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  :البيانات الشخصية

  . حسن فهمى محمد حسن مسعود االســــــم  : 

    . 1958/ 10/  18  القاهرة تاريخ الميـالد: 

 زهراء عين شمس الشرقية –ش محمود عزو من ش العشرين  4 محل االقامة : 

 (.  11311)  الرمز البريدى -مصر -القاهرة  –  

 ولديه ثالثة أبناء. –متزوج  الحالة اإلجتماعية  :

 +  201110019208&  01004925123 – 2+ بمصر  الهاتف المحمـول : 

   hoo.com1@yahmasoud2 : اإللكترونيالبريد  

 ملخص الخبرات:

 كالتالي: موزعةعام من الخبرة في مجال العمل االحصائي  35حوالى   

بجمهورية مصر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ب عام من الخبرة والعمل 26حوالى اوال: 

 .العربية

 عامكبير اخصائيين دراسات وبحوث احصائية بدرجة مدير  الوظيفة االخيرة بالجهاز

 بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المنجزة ملخص االعمال

ستبيان لجمع إلالبحوث والدراسات وتصميم نماذج ااعداد وتقييم عاما من الخبرة في مجال  26أكثر من  -1

ة الميدانية والمكتبية وجدولة وتحليل النتائج للبحوث الديموغرافي اإلحصائية وإدارة البحوثالبحوث بيانات 

وذلك خالل الفترة  واعداد البرامج التدريبية للعاملين فى تلك الدراسات والبحوث  االقتصادية واالجتماعيةو

 . 2011الى  1985من عام 

الممثلة للمجتمع واجراء اختبارات الفروض عليها للتأكد من صالحيتها لتمثيل العينات  اختياروتصميم  -2

 .المجتمع

في تحليل  SPSS - MINITAB - Spectrum_orgحصائية مثل : إجادة استخدام حزم البرامج اإل  -3

 التقديرات واإلسقاطات السكانية.عمل البيانات و

 .والديمغرافية يةواالجتماع االقتصاديةللدراسات والبحوث اإلحصائية فى المجاالت  مراقب جودة  -4

 كالتالي: (لكويتباحوالى تسع سنوات من العمل والخبرة بدول مجلس التعاون الخليجي )ثانياً: 

mailto:hmasoud21@yahoo.com


 :واالستشارات االحصائية ( اآلراء)اراء الخليجية الستطالع  كآنيبشركة   -1

 وتم انجاز االعمال التالية: 2012الى نهاية عام  2011عامين منذ بداية عام  حوالى

 دولة الكويت كل من : اتتنفيذ تعداد - أ

 والوحدات السكنية المباني 

 السكان والظروف السكنية  

 المنشآت  

 .بدولة الكويت 2011لتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام نائب المدير التنفيذي ليفة بوظ

 فيما يلي:استخدام البيانات السجلية الخاصة بهيئة المعلومات المدنية بدولة الكويت  - ب

  .استكمال بيانات االسر التي رفضت استكمال بياناتها ميدانيًا 

 في التعداد االلكتروني ولم تستكمل بياناتها الكترونيًا. استكمال بيانات االسر التي سجلت 

 .استيفاء البيانات الغير مبينة بقاعدة بيانات الميدان 

 .تحقيق مبدئي االتساق والشمول 

 .انشاء قاعدة بيانات موحدة تربط بين بيانات الميدان والبيانات السجلية لهيئة المعلومات المدنية 

 لتالية:تنفيذ الدراسات ا فياالشتراك  - ت

 مسوح نفذت لصالح مجلس االمة الكويتي 

o أولويات المواطن الكويتي عاستطال 

o استطالع أراء الناخبين الكويتيين في انتخابات مجلس األمة ومطالبهم من الحكومة القادمة 

 مشكالت وحلول…الزواج في الكويت ” دراسة  مسوح نفذت لصالح وزارة العدل الكويتية”  

 مؤشر مدركات اإلصالح في الجمعيات التعاونية  ة الشفافية الكويتيةمسوح نفذت لصالح جمعي 

 دولة الكويت:ب االدارة المركزية لالحصاءب -2



 االنالى  2012عام  نهاية وذلك خالل الفترة من سنوات خبير في مجال العمل االحصائي بدولة الكويت سبع حوالي

 بوظيفة خبير احصائي باإلدارة المركزية لالحصاء .

