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 بيان سرية ذاتية
 أوالً : معلومات شخصية :

 .شاهني علي عادل طاهر رمضان  م:ـــــــاالس

 .30/11/1973 امليالد:تاريخ 
 رى.ــــمص  ة:ـاجلنســـي

 دقهليةحمافظة ال -املنصورة  - سامية اجلمل  -  احلسنيش  8 :رــــمص ـوان:ــالعنــ

 .حي املوظفني –: أبها السعودية

 0509914637  السعودية  حممول:  ون:ــتليفــــ

 017 /2419309  السعودية  :مكتـب
  dr_adel_taher@yahoo.com   اإللكرتوني:الربيد 

    atramdan@kku.edu.sa 

    dr.adel.shaheen@gmail.com 

ا:
ً
 عليها:املؤهالت احلاصل  ثاني

ــ  تكنولوجيا التعليمـــ صص   1995مايو  النوعية:بكالوريوس الرتبية  -1  ـكلية الرتبية النوعية ـ
 جًدا.ـ بتقدير جيد جامعة املنصورة 

 جًدا.ـ بتقدير جيد جامعة طنطا  –كلية الرتبية ـ  1997سبتمرب  الرتبية:دبلوم خاص فى  -2
ممتاز ـ بتقدير  جامعة املنصورة  ـ كلية الرتبية ـ   2007 :علم النفس الرتبوي ماجستري فى الرتبية -3

 بعنوان:عن رسالة ، األخرىالتوصية بنشر الرسالة وتداوهلا مع اجلامعات  مع
 باستخدام احلاسب اآليل االبتكاريبرنامج لتنمية قدرات التفكري 

 املرحلة اجلامعيةلدى طالب 
ية  - 2011: الرتبويدكتوراه فى علم النفس   -4 ــات    كل لدراسـ يا ل ا ية العل عة     - لرتب قاهرة  جام  ـ ال

 :عن رسالة بعنوان، بتبادل الرسالة بني اجلامعاتالتوصية  معممتاز بتقدير 
 التفكري املنتج والتحصيل الدراسي علىوأثره  تنمية دافعية التعلمبرنامج ل

الدي طالب 
ً
 التعليم الثانوي املتأخرين دراسي

ا:
ً
 الوظيفي:التاريخ  ثالث

  ؛29/5/2005وحتى  1/9/1995من  بوزارة الرتبية والتعليم  اآلليتكنولوجيا التعليم واحلاســـب   أخصـــا ي -1
 : املهام وكانت من أبرز

  الختبارات الواالتدريب إعداد برامج( تمهيدية على الرخصة الدوليةICDL) . 

 على تنفيذ الدورات التدريبية وتقييمها. اإلشراف 
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 . 2011وحتى  30/5/2005يف الفرتة من بكلية الرتبية النوعية باملنصورة  ر يس قسم اإلحصاء واملعلومات -2
 .2012حيت  2004من  سكرتري حترير جملة حبوث الرتبية النوعية )جملة علمية حمكمة دورية ربع سنوية( -3
 .2012 وحتى 2006بية النوعية السنوي منذ سكرتري مؤمتر كلية الرت -4
اململكة   - (بعمادة التطوير األكادميي واجلودة )مســتشــار القياس والتقويم   أســتام مســاعد ةامعة امللل خالد   -5

 التالية:أقوم باملهام و اآلن،حتى  3/9/2012من  العربية السعودية

 . اإلشراف على وحدة القياس والتقويم 

  التقييم واستبانات قياس األداء.إعداد أدوات 

  بأعضررررراء هيلتي التدري   ةتقارير الخاصرررررالإعداد و هاتحليل نتائجاألداء وقياس مؤشررررررات

واسرررتطالعات رأه جهات التو ين بناء على األسررر  والقواعد  بالجامعة والتدريب والطالب

 وهي: ،( في تقييم األداءNCAAAالعتماد )للتقويم واها الهيلة الوطنية تالتي وضع

 .ات الدراسيةلمقررلتقييم الطالب  -

 للبرنامج الدراسي.الطالب تقييم  -

 بالكلية. ملخبرتهالطالب تقييم  -

 .للجامعة ونتقييم الخريج -

 .ينتقييم جهات التوظيف )أرباب العمل( للخريج -

 .بالجامعةهيئة التدريس لألداء المؤسسي  أعضاءتقييم  -

 المحاضرات.هيئة التدريس لقاعات  أعضاءتقييم  -

 هيئة التدريس للمعامل. أعضاءتقييم  -

 تقييم الدورات التدريبية. -

 بالجامعة الجودة ضمان إدارة لعملياتتقييم العاملين بالجودة بالكليات  -

  يختص بالقياس والتحليل مافيولجانها  منسوبي الجامعةالتواصل والتعاون مع وتقديم الدعم 

 . المشاركة في بعض لجان الجودة 

  الجامعةالمشاركة في إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المختلفة لمنسوبي. 

