سيرة ذاتية مختصرة
معالي د .حسام بن عبدالوهاب زمان

االسم		 :

د .حسام بن عبدالوهاب محمد زمان

التخصص		:

اإلدارة وتحليل السياسات Administration and Policy Studies

تاريخ ومكان الميالد:

 1396 / 8 /6الموافق  1976 / 8 /2بالمدينة المنورة

للتواصل		:

ص .ب ، 4711 .الرياض 13311

			

Husam1zaman@gmail.com
+(966)560003936

						

شــخصية قياديــة متنوعــة الخبــرات لفتــرة تقــارب ال ـ  15عامــاً  ،حاصــل علــى درجتــي
الماجســتير والدكتــوراة مــن جامعــة بتســبرج فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ســاهم
فــي تأســيس وتطويــر عــدد مــن المؤسســات التعليميــة واالستشــارية ،مهتــم بتعزيــز
قــدرات المؤسســات التــي عمــل فــي رئاســتها فــي رفع جودة مخرجاتها وترشــيد اإلنفاق
بهــا مــن خــال عمليــات التخطيــط االســتراتيجي ،وإعــادة الهيكلــة والدمــج ،والتحــول
الرقمــي ،وبنــاء الشــراكات .لديــه اهتمــام كبيــر بعمليــات التقويــم المســتمر وتوظيــف
ذلــك فــي تحســين األداء ورفــع الكفــاءة .أحــد أهــم معالــم قيادتــه للمؤسســات التــي
توالهــا :قيــادة التغييــر المؤسســي ،صناعــة ثقافــة وهويــة مشــتركة للمنســوبين ،تفعيــل
التواصــل والشــراكات مــع المؤسســات الوطنيــة والدوليــة ،وتمكيــن المــرأة والشــباب.

١

أﻫﻢ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

e

eرئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب ()٢٠٢١ -٢٠١٩

e

eمدير جامعة الطائف ()٢٠١٩ -٢٠١٦

e

eمدير عام المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم تحت إشراف اليونسكو (مدير مؤسس))٢٠١٨-٢٠١٥( ،

e

eالمشرف العام على فرع الجامعة السعودية االلكترونية بالمدينة المنورة ()٢٠١٥-٢٠١٤

e

eمساعد وكيل الجامعة للتطويروالجودة بجامعة طيبة ()٢٠١٤ -٢٠١٣

e

eعميد الجودة بجامعة طيبة ( عميد مؤسس) ٢٠١٣-٢٠٠٨

e

eعميد كلية الحقوق بجامعة طيبة (عميد مؤسس) ٢٠١٢ -٢٠١١

ﻋﻀﻮﻳﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

e

eعضو اللجنة العليا لبرنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة سمو سيدي ولي العهد وعضو اللجنة التنفيذية للبرنامج.

e

eعضو اللجنة التنفيذية لدارة الملك عبد العزيز برئاسة سمو األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة
والمستشار بالديوان الملكي.

e

eعضو مجلس إدارة مركز قياس أداء األجهزة الحكومية (أداء)

e

eعضو مجلس شؤون الجامعات.

e

eعضو مجلس إدارة مدارس مؤسسة األمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك).

e

eعضو مجلس األمناء ألكاديمية الشعر العربي بالسعودية ،برئاسة سمو األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين
الشريفين أمير مكة

e

(ممثال للمجموعة العربية) في اليونسكو منذ نوفمبر  2017وحتى
eعضو المجلس العالمي لمراقبة جودة التعليم
ً

e

eعضو الفريق االستشاري لمشروع مؤشر المعرفة الصادر بالتعاون بين برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي UNDP

اآلن.

ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
e

eعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل الدولية حول المعلمين التابعة لليونسكو

e

eعضو الهيئة االستشارية لمعهد اليونسكو الدولي لإلحصاء بمونتريال كندا

٢

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

في هيئة تقويم التعليم والتدريب:
e

eتحديث الهيكل التنظيمي للهيئة والتنفيذ الفعلي للقرار السامي الكريم في تأسيسها القاضي بدمج جميع الهيئات
والمراكز الموجودة مسبقاً تحت مظلتها ،وشمل ذلك توحيد نظام العمل وسلم الموظفين وميزانية موحدة للهيئة
ومراكزها.

e

eإنجاز التحول الرقمي ألهم خدمات الهيئة من خالل توفير االختبارات عن بعد وزيارات االعتماد األكاديمي االفتراضية
خالل الجائحة.

e

eالتأسيس لنظام االعتماد العسكري لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري

e

eإطالق نظام اعتماد المدارس االهلية والعالمية بمشاركة 24من الشركات التعليمية الوطنية والعالمية في مرحلته
األولى.

e

eاإلشــراف على تطوير وتنفيذ اختبارات الرخص المهنية للمعلمين للمرة األولــى في السعودية بمشاركة أكثر من
 213,800مختبر.

