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 السرية الذاتية

 

 :البيانات الشخصية أواًل:
 

 عبدالعال.حممد عبدالرمحن عبداملنعم  االسم: -

 .مصري اجلنسية: -

 .هـ 21/8/1392م املوافق  1/10/1972 امليالد:تاريخ  -

  .مسلم الديانة: -

 متزوج. االجتماعية:احلالة  -

   00201006091606 املصري:         00966535028488: السعودياجلوال: رقم  -

   yahoo.com1972dr.mohamedaaa@الربيد االلكرتوني :  -

                                                maabdalaal@ju.edu.sa 

  الربيدي:العنوان  -

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي –جامعة اجلوف -العربية السعودية  اململكة. 

  كلية الرتبية النوعية –جامعة الزقازيق  –العربية  مصرمجهورية. 

 
 

 الوظيفية:البيانات  ثانيًا:
 

العربية  )اململكة امعة اجلوفجبمستشار بعمادة اجلودة واالعتماد األكادميي  :احلاليةالوظيفة  -

 .السعودية(

جامعة الزقازيق  –بكلية الرتبية النوعية  التعليم؛بقسم تكنولوجيا  عضو هيئة تدريس السابقة:الوظيفة  -

 (.هورية مصر العربيةمج)

 

 األكادميية:البيانات  ثالثًا:

 التعليم(تكنولوجيا  )ختصصفلسفة الرتبية دكتوراة  -

  م. 2009 الدرجة: علىسنة احلصول 

 جامعة حلوان )مجهورية مصر العربية(. الدكتوراه:درجة  علىاحلصول  جهة 

 تكنولوجيا التعليم.يف  ملاجستريدرجة ا -

   م. 2004درجة: ال علىسنة احلصول 

  جامعة حلوان )مجهورية مصر العربية(. املاجستري:درجة  علىاحلصول جهة 
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 م. 2000دبلوم خاص يف تكنولوجيا التعليم  -

  :م. 2000سنة احلصول على الدرجة 

  الدبلوم اخلاص: جامعة حلوان )مجهورية مصر العربية(. علىجهة احلصول 

 تكنولوجيا التعليم. يف البكالوريوس درجة -

 جامعة الزقازيق )مجهورية مصر  -كلية الرتبية النوعية  :البكالوريوسدرجة  علىاحلصول  جهة

 العربية(.

  م. 1996 البكالوريوس:درجة  علىسنة احلصول 

  الشرف.ممتاز مع مرتبة  البكالوريوس:تقدير  

 

 والشهادات(صور القرارات مرفق ) :واالعتماد األكادميي اجلودةيف جمال  اخلربات رابعًا:

 

 )اململكة العربية السعودية( واالعتماد األكادميي اخلربات يف جمال اجلودة (1

 

أخصائي اعتماد أكادميي بعمادة اجلودة واالعتماد األكادميي جبامعة اجلوف من العام اجلامعي  -

 هـ وحتى تارخيه. 39/1440

 هـ.40/1441رئيس وحدة اجلودة بعمادة اجلودة واالعتماد األكادميي جبامعة اجلوف عن العام اجلامعي  -

 هـ40/1441جلنة تقييم ملفات املتقدمني جلوائز التميز )أمانة األداء املتميز( عن العام اجلامعي عضو  -

 .هـ26/8/1440وتاريخ 

 (6/40/1755) رقم بالقرار عضو اللجنة التنفيذية الدائمة للجودة واالعتماد األكادميي جبامعة اجلوف -

 هـ.19/8/1440وتاريخ 

وتاريخ  (6/40/1751) رقم الرباجمي جبامعة اجلوف بالقرارعضو اللجنة الدائمة لالعتماد  -

 هـ.19/8/1440

عضو جلنة تنفيذ ومتابعة برامج ومشروعات وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة باخلطة االسرتاتيجية  -

 هـ.6/4/1440( وتاريخ 3/40/36256األولي جلامعة اجلوف بالقرار رقم )

ية لعمادة اجلودة واالعتماد األكادميي وتقيمها السنوي عضو جلنة متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيج -

 هـ.1/2/1440( وتاريخ 8/40بالقرار رقم )

( 6/40/1542عضو اللجنة التنفيذية الدائمة للجودة واالعتماد األكادميي جبامعة اجلوف بالقرار رقم ) -

 هـ.7/1/1440وتاريخ 
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( وتاريخ 6/40/1544رقم )رار عضو اللجنة الدائمة لالعتماد الرباجمي جبامعة اجلوف بالق -

 هـ.7/1/1440

( 6/40/1540عضو اللجنة الدائمة لإلطار الوطين السعودي للمؤهالت جبامعة اجلوف بالقرار رقم ) -

 هـ.7/1/1440وتاريخ 

( 6/39/1469عضو جلنة إدارة عمليات اإلطار الوطين السعودي للمؤهالت جبامعة اجلوف بالقرار رقم ) -

 هـ.15/9/1439وتاريخ 

( وتاريخ 3/39/51304الذاتية املؤسسية جبامعة اجلوف بالقرار رقم ) دراسةالعضو جلنة إعداد  -

 هـ.22/5/1439

من العام  أربع سنواتوحدة اجلودة بعمادة التعلم االلكرتوني والتعليم عن بعد جبامعة اجلوف؛  رئيس -

 هـ.1437/1438   احلالي هـ وحتى العام اجلامعي34/1435اجلامعي 

( بتاريخ 5/37بالقرار الداخلي رقم ) ()سنتان نة االعتماد الرباجمي بكلية الرتبيةرئيس جل -

 .هـ 12/1/1438( بتاريخ 1/38القرار الداخلي رقم ) ،هـ20/2/1437

( بتاريخ 11/36للعام اجلامعي بالقرار الداخلي رقم ) كلية الرتبيةعضو جلنة وضع خطة  -

 هـ.24/11/1436

 36/1437للعام اجلامعي ( )سنتانعضو جلنة وضع اخلطط بقسم الوسائل وتقنيات التعليم بكلية الرتبية  -

 هـ. 37/1438العام اجلامعي  هـ،

 هـ 11/11/1436 بتاريخ اعداد مشروع دعم نظم اجلودة لكلية الرتبية عضو جلنة -

 ت" تطوير األداء األكادميي لكليا عضو جلنة املراقبة والتدقيق باملؤمتر الرتبوي الدولي األول بعنوان -

جامعة اجلوف باململكة العربية  –هـ بكلية الرتبية 6/5/1436-5 الفرتة منرؤية استشرافية يف  الرتبية:

 السعودية.