 . المشاركة في مراجعة أعمال وتقارير الجودة بكليات الجامعة 

 وكالء/ ل ات الردوريرة التي تعقردهرا عمرادة التطوير األكراديمي والجودةالمشرررررررراركرة في اللقراء

 رؤساء وحدات التطوير والجودة.

  هـ. 26/1/1434الخطة االستراتيجية للجامعة )المرحلة األولي( المشاركة في تدشين 

 .)المشاركة في اإلعداد للخطة االستراتيجية للجامعة )المرحلة الثانية 

  المشررررررراركة في تحليل ومناقشرررررررة مالحطات الهيلة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي علي

 الدراسة الذاتية للجامعة.

 في ضوء جودة التعليم العالي، في لقاء  أعضاء هيلة التدري أداء  إعداد وعرض عن: تقويم

 .كليات البناتعرضه ببعض مفتوح مع أعضاء هيلة التدري  بالجامعة. و

 في لقاء مفتوح مع الطالب.أداء أعضاء هيلة التدري  إعداد وعرض عن: تقييم ، 

 باسرررررررتخدا  بر يل اإلحصررررررررائي  تدريبي بعنوان )التحل يذ البرنامج ال عداد وتنف  SPSSنامج إ

 الفترة منخالل ( ألعضررررررراء هيلة التدري  بالجامعة المسرررررررتوه الثاني - المسرررررررتوه األول

 .ـه 37/1438حتى  ،ـه 33/1434

  لة تقويم التعليم لد لالعتماد المؤسرررررررسررررررري لهي المشررررررراركة في إعداد ملن جامعة الملك خا

 .ـه1437/1438

 التاليةالقياس أدوات  وتقييم إعداد: 

 أدوات القياس التي تقو  بإعدادها الكليات. مراجعة -

 .والمعامل تقييم قاعات التدري  تيإعداد استبان -

 .ة التحقق من جودة مخرجات التعلم بالجامعةإعداد استبان -

 .وتطبيقها وتحليل نتائجها في جامعة الملك خالد هيلة تقويم التعليم يرايمعات إعداد استبان -
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ا : اخلربات العملية :
ً
 رابع

 وتفسريها.إلجراء العمليات اإلحصا ية وحتليل البيانات  (SPSSاستخدام برنامج )إجادة  -1
يل لمعالم               -2 مات زركل الن ية يف جمال تكنولوجيا املعلو تدريب لدورات ال قاء احملاضـــرات وا عداد وإل إ

 االستعالمات.هيئة  –باملنصورة 
سنوي إلجنازات كلية الرتبية النوعية  -3 صر من     إعداد التقرير ال صورة وفرعيها زيت غمر ومنية الن باملن

 .2011/2012وحيت  2005/2006العام اجلامعي 
 :ةالتاليؤمترات املاملشاركة يف إعداد وإقامة  -4

 األول:مؤمتر كلية الرتبية النوعية باملنصورة السنوي  اسـم املؤمتر :
 التعليم النوعي ودوره يف التنمية البشرية يف عصر العوملة

 13/4/2006 إيل 12/4/2006 من املـــــــــــدة :
 القيام ةميع أعمال سكرتارية املؤمتر   -    املؤمتر.إعداد مطبوعات  - تفاصيل الدور ومهام املتقدم :

 

 

 الثاني:مؤمتر كلية الرتبية النوعية باملنصورة السنوي  اسـم املؤمتر:
 النوعي زصر والوطن العربيمعايري ضمان اجلودة واالعتماد يف التعليم 

 12/4/2007 إيل 11/4/2007 من املـــــــــــدة :
 القيام ةميع أعمال سكرتارية املؤمتر   -   املؤمتر.إعداد مطبوعات  - تفاصيل الدور ومهام املتقدم :

 

 اسـم املؤمتر:
 الثالث:مؤمتر كلية الرتبية النوعية باملنصورة السنوي 

النوعي يف مصر والوطن العربي ملواجهة متطلبات سوق العمل يف عصر تطوير التعليم 
 العوملة )رؤي اسرتاتيجية(

 10/4/2008 إيل 9/4/2008 من املـــــــــــدة :
 القيام ةميع أعمال سكرتارية املؤمتر  . -إعداد مطبوعات املؤمتر .             - تفاصيل الدور ومهام املتقدم :

 

 اسـم املؤمتر:
 مؤمتر كلية الرتبية النوعية باملنصورة العربي الرابع ــ الدولي األول :

 االعتماد األكادميي ملؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي
 الواقع واملأمول -يف مصر والعامل العربي 