e

eتطوير ما يقارب  20مشروع شراكة استراتيجية مع وزارات ومؤسسات وطنية ودولية

في جامعة الطائف:
e e

إطالق برنامج التحول البرامجي واعتماد مخرجاته المتضمنة تطوير  47برنامجاً أكاديمياً  ،لتحسين جودة وبرامج

الجامعة ،بما يتوافق مع خطط التحول والتطوير لكافة جوانب العملية التعليمية في المملكة ،وتماشياً مع رؤية
(.)2030
e

eإنشاء صندوق استثمارات الجامعة برأسمال قدره  100مليون ريال لتفعيل االستثمار في اقتصاد المعرفة ،ودعم
وتنمية االقتصاد المحلي بمحافظة الطائف.

e

eإطالق مبادرة «الطائف من جديد» متضمنة ستة محاور متنوعة ،بهدف تعزيز موقع محافظة الطائف وتأثيرها
الوطني في المجاالت االجتماعية والحضارية والثقافية والتاريخية ،من خالل مشروعات وبرامج ومبادرات تنموية
وتطويرية تعتزم الجامعة تنفيذها في الفترة المقبلة.

e

eإنشاء إدارة جديدة للشؤون الثقافية لدعم الحراك الثقافي في محافظة الطائف ،واستضافة أول لقاء علمي
لمؤسسة الفكر العربي يقام في السعودية لمناقشة تقرير المؤسسة.

e

eتأسيس أكاديمية الشعر العربي كأول مؤسسة أكاديمية ثقافية معنية بالشعر العربي في السعودية.

e

eتأسيس أول فرقة موسيقية جامعية في الجامعات السعودية ،وإقامة أول حفل موسيقي طالبي بالكامل.

e

eتمكين المرأة ،من خالل تعيين:
}

}أول عميدة لكلية تضم أعضاء هيئة تدريس وطالباً من الجنسين في المملكة ،بتعيين أكاديمية سعودية عميدة
لكلية الطب في الجامعة،

٣

}

} وأول عميدة لشؤون المكتبات بالجامعات السعودية،

}

}وأول عميدة للتعاون الدولي بالجامعات السعودية،

}

}وأول عميدة لخدمة المجتمع بالجامعات السعودية.

}

}فتح القبول في كلية الهندسة للطالبات في قسمي الهندسة المعمارية والهندسة الصناعية.

}

}إنشاء قسم للمشاريع والصيانة بشطر الطالبات واستقطاعات كفاءات هندسية سعودية للعمل به.

في مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم
e

eاستكمال تأسيس المركز بلوائحه ونظمه وخطته االستراتيجية كأول مركز من نوعه في السعودية بالشراكة مع
اليونسكو ومشاركة خمس وزراء تعليم من الدول العربية في مجلس إدارته.

e

eعضوية المركز في عدد من اللجان الدولية المعنية بتطوير مؤشرات قياس تحقيق أهداف اليونسكو 2030

e

eمشروع الدروس المستفادة من التجارب الدولية في دمج وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي

e

eمشروع التقرير الدولي حول المعلمين بالتعاون مع مجموعة العمل الدولية حول المعلمين تحت إشراف اليونسكو

e

eمشروع حوار السياسات حول سياسات قياس جودة التعليم في دول الخليج العربي

e

eتمثيل المملكة في اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل الدولية حول المعلمين

أﻫﻢ أوراق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

e

eمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الواقع والطموح) ورقة عمل مقدمة في منتدى المحاسبين الدولي في
المنعقد بتاريخ  27حتى  /29يناير2020/م
مدينة الرياض ُ

e

(eتكامل منظومة تقويم التعليم لتحقيق أهــداف التنمية المستدامة) ورقة عمل مقدمة في مؤتمر وزراء التربية
المنعقد بتاريخ /6-7نوفمبر2019/م
والتعليم في الدول العربية بمملكة البحرين ُ

e

 )Improving School Performance Through School Evaluation(eورقة عمل مقدمة في مؤتمر (GESS
المنعقد في دبي بتاريخ  /-27 25فبراير2020 /م
 )2020 Conferenceفي دورته الثالثة عشرة ُ

e

 )How to accelerate learning: effective teachers and school leaders at primary level(eورقة عمل
المنعقد بتاريخ
مقدمة في مؤتمر تسريع وتيرة التعلّ م في الشرق األوسط وأفريقيا بتنظيم من البنك الدولي -مصر ُ
/13-14فبراير2020/م

e

eزمان ،حسام & .جلون ،عمر (“ .)2016الــدروس المستفادة من التجارب الدولية في دمج وزارتي التعليم والتعليم
العالي” .المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم تحت إشراف اليونسكو ،الرياض.

e

eزمان ،حسام & وآخرون (“ .)2015سياسات قياس جودة التعليم في دول الخليج العربي” .المركز اإلقليمي للجودة
والتميز في التعليم تحت إشراف اليونسكو ،الرياض.

e

eزمــان ،حسام & الغبان ،محروس“ .)1435( .التمايز في التعليم الجامعي بين التدريس والبحث العلمي” .المجلة
السعودية للتعليم العالي ،العدد .11-31 ،10

٤
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