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-

رئيس وحدة الجودة واالعتماد االكاديمي  -عمادة السنة التحضيرية – جامعة الجوف من العام الجامعي 1434
الى االن .
مستشار تدريب – شركة خبراء التربية للتعليم والتدريب من العام الجامعي  1432الى االن .
عضو ومسئول وحدة ضمان الجودة – مديرية قنا للتربية والتعليم – وزارة التعليم المصرية
مدرب معلمين ومشرف على اداء معلمى العلوم وبخاصة معلمى التجريبيات فى جودة االداء .
مراجع خارجي تعليم قبل جامعي  -الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد .
مدرب مدربين ومنسق مشروع جوائز االمتياز المدرسي .الوكالة األمريكية للتنمية .USAID
منسق ومسئول دعم فني – برنامج تطوير التعليم االمريكى
محاضر – عمادة السنة التحضيرية – جامعة الملك سعود
محاضر – عمادة السنة التحضيرية – جامعة الجوف
رئيس قسم مهارات تطوير الذات  -عمادة السنة التحضيرية – جامعة الجوف
رئيس وحدة الجودة واالعتماد االكاديمي  -عمادة السنة التحضيرية – جامعة الجوف

عمادة السنة التحضيرية – جامعة الجوف
شركة خبراء التربية للتعليم والتدريب
وزارة التربية والتعليم – جمهورية مصر العربية
الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد
الوكالة األمريكية للتنمية .USAID
(معهد البحوث األمريكية )AIR
جامعة الملك سعود – عمادة السنة التحضيرية
 17سنة فى مجال التدريب والجودة
الموبايل /الجوال  :الرقم السعودى 0554640266
الرقم المصرى 00201069844103
hhalsayed@ju.edu.sa
البريد االلكتروني :
hhezeldin@gmail.com

http://fac.ksu.edu.sa/halsayed.c/cv

العنوان البريدي

العنوان الحالى فى المملكة العربية السعودية  -سكاكا – الجوف – عمادة السنة التحضيرية

البيانات المتخصصة
التعليم والمؤهالت

الشهادات

وجوائز

التكريم :

 بكالوريوس العلوم والتربية – جامعة جنوب الوادي – كلية التربية عام .1997 دبلوم الدراسات العليا في التربية – جامعة جنوب الوادي – كلية التربية عام .1999 حاصل على درجة الماجستير في التربية تخصص علم نفس التعليمي  -جامعة حلوان – كلية التربية عام .2005 مسجل بدرجة الدكتوراه في التربية ومن متغيرات البحث معايير جودة التعليم. شهادة تفوق من جامعة جنوب الوادي شهادة تقدير من مشروع جوائز االمتياز المدرسي فى مجال دعم وتطوير األداء المدرسي الشامل فى ضوء المعاييرالقومية للتعليم  2008بالتعاون مع وكالة التنمية األمريكية
 شهادة تقدير للتميز في االداء من (معهد البحوث األمريكية  - )AIRالوكالة األمريكية للتنمية .USAID اول من حصل على رخصة اآلمان  -برنامج سالم – عمادة التعليم االلكترونى جامعة الملك سعود على مستوى مقرر140نهج.
 جائزة مدير الجودة المتميز على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة – من المجلس السعودي للجودة.* الحصول على شهادة االعتماد الدولي والتميز من منظمة IAO( international accreditation
)organization

*الحصول على شهادات المراجعيين الخارجيين لمؤسسات التعليم من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد –
جمهورية مصر العربية
*قرار مجلـــس إدارة المنظـمـــة العربية للعــــالقات العامـــــة والدبلوماسيــــة الشعبية AOPRPD
بالقاهـــــرة بحصول السيد  /هانى حامد عزالدين السيد  -المدرب المصرى كمدرب معتمد لجودة التعليم بالمنظمة
وممثالً رسميا للمنظمة .
المشاركة في فعاليات

