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  )٩ملحق (

 السیرة الذاتیة ألعضاء الفریق اإلداري والتنفیذي

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

  أوال: بیانات عامة
   د. خمیس فھیم عبد الفتاح عبد العزیز  االسم:

  مدرس بقسم أصول التربیة  الوظیفة الحالیة:
 ٢٠/٤/١٩٧٤خ المیالد: تاری

 كفر الدوار  –محافظة البحیرة العنوان: 
 ٠٤٥٩٥٦٨٤٨٩رقم التلیفون:

 ٠١٢٤١٩٧٧٠٦رقم الموبایل: 
  kkames2002@yahoo.comالبرید االلكتروني: 

  ثانیا: المؤھالت العلمیة: 

  الجامعة / المؤسسة التعلیمیة  سنة الحصول على الدرجة  الدرجة العلمیة
  جامعة اإلسكندریة   ٢٠١٠  الدكتوراه  -١
  جامعة اإلسكندریة   ٢٠٠٥  الماجستیر -٢
  جامعة اإلسكندریة   ١٩٩٦  / اللیسانس سالبكالوریو -٣

  ثالثا" : التدرج الوظیفي األكادیمي (الداخلي والخارجي) :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بھا الوظیفة
 جامعة اإلسكندریة  ٢٠١٠ المدرس بقسم أصول التربیة

 جامعة اإلسكندریة  ٢٠٠٥ مدرس مساعد بقسم أصول التربیة  

  جامعة اإلسكندریة   ١٩٩٩  معید بقسم أصول التربیة  

  البحیرة  –إدارة كفر الدوار التعلیمیة   ١٩٩٧  مدرس لغة عربیة 

  
  رابعا": الدورات التدریبیة في مجال نظم إدارة الجودة: 

  دة دورة تدریبیة عن برنامج الساعات المعتم -
  دورة تدریبیة عن التقییم الذاتي للمدارس  -

  خامسا": األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطویر التعلیم :
  محلیاً:

  عضو الفریق التنفیذي لوحدة إدارة الجودة بالكلیة  -
   

 إقلیمیا (إن وجد): 
 ال یوجد 

  عالمیاً (إن وجد): 
  ال یوجد 

 



  

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

  
  

  
  

  

  

 

  اسم المؤسسة التعلیمیة /...........                                                     اسم الجامعة/.................
   ٣٣٤٥٨٦١١:ف  ٣٣٤٥٨٦١٠:  ت  الجیزة -المھندسین -عرابي أحمد ش ٩٦

        المستمر والتأھیل لالعتماد (الدورة الخامسة )نموذج التقدم لمشروع التطویر 
 ٢ 

 

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

المشاركة في برنامج تفعیل الالمركزیة على مستوى محافظة  -
  .البحیرة 

 .المشاركة في تدریب میسرات المدارس الصدیقة للفتاة  -

المشاركة في تدریب مدیري المدارس على مھارات إدارة  -
 .فریق العمل 

 .اللغة العربیة على مھارات التعلم النشط  تدریب موجھي -

  .تدریب أفراد المجتمع على ضبط النمو السكاني المشاركة في  -
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