 9/4/2009 إيل 8/4/2009 من املـــــــــــدة :
 القيام ةميع أعمال سكرتارية املؤمتر  . -املؤمتر .            إعداد مطبوعات  - تفاصيل الدور ومهام املتقدم :

 

 اسـم املؤمتر:
 مؤمتر كلية الرتبية النوعية باملنصورة العربي اخلامس ــ الدولي الثاني :
   االجتاهات احلديثة يف تطوير األداء املؤسسي واألكادميي
 يف مؤسسات التعليم العالي النوعي يف مصر والعامل العربي

 15/4/2010 إيل 14/4/2010 من املـــــــــــدة :

 .القيام ةميع أعمال سكرتارية املؤمتر -املشاركة يف إعداد وتنظيم املؤمتر                 - تفاصيل الدور ومهام املتقدم :
 إعداد مطبوعات املؤمتر .  -

 

 اسـم املؤمتر:
 السادس ــ الدولي الثالث :مؤمتر كلية الرتبية النوعية باملنصورة العربي 

 العربي والوطن مصر يف النوعي العالي التعليم برامج تطوير
 املعرفة عصر متطلبات ضوء يف

 14/4/2011 إيل 13/4/2011 من املـــــــــــدة :

 سكرتارية املؤمتر  .القيام ةميع أعمال  -                املشاركة يف إعداد وتنظيم املؤمتر - تفاصيل الدور ومهام املتقدم :
 إعداد مطبوعات املؤمتر .             -
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 : الرابعــ الدولي  بعمؤمتر كلية الرتبية النوعية باملنصورة العربي السا اسـم املؤمتر:
 إدارة املعرفة وإدارة رأس املال الفكري يف مؤسسات التعليم العالي يف مصر والوطن العربي

 12/4/2012 إيل 11/4/2012 من املـــــــــــدة :

 القيام ةميع أعمال سكرتارية املؤمتر  . -                املشاركة يف إعداد وتنظيم املؤمتر - تفاصيل الدور ومهام املتقدم :
 إعداد مطبوعات املؤمتر .             -

ا: األحباث املنشورة:
ً
 خامس
جملة حبوث الرتبية النوعية، املنصورة، ع  ،النوعية ةامعة املنصورةتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كلييت الرتبية  -

 .479-455، ص ص 2008(، يناير 12)

، جملة حبوث الرتبية الطالبية يف ضوء بعض النمامج العاملية خلصخصة اخلدماتاجلامعي  الطالبيخصخصة اإلسكان  -
 .94-1م، ص ص 2013(، يناير 28ع )، النوعية، املنصورة

تقوميية إلدارة ضمان اجلودة وحتسينها ةامعة امللل خالد كأحد معايري اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد دراسة  -
 هـ. 1437األكادميي، جملة العلوم الرتبوية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

ا:ساد
ً
 التالية:املشروعات البحثية  س

 كليات الرتبية النوعية جامعة املنصورة يف اجلودة الشاملةتطبيق مفاهيم إدارة  املشــروع:اســم  -1
 2006 إيل 2004 من التنفيـــــذ:مــــدة 

 كليات الرتبية النوعية والكليات واملعاهد املناظرة اجلهة املستفيدة من املشــــــــروع :
 ة للمشروعـــــع املادة العلميــاملشاركة يف مج - هام:املتفاصيل الدور و   

 املشاركة يف تطبيق الدراسة امليدانية للمشروع -   
 للمشروعتنفيذ اجلانب اإلحصا ي املشاركة يف  -   
 مراجعة املشــــروع وإعداده للنشر املشاركـة يف -   

 

 الطالبية يف ضوء بعض النمامج العاملية خلصخصة اخلدمات اجلامعي الطالبيخصخصة اإلسكان  اســم املشــروع : -2

 2012 إيل 2008 من مــــدة التنفيـــــذ :

 اجلامعات احلكومية واخلاصة  - اجلهة املستفيدة من املشـــــروع :
 مجعيات ومؤسسات اجملتمع املدني واملؤسسات اخلريية مات الصلة -

 روعــــــــــاملشاركة يف مجع املادة العلمية للمش -  تفاصيل الدور ومهام:
 روعـــتطبيق الدراسة امليدانية للمشاملشاركة يف  - 
 روعللمش تنفيذ اجلانب اإلحصا ي للدراسة امليدانية - 
 .رـمراجعة املشــــروع وإعداده للنش املشاركـة يف - 

 هـ 1435-1434 االختباراتوتطوير  بناء املشــروع:اســم  -3
  أعضاء هيئة التدريس ةامعة امللل خالد - املشـروع:اجلهة املستفيدة من 

 مقرر جلنة املشروع -  تفاصيل الدور ومهام:
   

 

غري اخلطة الوطنية لتطوير ممارسة االخصا يني النفسيني والعالج النفسي  املشــروع:اســم  -4
 باململكة العربية السعودية دوا يال