جوائز سابقة
المهارات

السابقة

والخبرات

المشاركة في فعاليات جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز  2008 – 2007ببحث عن مصادر التعلم وأثرها
في تطوير منظومة التعليم في مجال البحث التربوي التطبيقي على مستوى الوطن العربي

*مسئول دعم فني – تقديم خدمات ارشادية للمعلمين والطالب – برنامج تطوير التعليم – معهد البحوث األمريكية –
الوكالة األمريكية للتنمية
*مشرف قسم قضايا التعليم القبل جامعي ( عضو مؤسس ) – الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد
*مراجع خارجي تعليم قبل جامعي  -الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد
*مدير تسويق وجودة اداء – تقديم خدمات ارشادية لمؤسسات التعليم  -الهيئة االمريكية لالعتماد SWAC
*الممثل الثقافي لبعثة المدرسين المصريين – الكلية الملكية – جامعة لندن .kings college
*مدرب معلمين ومدرب مدربين والمنسق بمشروع جوائز االمتياز المدرسي .2
*مسئول الخطة اإلستراتيجية بوحدة ضمان الجودة –إدارة قنا التعليمية ( هيكلة وحدة ضمان الجودة)
*مدرب إنتل (برنامج إنتل) – وزارة التربية والتعليم – شركة إنتل األمريكية.
*مدرب أعضاء تطوير التعليم (وحدات الدعم الفني وضمان الجودة)  36ساعة تدريبية.
*المشاركة فى اجتماع التسويق االجتماعي للتعليم تحت إشراف برنامج تطوير التعليم 2008/3/23

*مدرب مديري المدارس ومعاونوهم ببرنامج جوائز االمتياز المدرسي  2خالل الفترة من  2007/12/2إلى
 2007/12/6ثالثون ساعة تدريبية بالتعاون مع وكالة التنمية األمريكية
*المشاركة فى فعاليات مشروع اتقان للجودة الذى تبنته شركة خبراء التربية
*المشاركة فى لجنة اللغة االنجليزية لمقرر 140نهج بعمادة السنة التحضيرية.
*المشاركة فى اللقاء العلمى الثالث لطالب وطالبات جامعة الملك سعود.
*المشاركة فى اعداد واعادة صياغة الحقيبة الورقية لمقرر 140نهج
*االشراف على أبحاث الطالب والعمل التطوعى و جميع التكليفات المطلوبة من طالب السنة التحضيرية .
*المشاركة بلجنة الجودة بعمادة السنة التحضيرية – جامعة الملك سعود  -مقرر 140نهج
*المشاركة فى دورات الحاسب االلى المتقدمة بعمادة السنة التحضيرية – جامعة الملك سعود.
*المشاركة فى فعاليات أعضاء هيئة التدريس بعمادة الجودة وعمادة التعليم اإللكترونى
* المشاركة في خطة آفاق بجامعة الجوف.
* مشارك في عدد من اللجان بعمادة السنة التحضيرية منها -
 مسؤول لجنة الخدمة المجتمعية واعداد ملف بذلك . المشاركة في لجان االختبار والتصحيح االلكتروني في مبادرة االولي بجامعة الجوف . عضوية لجنة االعالم الجامعي بالعمادة . عضوية اللجنة العليا لتطوير االختبارات بالعمادة . عضوية لجنة التطوير االكاديمي واالداري بالعمادة . عضوية لجنة تقييم اعضاء هيئة التدريس المتقدمين للعمل بجامعة الجوف – عمادة السنة التحضيرية . عضوية لجنة المشرفين على المؤتمر العلمي السادس للجامعات السعودية .* منسق لجنة الدراسة الذاتية  11-10لجامعة الجوف بقرار معالي مدير الجامعة رقم  6/35/671للعام الجامعي
 1436هـ والى االن .
* عضو فريق اعداد دليل الدراسة الذاتية لجامعة الجوف  1436هـ .
شهادات احترافيه

