
 

 

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور كمال إمام

 األستاذ بجامعة عين شمس

 العالىلتعليم فى اضمان الجودة الدولى وخبير  مستشارال

،  م   ع العشتتتتترو  لمدة ج وزتالع لى التعليم  فىإدارة الجودة نظم  لخبرة في مج بكم ل إم م  /الدكتور يتمتع األستتتتتت  

والمنظمة العربية  (The British Council) ب لق هرة  ب لمركز الثق في البريط ني التعليم لجودة ا  مستتتتتتشتتتتت روعمل 

الجمعية رئيس مجلس إدارة وح لي   يشغل منصب ، إحدى منظم ت ج معة الدول العربية، (ARADO)للتنمية اإلدارية 

ستتش رات والتدريب لال  CTQشتركة  هو أيضت  رئيس مجلس إدارةو (ASQAE) العربية لضتم   الجودة  في التعليم

 وقد تم إختي ره مؤخرا  عضوا  ب للجنة القومية لضم   جودة الصن عة بمصر. .ونظم الجودة

، وهو عضو  Finnpartnership Programأختير مستتشت را  للومومة اللنلندية لبرن مد دعم الشتراكة المصرية اللنلندية 

 (Egyptian Finnish Business Council, EFBC)إدارة مجلس األعم ل المصرى اللنلندى  مجلس

التوسين  لمشروعا  ين مديركم  عبوزارة التعليم الع لي المصرية، التعليم الع لى خبير جودة مستش ر وشغل منصب كم  

مؤستتتس الوهو . إلنشتتت ظ نظم الجودة فى جميع الج مع ت الومومية المصتتترية (CIQAP) مستتتتمر والتلهيل لالعتم دال

 .الجودة واالعتم د بج معة عين شمسز ضم   مركاألسبق لمدير الو

إلعداد أول دليل  (QAA)من هيئة ضتتتتتم   الجودة البريط نية  شتتتتت رك الدكتور/ كم ل إم م خبراظ الجودة البريط نيين 

مية رئيس اللجنة القول    ن ئب هتم اختي ر قد. وفى مصتتتر مصتتترض لضتتتم   الجودة واالعتم د فى مؤستتتستتت ت التعليم الع لى

 عملكم   كرئيس للريق مت بعة ودعم مشروع ت ضم   الجودة ب لج مع ت المصرية.وعين لضم   الجودة واالعتم د، 

خالل المراجعتت ت ، توت  رعت يتة خبراظ الجودة البريطت نيين، Peer Reviewers للريق المراجعين النظراظ    رئيستتتتتت

كم  شتتتت رك فى إعداد الئوة إنشتتتت ظ الويئة القومية لضتتتتم   جودة التعليم  .الخ رجية لنظم الجودة ب لج مع ت المصتتتترية

 .(NAQAAE)واالعتم د فى مصر 

للعديد من المشتتروع ت الممولة من المؤستتستت ت الدولية الم نوة مثل الوك لة   Team Leaderعمل كق ئد للرق العمل 

 (ADB)، بنك التنمية اإلفريقى (EU)، اإلتو د األوروبى (GIZ)األلم نية للتع و  الدولى 

لى ع نظم إدارة الجودةإنشتتت ظ العربية على ق م الدكتور كم ل إم م بتدريب العديد من أعضتتت ظ هيئة التدريس ب لج مع ت 

، م راتالستتعودية، اإللعربية المملمة استتستت ت التعليم الع لى فى لمؤ عتم داالمستتتوى الج مع ت والملي ت وككلك مع يير 

     الموي ، السودا ، ليبي  والبورين.العراق، 

والمركز القومي  ويومل الدكتور كم ل إم م شتتتتتو دة مدرر موترم معتمد من المركز المندض لتنمية الموارد البشتتتتترية

، وشتتتتو دة مدرر مشتتتت رك معتمد من البورد الدولى للمدربين لتنمية قدرات أعضتتتت ظ هيئة التدريس والقي دات الج معية

  .بوولندا  IBCTالمعتمدين 

 Royalجتت معتتة لنتتد  المليتتة الملميتتة بوقتتد حصتتتتتتتل التتدكتور كمتت ل إمتت م على درجتتة التتدكتوراه فى فلستتتتتتلتتة العلوم من 

Holloway College, University of London  