 

 (مجهورية مصر العربية) واالعتماد األكادميي اخلربات يف جمال اجلودة (2
 

من العام  أربع سنوات)جامعة الزقازيق  –كلية الرتبية النوعية بمدير وحدة إدارة مشروعات التطوير واجلودة  -

 (2013/2014حتى  2009/2010اجلامعي 

من العام اجلامعي  أربع سنوات)جامعة الزقازيق  –رئيس ضبط ومراقبة اجلودة بكلية الرتبية النوعية  -

 (2013/2014حتى  2009/2010
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من العام  أربع سنوات)دارة مشروعات التطوير واجلودة على مستوي جامعة الزقازيق إلعضو بالفريق الفين  -

 (2013/2014حتى  2009/2010اجلامعي 

 أربع سنوات)جامعة الزقازيق  -عضو جملس إدارة وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة بكلية الرتبية النوعية -

 (2013/2014حتى  2009/2010من العام اجلامعي 

 م. 2004اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم، منذ عضو  -

 

 صور الشهادات(مرفق ) واالعتماد األكادميي:الدورات املتخصصة يف جمال اجلودة  خامسًا:

 

 (مصر العربية )جبمهورية دورات اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد( 1

 م(2013 يونيوالعالي )االسرتاتيجي ملؤسسات التعليم  التخطيط -

 (م2013 )يونيواملراجعة اخلارجية ملؤسسات التعليم العالي  -

 (م2013)مايو التقويم الذاتي ملؤسسات التعليم اجلامعي  -

 (م2013توصيف املقررات وخرائط املنهج ملؤسسات التعليم العالي )مايو -

 (م2011 التقويم الذاتي وخطط التحسني ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي )يناير -

 2009فرباير  23 إىل 21روعات البحوث التنافسية احمللية والعاملية يف الفرتة من دورة مش -

 (السعودية العربية باململكة) يدورات بوكالة اجلودة واالعتماد األكادمي (2

)باملركز الوطين السعودي للتقويم  دورة: معايري ضمان اجلودة لربامج الدراسات العليا ومتطلبات حتقيقها -

 هـ.14/3/1440-13واالعتماد األكادميي( يف الفرتة من 

 هـ.20/1/1437-19التقويم الذاتي املؤسسي يف الفرتة من  دورة: -

 هـ  1435 14/2-12الفرتة من  ملؤسسات التعليم العاليمقاييس التقويم الذاتي  دورة: -

 هـ  1435 /8/1 إىل 7نظم التقويم واالمتحانات من الفرتة  دورة: -
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  (القراراتصور مرفق ) :واالداريمعلومات أخري يف جمال العمل األكادميي  سادسًا:
 

 )مجهورية مصر العربية( دورات خاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس: (1

 28/10/2012كيفية استخدام قواعد البيانات العاملية والبحث يف مقتنيات اجلامعات املصرية  :دورة -

 2009فرباير  23 إىل 21مشروعات البحوث التنافسية احمللية والعاملية يف الفرتة من : دورة -

 .2007مارس  26إىل  24مهارات العرض الفعال يف الفرتة من : دورة -

 .2006مارس  5إىل  1 الفرتة من أساليب البحث العلمي يفدورة:  -

 .2006مارس  13إىل  11مهارات التفكري يف الفرتة من دورة:  -

 .2006مارس  20إىل  18اختاذ القرارات وحل املشكالت يف الفرتة من  :دورة -

 .2006أكتوبر  30إىل  28أخالقيات وآداب املهنة يف الفرتة من  :دورة -

 املؤمترات العلمية:   (2

الفرتة؛ رؤية استشرافية يف  الرتبية: تالدولي األول بعنوان " تطوير األداء األكادميي لكليااملؤمتر الرتبوي  -

 جامعة اجلوف باململكة العربية السعودية. –هـ بكلية الرتبية 6/5/1436-5 من

يم العالي الدولي الرابع بعنوان إدارة املعرفة وإدارة رأس املال الفكري يف مؤسسات التعل –املؤمتر العربي السابع  -

 .بكلية الرتبية النوعية جامعة املنصورة 2012ابريل  12-11يف مصر والوطن العربي يف الفرتة من

املؤمتر العلمي السنوي الثاني عشر للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم بعنوان تكنولوجيا التعليم  -

بكلية البنات لآلداب  2009وبر أكت 29-28االلكرتوني بني حتديات احلاضر وآفاق املستقبل يف الفرتة من

 والعلوم الرتبوية جبامعة عني مشس

 30-29املؤمتر العلمي السنوي السابع بعنوان التحديات التكنولوجية وتطوير منظومة التعليم يف الفرتة من -

 بكلية الرتبية النوعية وكلية الرتبية جامعة الزقازيق 2009ابريل 
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بكلية الرتبية النوعية وكلية  2005مايو  11-10الفرتة من  يف _مؤمتر محاية وتربية الطفل العربي  -

 احلقوق جامعة الزقازيق