عضويات عاملة

 شهادة اللغة اإلنجليزية من المعهد االوربى للغات والكمبيوتر بتقدير ممتاز. برنامج تدريب المعلمين المبعوثين للخارج –مركز اليونسكو. شهادة التو يفل من االميدايست (منحة فورد للتعليم)  493درجة. شهادة التو يفل من جامعة جنوب الوادي  553درجة. اختبار االيلتس من المجلس البريطاني درجة (.)5 شهادة االيسول من المستوى األول من مجلس مدينة لندن – المملكة المتحدة. شهادة المحادثة المتقدمة من الجامعة األمريكية بالقاهرة . شهادة مستشار تعليم معتمد من المعهد االمريكي للدراسات االحترافية AIPS شهادة مستشار التدريب من البورد الدولي للتدريب ITB شهادة دبلومة القيادات الدولية من مركز  RACER AMERICAN CENTERبالواليات المتحدة . شهادة تدريب مدربين من المجلس الدولي للتدريب واإلبداع . ICTC شهادة المدرب المعتمد من موسوعة التكامل االقتصادي العربي االفريقي . ENARAF شهادة مدرب المدربين من جامعة القاهرة شهادة حضور ورشة انشاء نظام داخلي للجودة من وكالة الجودة والتطوير . شهادة حضور ورشة مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم الجامعي برعاية وكالة الجودة والتطوير بجامعةالجوف المستشار الدولي وخبير الجودة البروفيسور كمال امام
 شهادة وكالة جامعة الجوف للدراسات العليا والبحث العلمي لملتقى الجامعة والمجتمع بين الواقع والمأمول شهادة نظم الفصول االفتراضية من عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد – جامعة الملك سعود . شهادة نشر الثقافة والمعرفة الرقمية من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية .*عضو الجمعية المصرية لمصادر التعليم.
*عضو الجمعية المصرية للجودة.
*عضو لجنة مشروع جوائز االمتياز المدرسي  – 2بالتعاون مع وكالة التنمية األمريكية خالل العام 2008-2007

* عضو شبكة المعلمين المبدعين –وزارة التربية والتعليم
* عضو فريق الجودة – مشروع اتقان بالمملكة العربية السعودية – تحت إشراف خبراء التربية
* عضو المنظمة العربية لضمان الجودة AROQA
* عضو المجلس السعودي للجودة SQC
* عضو الجمعية السعودية للجودة
*عضوية المنظمة الدولية لالعتماد االكاديمي .International Accreditation Organization
 Member of Young Academics Elections :: 2015الدورات التدريبية

