القومیة لمراجعة الا رئیس فریقكالمشاركة  •
 لضمان جودة التعلیم واالعتماد التربوي

(صفر لجودة التعلیم ) وزارة التربیة والتعلیم  بالتعاون مع مشروع  في كمدرب المشاركة   •
 والطفولة وزارة السكان  األمومةمركز 

 التدریب بالقاهرة إلدارةة والجودة رامج تدریبیة على التنمیة المهنیب إعداد •

 2015عین شمس التعلیمیة  إلدارةفي تحكیم مسابقة المعلم المتمیز المشاركة  •
 مھام قومیة 

راجع خارجي لمؤسسات التعلیم قبل الجامعي للهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم م •
 .تعلیمیة سساتلمؤ  دورة 24لعدد  واالعتماد

 الجمعیات النقابات وعضویة 
 .  قابة المعلمین  المصریةنعضو  •

 نقابة البحث العلمي والعاملین بالتربیة عضو  •
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 . حتى االن 2010منذ عام  عضو رابطة التربیة الحدیثة •

  م2016بین القناطر الرسمیة لغات حتى شلمدرسة  األمناءمجلس  عضو •
 شھادات التقدیر 

 فر لجودة التعلیمصمن مشروع شهادة تقدیر  •
  المدرسيمن مشروع جوائز االمتیاز شهادة تقدیر   •
دارة عین شمس التعلیمیة على المشاركة في تحكیم مسابقة المعلم امن شهادة تقدیر  •

 المتمیز
 لشركة المتحدة للجودة والتنمیة البشریةامن شهادة تقدیر  •

 عة العالمیة للجودة والتنمیة االنسانیة المجمو من شهادة تقدیر  •

 من شهادات التقدیر من المدارس والنقابات للتدریبات المقدمةالعدید  •
•  

  البحوث والدراسات وأوراق العمل المنشورة
  التعلیم االساسي مرحلةفي تدریس الریاضیات في  باللعاستخدام  -1

  المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمیة
لهیئــة القومیــة  الــدولي األول ( المعــاییر القیاســیة والطــرق نحــو الجــودة واالعتمــاد  ا مــؤتمرال .1

 2008 یونیو  22 – 21فى الفترة من  لضمان جودة التعلیم

 2014القیاس والتقویم التربوي جامعة الزقازیق مؤتمر  .2

 2015طویر معاییر الجودة للتعلیم قبل الجامعي وزارة الثقافة تمؤتمر  .3
  محاضرات عامة ولقاءات وبرامج تدریب

 من جامعة المنصورة. دورة مدرب محترف .1

 ساعة تدریبیة  بمركز سمارت بالقاهرة  120دورة مدرب متقدم لتدریب المدربین لمدة  .2

  التربوي واالعتمادبالهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  TOTدورة مدرب   .3
 بالمجموعة العالمیة للجودة والتنمیة اإلنسانیة  TOTدورة مدرب  .4

 الدولیة  urs )  بiso9001لنظم ادارة الجودة ( الدوليدورة المراجع  .5

  واالعتماددورة المراجعة على ریاض االطفال بالهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم   .6
  واالعتماددورة المراجعة على قبل الجامعي  بالهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم   .7
برنامج تدریبي ( تطویر مهارات المعلم في اعداد االختبارات التحصیلیة) مركز البحوث  .8

 والدراسات واالستشارات التربویة نقابة المعلمین المركزیة
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 واالمتحانات التربويللقیاس والتقویم  القومينواتج التعلم المستهدفة بالمركز  .9
 دورة مهارات االتصال الفعال . .10
 النشط. مدورة التعل .11
 دورة مهارات التفكیر. .12
  دورة التقویم الشامل . .13
 ICDl دورة كمبیوتر                .14
 رة مدرب برنامج إنتل للتعلیمدو  .15
 دورة تأهیل مسئولي وحدات التدریب . .16

