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 (01ملحق )

 السيرة الذاتية ألعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي

 )ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع أعضاء الفرٌق اإلداري والتنفٌذي للمشروع(

  

 أوال: بيانات عامة

 حسنٌن محمد حسنٌن الكامل االسم:
 

 جامعة حلوان –كلٌة التربٌة  –أستاذ متفرغ بقسم علم النفس التربوي الوظٌفة الحالٌة: 
 

 1391/  3/  11تارٌخ المٌالد: 
 

 التجمع الخامس –الحً األول  –شارع عمر بن عبد العزٌز  13فٌال العنوان: 
 

 28 81111132رقم التلٌفون:
 

 21883311833رقم الموباٌل: 
 

 uhelkamel@web.de البرٌد االلكترونً: 
 

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / المؤسسة التعلٌمٌة سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة

 جامعة هامبورج 1981 الدكتوراه  -1

 جامعة عٌن شمس 1313 الماجستٌر -8

 جامعة أسٌوط 1311 البكالورٌوس / اللٌسانس -3
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 والخارجي( :ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي 

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 جامعة أسٌوط 1311 هعُذ
 جامعة أسٌوط 1313 هذرس هسبعذ

 جامعة أسٌوط 1321 هذرس علن النفس التربىي
 جامعة أسٌوط 1321 نفس التربىٌعلن ال ماستبر 

 جامعة أسٌوط 1331 علن النفس التربىياستبر 
 جامعة أسٌوط 1331 وكُل كلُت التربُت
 جامعة جنوب الوادي 8221 عوُذ كلُت التربُت
 جامعة جنوب الوادي 8229 نبئب رئُس جبهعت

 
 رابعا": الدورات التدريبية في مجال نظم إدارة الجودة: 

 
 إجتُبز جوُع دوراث " الوراجعىى الخبرجُىى " لوؤسسبث التعلُن قبل الجبهعٍ .1

 الخبرجُىى " لوؤسسبث التعلُن الجبهعٍإجتُبز جوُع دوراث " الوراجعىى  .2

 القُبم بأعوبل الوراجعت الخبرجُت لوؤسسبث التعلُن قبل الجبهعٍ    .3

 القُبم بأعوبل التذرَب فٍ الذوراث الوختلفت التً تعقذهب الهُئت .4

 

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

 محلٌاً:

 الذعن الفنٍ لوؤسسبث التعلُن العبلٍ ببلهُئت القىهُت لضوبى جىدة التعلُن واالعتوبدعضى لجنت   -

ببلهُئت القىهُت لضوبى جىدة  عضى اللجنت الفنُت للوراجعت الخبرجُت لوؤسسبث التعلُن قبل الجبهعٍ -

 التعلُن واالعتوبد

 أعوبل الوراجعت الخبرجُتتذرَب أعضبء هُئت التذرَس ببلتعلُن العبلٍ والتعلُن قبل الجبهعٍ علً   -

  
 سادسا" : أهم خمس أنشطة أخرى التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع.

 أمين لجنة قطاع العلوم التربوية -1

 2102حتى   أمين اللجنة العلمية الدائمة لعلم النفس لترقية االساتذة واألساتذة المساعدين -2

 لمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي ا -3

 والجامعيلمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم ا -4

 العالي التعليم لخريج المعيارية المستويات لجنة عضو  -5

 