* الممثل الثقافي لبعثة المدرسين المصريين – الكلية الملكية –جامعة لندن.
* مدرب معلمين ومدرب مدربين والمنسق بمشروع جوائز االمتياز المدرسي .2
* مسئول الخطة اإلستراتيجية بوحدة ضمان الجودة –إدارة قنا التعليمية ( هيكلة وحدة ضمان الجودة)
* مشرف قسم قضايا التعليم القبل جامعي ( عضو مؤسس ) – الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد
*مدرب إنتل (برنامج إنتل) – وزارة التربية والتعليم – شركة إنتل األمريكية.
*مدرب أعضاء تطوير التعليم (وحدات الدعم الفني وضمان الجودة)  36ساعة تدريبية.
* المشاركة فى اجتماع التسويق االجتماعي للتعليم بإدارة قنا التعليمية تحت إشراف برنامج تطوير التعليم 2008/3/23
* مدرب مديري المدارس ومعاونوهم ببرنامج جوائز االمتياز المدرسي  2خالل الفترة من  2007/12/2إلى
 2007/12/6ثالثون ساعة تدريبية بالتعاون مع وكالة التنمية األمريكية
دورة التعليم المستمر المتخصصة  -الجامعة األمريكية  -بالقاهرة .
* برنامج تدريب المعلمين المصريين المبعوثين للخارج –مركز اليونسكو.
مشارك في *برنامج تدريب المعلمين المبعوثين للخارج – جامعة الميريالند – الواليات المتحدة األمريكية.
* برنامج تدريبي لبعثات المعلمين المصريين (مناهج التدريس البريطانية - -الكلية الملكية بلندن kings college
 –Londonجامعة لندن– المملكة المتحدة (نسبة الحضور  %100الكفاءة .)%100
*تدريب برنامج تحسين جودة التعليم بالمشاركة مع البنك الدولي /االتحاد االوربى.
*منحة عضوية هيئة التقييم التربوي األوربية – قسم القياس التربوي – جامعة اوميا – السويد
*برنامج رؤى للطالب والشباب –جمعية الشباب والسكان للتنمية تحت إشراف هيئة سيدبا بالتعاون مع هيئة اليونيسيف.
*المشاركة في ورشة عمل برنامج جوائز االمتياز المدرسي  – 2تطوير جودة المدارس و توظيف التكنولوجيا – مدينة
مبارك للتعليم بالتعاون مع وكالة التنمية األمريكية.
*دورة التعليم االلكتروني بمدينة مبارك للتعليم بالقاهرة
* التدريب على برنامج الجودة واالعتماد – قسم تدريب المدارس الذكية
* تدريب عن حاالت متجددة من التعليم (فيديو كونفرانس).
* برنامج تحسين مستوى اللغة اإلنجليزية للبعثات بالمركز الرئيسي للتدريب بقنا ثالثة شهور تدريبية لاللتحاق
بالجامعات البريطانية في مجال التعليم
* ورشة عمل مع برنامج تطوير التعليم فى مجال خطة التحسين المدرسي
* تدريب مدربي المدربين لتهيئة المدارس للجودة واالعتماد التربوي بمحافظة قنا
* تدريب مدربي المدربين لمفاهيم الجودة واالعتماد التربوي والتقييم الذاتي بمدارس محافظة قنا
* البرنامج التدريبي لتنمية قدرات أعضاء وحدات ضمان الجودة بالتعاون مع برنامج تطوير العليم
* الطريق الى تحقيق رؤية جاللة الملك عبد هللا فى الجودة الشاملة – دورة تدريبية تحت رعاية وحضور صاحبة السمو
الملكى االميرة موضى بنت مشارى بن عبد العزيز ال سعود
* ورشة عمل مع برنامج تطوير التعليم فى مجال خطة التحسين المدرسي
* تدريب مدربي المدربين لمفاهيم الجودة واالعتماد التربوي والتقييم الذاتي بمدارس محافظة قنا
* البرنامج التدريبي لتنمية قدرات أعضاء وحدات ضمان الجودة بالتعاون مع برنامج تطوير العليم * المشاركة فى فعاليات
مشروع اتقان للجودة الذى تتبناه شركة خبراء التربية
* الطريق الى تحقيق رؤية جاللة الملك عبد هللا فى الجودة الشاملة – دورة تدريبية تحت رعاية وحضور صاحبة السمو
الملكى االميرة موضى بنت مشارى بن عبد العزيز ال سعود – 2012/1/31
* ورشة عمل بعنوان" :معايير الهيئة الوطنية لالعتماد اإلكاديمي" ،عمادة الجودة واالعتماد اإلكاديمي ،جامعة الجوف،
شوال1434 /هـ.