 :االدارة المركزية لالحصاء بدولة الكويتب: االعمال المنجزةملخص 

 .2011استخراج الجداول والتقارير النهائية لتعداد دولة الكويت  - أ

 .2013 لعام  بحث الدخل واالنفاق االسري - ب

 .2011 دولة الكويت لعام تعدادل االديموجرافي متقرير التقيياعداد  - ت

 .2016و  2015و  2014 لألعوامبحث القوى العاملة  - ث

 . 2020عداد التسجيلي لدولة الكويت االعداد لمشروع الت - ج

 المؤهالت الدراسية :  

  1983دور مايو  -تقدير  جيد  -عين شمس جامعة  -بكالوريوس تجارة. 

  2008دبلوم أإلحصاء الحيوى والسكانى .  

 والسكاني حيويال اإلحصاءماجستير  تمهيدي . 

 البشرية  قوىللالخصائص الديموجرافية  تحت عنوان الحيوى والسكانىأإلحصاء  إعداد رسالة الماجستير فى

 . )لم تناقش( غير المستغلة

 مقبولاالنجليزية /      :ةاللغات االجنبي

        إجادة كل من :مهارات التعامل مع الحاسب : 

                                       Net   –   Excel –  Power Point–  word 

 رات التدريبية:الدو

   بالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء. 1985دورة التدريب اإلحصائى للمؤهالت العليا عام 

   قطــــــــاع التعبــئة العامـة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة  -دورة مساعدى رئيس التعبئة العــامة

 واإلحصاء.

  ـاع التعبــئة العامـة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة قطـــــــ -دورة اعـــداد الدراسـات والبحوث

 واإلحصاء.



   بالجهاز المركزى  2006 – 1996 – 1986دورات تدريبية مكثفة عن تعدادات السكان خالل أعوام

 للتعبئة العامة واإلحصاء.

  مصر. –الرقابة والتخطيط وتقييم األداء  بمركز إعداد القادة اإلداريين 

 مصر. –ؤساء األقسام بمركز إعداد القادة اإلداريين تنمية مهارات رو 

 مصر. –بمركز إعداد القادة اإلداريين  تنظيم وإدارة وطرق عمل 

  األمم المتحدة. – إسبانيا-مدريد -السياحة  احصاءاتورشة العمل عن 

 الشرق )مركز دراسات  ساعة دراسية( األميديست بالقاهرة 720اللغة األنجليزية )  مكثفة لتعلم دورات

 .األمريكية( المتحدة الواليات –األوسط 

 الخــــــــبرات :

 الوظائف القيادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء: -1

 القوى العاملة بحوثس قسم دراسات ورئي. 

 .رئيس قسم دراسات وبحوث النقل والمواصالت 

 . رئيس قسم دراسات وبحوث التخزين اإلستراتيجى 

 ة العامة بالمؤسسة الطبيةلتعبئمساعد رئيس ا. 

 ئيس التعبئة العامة بجامعة حلوانمساعد ر . 

  الدراسات والبحوث بمركز الدراسات والبحوث .مراقب جودة مدير إدارة 

   إدارة الشئون الفنية لقطاع التعبئة العامة مدير. 

 :المركزى للتعبئة العامة واالحصاءأبحاث نفذها الجهاز المشاركة فى  -2

 : فى مجال التعدادات: أوال

   1986مفتش بالتعداد العام للسكان واالسكان والمنشآت . 

   1996مفتش بالتعداد العام للسكان واالسكان والمنشآت . 

 2006بالتعداد العام للسكان واالسكان والمنشآت   مراقب عام . 

  1991/1992مفتش بالتعداد االقتصادى . 



  1997/1998مفتش بالتعداد االقتصادى. 

 2000/2002بالتعداد االقتصادى عام  مراقب. 

 :ثانياً: فى مجال األبحاث الميدانية 

  لبحث الحصر اليدوى  وتحليل النتائج األعمال الميدانية والمراجعة المكتبية والفنيةاإلعداد والمشاركة فى

 . 1990الى   1985من عام  ألحجام حركة المرور بالقاهرة الكبرى

 2004الى 1991ى من عام ث الحصر اليدوى ألحجام حركة المرور بالقاهرة الكبررئيس المكتب الفنى لبح.  

  2000والوافدين للقاهرة الكبرى  لبحث حصر الحركة المروريةرئيس المكتب الفنى. 

