م  :حسن كامل فهـ ـ ـيم
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكتروني:
الهاتـــــف :

Ahkfm2014@outlook.com

00971527082355

البيانات الشخصية
مصري
الجنسية :
حالة اإلقامة  :إقامة قابلة للتحويل ( يوجد عدم ممانعة ستة شهور ) .

المؤهالت الدراسية
المؤهل الدراسي  :بكالوريوس اهلندسة .
سنة التخرج 2003 :
اجلامعة

 :جامعة األسكندرية – مصر

الدورات التدريبية
 حاصل علي شهادة مدير قواعد بيانات اوراكل ( ( OCA
 حاصل علي شهادة حمرتيف نظم املعلومات من وزارة االتصاالت املصرية
بالتعاون مع األكادميية العربية للعلوم التكنولوجيا باالسكندرية





دورة التأهيل للحصول علي شهادة مدير إدارة المشاريع . PMP
دورة التأهيل للحصول علي شهادة مهندس جودة معتمد . CQE
دورات في الجودة الشاملة واأليزو .
دورة ماجستير مصغر في إدارة األعمال . Min MBA

الخبرات العملية :
 العمل مدير تنفيذي ملركز تدريب ملدة ثالث سنوات .
 العمل مدير تطوير يف أحد شركات التدريب الكربي ملدة ثالث أعوام يف دبي .
 العمل مدرب يف عدة مراكز تدريب يف مصر واإلمارات منذ .8002
 العمل مهندس تشغيل – وزارة الكهرباء – مصر
 العمل مهندس يف مكتب هندسي للطاقة والصناعة – مصر .
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الدورات التي أقدمها في مجال الجودة والتميز المؤسسي




























مبادئ اجلودة الشاملة .
التميز يف إدارة اجلودة الشاملة .
تطبيقات اجلودة يف اإلدارة احلكومية .
حلقات اجلودة
أدوات اجلودة اإلبداعية .
املنهجية اليابانية يف حتسني األداء ( الكايزن ) .
فلسفة اللني . Lean Management
اجلودة والتميز يف خدمة العمالء .
تطبيقات اجلودة الشاملة يف التعليم .
تطبيقات اجلودة الشاملة يف املستشفيات .
التخطيط االسرتاتيجي لتطبيق اجلودة .
إعداد أخصائي جودة وفقا أليزو . 1009
إعداد أخصائي جودة وفقا أليزو . 90009
إعداد أخصائي جودة وفقا أليزو . 92009
إعداد أخصائي جودة تدريب وفقا أليزو 90009
مدقق داخلي لنظم أمن وسرية املعلومات وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 27001
طرق وأساليب اإلدارة اليابانية .
املقارنة التطويرية ودورها يف التميز املؤسسي .
اجلودة وفقا لنمؤذج التميز األوروبي . EFQM
التأهيل للحصول علي شهادة مهندس جودة معتمد من اجلمعية األمريكية للجودة .
مقدمة يف هندسة اجلودة .
احلزام األصفر يف تطبيق ستة سيجما .Six Sigma Yellow Belt
احلزام األخضر يف تطبيق ستة سيجماSix Sigma Green Belt.
اجلودة يف إدارة املشاريع .
جودة املواقع اإللكرتونية .
إعداد استشاري جودة ومتيز مؤسسي .
التحليل اإلحصائي للجودة

الدورات التي أقدمها في مجال التطوير اإلداري
 إدارة املشروعات .
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التخطيط اإلسرتاتيجي .
إعادة هندسة العمليات .
ختطيط وهندرة املوارد البشرية .
مهارات القيادة املتميزة .
احلكومة اإللكرتونية
احلكومة الذكية
إعداد اإلداري املتميز ( دورة متكاملة ) .
دورات تطبيقات تقنية املعلومات يف اجملاالت اإلدارية
دورة بطاقة األداء املتوازن .
دورة مهارات اإلبداع ودوره يف تطوير العمل .
التفكري اإلبداعي .
التخطيط اإلسرتاتيجي لألفراد.
أمناط التفكري علي مقاييس هريمان .
التعلم النشط التفاعلي .
التميز يف اإلدارة املدرسة .
تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم
التخطيط اإلسرتاتيجي يف إدارة العملية التعليمية .
املدرسة املبدعة والطريق إلي التميز الرتبوي .
التسويق وخدمة العمالء .

الدورات التي أقدمها في مجال تقنية المعلومات
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الدعم الفين يف تقنية املعلومات .
.ICDL
دورة . A +
دورة . N +
شبكات احلاسب اآللي .
حتليل وتصميم نظم املعلومات . System Analysis & Design
التسويق اإللكرتوني .
إدارة مشروعات تقنية املعلومات .
احلكومة اإللكرتونية .
احلكومة الذكية
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