 التعليموزارة  - وزارة الصحة - املشـروع:اجلهة املستفيدة من 
 باحث  تفاصيل الدور ومهام:
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 سا
ً
 : الدورات التدريبيةأهم :  ابع

 ( .ICDL) اآلليقيادة احلاسب  يفالرخصة الدولية  -1
 ( .SPSSالدورة التدريبية يف برنامج ) -2
 . NAQAAEلضمان جودة التعليم واالعتماد املصرية اهليئة القومية  -ملراجعون اخلارجيون ا -3
 19/2/2012برنامج تنمية مهارات العاملني يف جمال اإلدارة اإلشرافية ةامعة املنصورة يف الفرتة  -4

 28/2/2012إلي 
ــة الذاتية: تقرير املقرر       -5 اململكة   خالد،  جامعة امللل     ،والربنامج التقويم الذاتي وتقرير الدراسـ

 هـ. 2/4/1434-1 ،سعوديةالعربية ال
 هـ.8/4/1434-7 ،جامعة امللل خالد، اململكة العربية السعودية ،للكلياتالتخطيط االسرتاتيجي  -6
 الســـعوديــة،اململكــة العربيــة   خــالــد،جــامعــة امللــل  ،املرجعيــة مؤشـــرات األداء واملقــارنــة  -7

 هـ.16-17/4/1434
سرتاتيجيات التدريس احلديثة يف التعليم   -8 سعودية، اململكة العربية  خالد،، جامعة امللل العاليا  ال

 هـ.21-22/4/1434
9- Key Performance Indicators (KPIs) & Benchmarks،  ،جامعة امللل خالد

 م. 22/4/2013 السعودية،اململكة العربية 
ية     -10 بارات التحصـــيل عايري اجلودة يف االخت لل     م عة امل جام لد،  ،  ية    خا كة العرب ية، الســـاململ  عود

 هـ.11/6/1434
11- Closing Assessment Loop،     ــكــة الــعــربــيــة  جــامــعــة املــلــل خــالــد، املــمــل

  .5/2/1436-4 السعودية،
 الســــعـوديــة، املـمـلـكــة الـعـربـيــة        خــالــد،، جــامـعــة املـلــل   كـيـت تـكـون مـتـمـيـًلا         -12

 هـ.23-24/2/1436
 هـ.2/2/1437-1القيادة االسرتاتيجية يف التعليم العالي، جامعة امللل خالد، دبي،  -13
 م.12/4/2018-9إدارة املشاريع االحرتافية، جامعة امللل خالد، اململكة العربية السعودية،  -14
جــامعــة امللــل خــالــد، اململكــة العربيــة الســـعوديــة،  تــأهيــل املراجعني لليــارة االعتمــاد، -15

 هـ.11/3/1440

ا
ً
 الشكر:أهم شهادات التقدير وخطابات : ثامن

حلســـن اإلتقان والبذل والعطاء  واجلودة؛شـــهادات شـــكر وتقدير من عمادة التطوير األكادميي   -1
 .خالدإلفادة منسوبي جامعة امللل 

 1435ربيع األول  29-27شهادة شكر وتقدير للمشاركة يف املؤمتر السعودي األول للنشر العلمي        -2
 .هـ

شكر وتقدير على تقديم ورش العمل وال    -3 سوبي جامعة امللل خالد، من  شهادات  دورات التدريبية ملن
 هـ. 1440-1439هـ حتى العام اجلامعي  1434-1433العام اجلامعي 



 
 

 جامعة الملك خالد –مستشار بعمادة التطوير األكاديمي والجودة  عادل طاهر رمضان شاهين .بيان سيرة ذاتية للدكتور / 

 املراجـــــــــــــــع:
 

 السعودية:

 جامعة امللل خالد واجلودة،التطوير  وكيل د. مرزن عوضه الشهراني -1

 ، جامعة امللل خالدواجلودةالتطوير األكادميي يد ـعم  عبدالعليل اهلاجريد.  -2

  ، جامعة امللل خالدخدمة اجملتمعيد ـعم  لـــد. عمر علوان عقي -3
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   أ.د./ اهلالىل الشربينى اهلالىل -1
  التخطيط الرتبوي واإلدارة التعليميةأستام 
 السابقوالتعليم الفين التعليم الرتبية ووزير 

 السابق لشئون البعثات والتمثيل الثقايفوكيل أول وزارة التعليم العالي 
 السابق مستشار مصر الثقايف ومدير املركل الثقايف املصري بليبيا

 األسبقوفرعيها زيت غمر ومنية النصر  كلية الرتبية النوعية باملنصورةعميد 
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 النفس الرتبوي أستام علم  أمحد البهي السيدأ.د./  -2
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