المؤتمرات والندوات

*ورشة في "مقاييس التقويم الذاتي األولي" باللغتين العربية واالنجليزية1435 ،ه – عمادة الجودة – جامعة الجوف ـ.
*حضور الورشة التدريبية للبروفيسور ستيفن كراشين من جامعة هارفارد – بدعم من شركة خبراء التربية  -بمقر عمادة
السنة التحضيرية عن اسايب التطوير في تدريس مقررات اللغة االنجليزية
*حضور ورشة تدريبية عن  8ساعات نحو التميز في االداء للسنة التحضيرية – د .جينيفر كيب – مديرة المركز الوطني
لمصادر التعلم – جامعة  - south Californiaبمقر جامعة الدمام
*ورشة تقويم اداء الطالب بعمادة السنة التحضيرية 2015
*المشاركة في ورشة تعبئة نموذج مشروع دعم نظم الجودة في كليات الجامعة  1436هـ  -عمادة الجودة واالعتماد
االكاديمي – جامعة الجوف
* المشاركة في فعاليات ورشة استخدام النظام االلكتروني للدراسة الذاتية لجامعة الجوف  -عمادة الجودة واالعتماد
االكاديمي – جامعة الجوف
*المؤتمر العلمي الثاني إلعداد المعلم في ضوء التغيرات التكنولوجية من 1999/2/15-14
*حضور اجتماع وفد هيئة الفولبرايت المنعقد بجامعة جنوب الوادي يوم األربعاء  2008 /3/26للباحثين المصريين
للسفر إلى الواليات المتحدة األمريكية وذلك بمركز تنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات
*حضور مؤتمر الطريق الى تحقيق رؤية الملك عبد هللا فى الجودة الشاملة – بحضور صاحبة السمو الملكى االميرة
موضى بنت مشارى بن عبد العزيز ال سعود
*حضورحفل االفتتاح لندوة  -الجوانب االنسانية واالجتماعية فى تاريخ الملك عبد العزيز – ومحاضرة صاحب السمو
الملكى االمير سلمان بن عبد العزيز معالى وزير الدفاع والتشرف بحضور فعاليات تدشين كرسى االمير سلمان بن عبد
العزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية
*تقديم ورقة عمل عن دور الجامعات السعودية في تعزيز مفهوم االمن الفكري في ظل تاصيل الوحدة الوطنية لدى
طالب السنة التحضيرية – مقدمة الى المؤتمر الوطني لالمن الفكري بجامعة الجوف
* المشاركة بالحضور وتقديم ورقة عمل عن دور االرشاد االكاديمي التفاعلي في منظومة االداء االكاديمي بالجامعات
السعودية – المؤتمر التربوي الدولي االول لكليات التربية بجامعة الجوف
*حضور ندوة حلقات نقاش عن الشباب وشبكات التواصل االجتماعي – بجامعة الجوف
*حضور ندوة الجامعة والمجتمع بين الواقع والمامول – جامعة الجوف
*حضور فعاليات جائزة الجوف للتميز والجودة – وفوز الطالب الذي اشرفت عليه بالجائزة  1435هـ
*حضور فعاليات مؤتمر التعليم االلكتروني بجدة – جامعة عفت االهلية  2014م
*المشاركة في فعلبيات المؤتمر العلمي الخامس لطالب الجامعات السعودية 2014
* محاضر بفعاليات المؤتمر الدولي للتعليم بالواليات المتحدة االمريكية وعنوان المحاضرة .
Plus World Technology , Change in Education Quality

الرابط

http://www.globaleducationconference.com/forum/topics/plus-world-technology-change-ineducation

*المشاركة في فعالبيات المؤتمر العلمي السادس لطالب الجامعات السعودية 2015
*التسجيل في المؤتمر التربوي العالمي بدبي
4897006391
*حضور ندوة بالمجلس السعودي للجودة عن تجربة جامعة عفت في االعتماد المؤسسي 2014
*المشاركة كمحاضر رئيسي في فعاليات المجلس السعودي للجودة  -الملتقى األول لمجموعة الجودة في التعليم العالي
وعنوان المحاضرة الجودة والتميز في التعليم العالي بين الدراسة والتحليل والرابط على موقع المجلس السعودي
للجودة
http://www.sqc.org.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=98&lang=sa
http://www.sqc.org.sa/sqcdocs/he_first/Hani%20Ezaldin%2023022014.pdf

-

محاضر رئيسي بالمشاركة مع المجلس السعودي للجودة في فعاليات ملتقى الجودة الشاملة بالمخواة – امارة
الباحة وبالمشاركة مع جامعة الباحة وادارة التعليم بالمخواة وعنوان المحاضرات عن  -1بطاقات االداء
المتوازن  -2 Balance Scored Cardsالتجربة اليابانية في التعليم والرابط
http://www.makhwahedu.net/WordPress/?p=6406