 الجامعيالمراجعون الخارجیون لمؤسسات التعلیم قبل دورة  .17

 الجامعينظم معلومات المراجعون الخارجیون للتعلیم قبل دورة  .18

 المحاكاةنماذج  - الجامعيالدورة المتقدمة للمراجعین الخارجیین للتعلیم قبل   .19

 بار المجمع للمراجعین الخارجیین لمؤسسات التعلیم قبل الجامعياالختحضور  .20

الخارجیین لمؤسسات التعلیم  للمراجعینمع الذین حضروا االختبار المجمع  حضور ألقاء .21
  الجامعي قبل

الهیئة القومیة لضمان جودة  –  الجامعياتج التعلم للتعلیم مدرب دورة تدریبیة لتقویم نو  .22
 التعلیم واالعتماد

الهیئة القومیة لضمان جودة  –  قبل الجامعي للتعلیم  للتعلیم الفعالمدرب دورة تدریبیة  .23
  -التعلیم واالعتماد

  IGQ میة اإلنسانیةللجودة والتنمدرب وخبیر بالمجموعة العالمیة  .24

    بیةلتدریاخبرات 
  -شاركت في تدریب مدارس إدارة عین شمس التعلیمیة على : .1
 دورة التعلم النشط . .2
 دورة مھارات التفكیر. .3
 دورة التقویم الشامل. .4
 دورة األھداف التربویة . .5
ال�تعلم النش�ط عل�ى مس�توى إدارة ع�ین  يمسؤولالمشاركة في تدریب  .6

 شمس التعلیمیة.
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ش���اركت ف���ي تأھی���ل ع���دة مؤسس���ات تعلیمی���ة عل���ى مس���توى القط���ر  .7
المص��ري للحص��ول عل��ى ش��ھادة الج��ودة م��ن الھیئ��ة القومی��ة لض��مان 

 الجودة.
ش���اركت ف���ي ت���دریب ع���دة مؤسس���ات تعلیمی���ة عل���ى ال���دورات  .8

 التدریبیة:
 النشط . دورة التعلم .9

 دورة مھارات التفكیر. .10
 دورة التقویم الشامل. .11
 دورة مراجع  معتمد للجودة واالعتماد التربوي  .12
 دورة  مراجع داخلي لنظام الجودة .13
 لولدورة في التقویم الشامل مشكالت وح .14
 دورة في طرق التدریس الفعالة . .15
  التربويتأھیل المؤسسات التعلیمیة لشھادة االعتماد  .16
 إعداد دورة في استراتیجیات التدریس الحدیثة ( التعلم النشط ) . .17
 إعداد دورة في التقویم الشامل بین الواقع والمأمول . .18
 إعداد دورة في التقویم الشامل مشكالت وحلول  .19
 إعداد دورة في مھارات التدریس .20
 إعداد دورة في طرق التدریس الفعالة .  .21
 إعداد دورة في أخالقیات المعلم . .22
 إعداد دورة في تأھیل المعلم ( مھارات التدریس الفعالة )  .23
 إعداد دورة في تنمیة مھارات التفكیر  .24
 المدرسيإعداد دورة في التطویر  .25
إع��داد دورة ف��ي تأھی��ل الم��دارس للج��ودة واالعتم��اد الترب��وي للحص��ول عل��ى  .26

  2000-9001شھادة االیزو 
  سنوات الخبرة

 

 سنة . 15خبرة بالتدریس بالتربیة والتعلیم    .1
 سنوات .   5 خبرة كمراجع نظم جودة .2
 سنوات بالھیئة .  5خبرة كرئیس فریق مراجعة خارجیة  .3
التعلیمی��ة لالرتق��اء بمس��توى التعل��یم  م��درب لتأھی��ل الك��وادر .4

 سنوات. 10.مدة 
م��درب بج��ودة التعل��یم بالمجموع��ة العالمی��ة للج��ودة والتنمی��ة  .5
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