مشاركة في مؤتمرات
ق ادمة

االهتمامات
مبادرات قمت بها

المشاركة في مؤتمر قياس االداء وتطبيق نظام المؤشرات الرئيسية ودوره في تعزيز الجودة الشاملة في
جامعات الوطن العربي – التجارب والتحديات استرا  4-3مارس  2015تحت رعاية جامعة طيبة والجامعة االسالمية
بالمدينة المنورة  .حضور فعاليات المؤتمر الوطني االول للسنة التحضيرية في الجامعات السعودية بجامعة الدمام
 2015م
مؤتمر اإلرشاد األكاديمي في التعليم العالي لدول مجلس التعاون “الواقع والمأمول ”والذي سيعقد في رحاب جامعة
الملك عبدالعزيز بجدة في الفترة من  ٢١-٢٠محرم 1437هـ الموافق لـ  ٢-١نوفمبر  ٢٠١٥وقبول ورقتي العلمية
بعنوان ( دور االرشاد االكاديمي في اختيار التخصص الجامعي لدى طالب السنة التحضيرية )  ،والمقدمة في محور (
اإلرشاد األكاديمي أهميته وفلسفته واستراتيجياته ) .،
* تطبيقات وممارسات ادارة الجودة الشاملة.
* الكايزن – سيجما  – 6االيزو – بطاقات االداء المتوازن .
* الشراكة والتعاون مع هيئة سوليا الدولية وذلك لتطبيق معايير التعلم الفعال بالعمادة وتفعيل معايير الجودة التعليمية
 .جاري العمل
*الشراكة والتعاون مع المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم  AROQAوبمبادرة من مكتب الجودة الذي اشرف
برئاسته بالحصول على عضوية المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم كأول مؤسسة تحصل
على هذه العضوية الهامة.
* مقترح تنفيذ مركز اللغة االنجليزية بعمادة السنة التحضيرية – جامعة الجوف وفق معايير
.الجودة واالعتماد االكاديمي

-

* اعداد برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس الجدد العرب واالجانب في ضوء معايير الجودة

-

*المشاركة في تطبيق استبانة لدراسة دكتوراه بعنوان " تطبيق معيار ادارة ضمان الجودة وتحسينها بالجامعات
السعودية الناشئة في ضوء الخبرات العالمية " بجامعة الجوف .
*المشاركة في تقديم مقترحات الى سعادة د /خالد الفوتي رئيس مجموعة التعليم العالي فيما يخص الملتقى
الثاني للجودة في التعليم العالي كما انني تقدمت بعرض محاضرة مدرجة في المقترح عن الجودة في التعليم
االوربي  -الخلطة السحرية فى الجامعات الفنلندية والموافقة الرسمية بالمشاركة كمحاضر رئيسي في فعاليات
المجلس السعودي للجودة  -الملتقى الثاني لمجموعة الجودة في التعليم العالي وعنوان المحاضرة الجودة في
التعليم االوربي  -الخلطة السحرية فى الجامعات الفنلندية وتم ادراج ذلك في جدول الملتقي بالمجلس
السعودي للجودة .
المهارات اللغوية
مهارات
إجادة الكمبيوتر

*اللغة العربية ( اللغة األم )
*اللغة اإلنجليزية ( ممتاز )
* إجادة التعامل مع الكمبيوتر وخاصة في مجال التدريب والبحث االكاديمى
* الحصول على شهادة الرخصة الدولية  ICDLلقيادة الكمبيوتر
*مدرب إنتل التعليم للمستقبل في الفترة من 2007/1/27الى  96 2007/2/11ساعة تدريبية.
* مدرب إنتل التعليم للمستقبل في الفترة من 2007/2/17الى  84 -2007/2/27ساعة تدريبية
*مهارات برامج الكتابة في األنشطة الطالبية والخطط الدراسية ( برنامج الكلية الملكية بلندن )

-
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