  لبحث وتحليل النتائج والفنية  األعمال الميدانية والمراجعة المكتبيةووتصميم العينة اإلعداد المشاركة فى

 .1986يوانية )اللحوم الحمراء( فى مصر عام الثروة الح

  لبحث وتحليل النتائج والمراجعة المكتبية والفنية األعمال الميدانية ووتصميم العينة اإلعداد المشاركة فى

 .1988عام ) اللحوم البيضاء (    الثروة الحيوانية

  لبحث وتحليل النتائج تبية والفنية األعمال الميدانية والمراجعة المكووتصميم العينة اإلعداد  فيالمشاركة

 .1989الثروة السمكية  ) المزارع السمكية ( عام 

 بية:تفى مجال األبحاث المك ثالثاً:

  2003الى  1991إعداد النتائج النهائية لبحث أحجام حركة المرورخالل الفترة من. 

  1990لبحث التركيب المحصولى  عام وتحليل النتائج المراجعة المكتبية والفنية اإلعداد والمشاركة فى. 

  لمجموعة ابحاث المقومات اإلقتصادية وتحليل النتائج والمراجعة المكتبية والفنية  اإلعدادالمشاركة فى

 .1999الى عام  1989لمحافظات مصر من عام 

 1989عام  الموانىء فاءةالمدير الفنى لبحث التجارة الخارجية وعالقتها بك. 

  2010تجارة المخدرات فى مصر عام المدير الفنى لبحث. 

 وزارة السياحة: مع نفذها المشاركة فى أبحاث -3

  2004الى  1989رئيس المكتب الفنى لبحث اإلنفاق السياحى للسياح المغادرين خالل الفترة من. 

 2007لى ا 2005ث اإلنفاق السياحى للسياح المغادرين و رئيس المكتب الفنى خالل الفترة منابحالمدير الفنى أل. 



 2001ث اإلنفاق السياحى للمصريين العاملين بالخارج و رئيس المكتب الفنى خالل الفترة منابحالمدير الفنى أل 

 .2007الى 

  2007الى  2005خالل الفترة من و رئيس المكتب الفنى ث إقتصاديات السياحة الداخليةابحالفنى ألالمدير. 

 2007الى  2005احة و رئيس المكتب الفنى خالل الفترة منث العمالة فى قطاع السيابحالمدير الفنى أل. 

  الى  2006و رئيس المكتب الفنى خالل الفترة من الفنى لبحث المقومات اإلقتصادية لمدينة شرم الشيخالمدير

2007. 

 :الصندوق االجتماعي للتنميةالمشاركة فى أبحاث نفذها مع  -4

 مشتغلين فأقل  9وى الجمهورية للصناعات الحرفية والصغيرة عضو المكتب الفنى لبحث الحصر الشامل على مست

 بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية . 1998الى  1995خالل الفترة من 

  بالتعاون مع  1997/1998المشاركة فى األعمال الميدانية والمراجعة المكتبية والفنية لبحث سوق العمل المصرى

 .الصندوق االجتماعي للتنمية 

 بالتعاون  2005/  2000اركة فى األعمال الميدانية والمراجعة المكتبية والفنية لبحث سوق العمل المصرى المش

 .مع الصندوق االجتماعي للتنمية 

  المشاركة فى األعمال الميدانية والمراجعة المكتبية والفنية لبحث الحصر الشامل لمراكز التدريب على مستوى

 .صندوق االجتماعي للتنمية بالتعاون مع ال 1999الجمهورية 

 :جهات أخرىالمشاركة فى أبحاث نفذها مع  -5

 على مستوى  المشاركة فى األعمال الميدانية والمراجعة المكتبية والفنية لبحث الحصر الشامل لمراكز الشباب

 بالتعاون مع وزارة الشباب.   2000الجمهورية  

  بالتعاون مع مشروع  2010/ 2009على مستوى الجمهوريةالمدير الفنى لبحث الحصر الشامل لمراكز التدريب

 .إصالح التعليم الفنى فى مصر 

  المدير الفنى لبحث الحصر الشامل للكفاءات العلمية فى مصر من الحاصلين على درجة الدكتوراة خالل الفتر من

 . عصر العلمبالتعاون مع جمعية  2009الى  1990 عام

 2009المشاهدين فى برامج التليفزيون المصرى لعام إستطالع اراء  المدير الفنى لبحث. 

 :أساتذة  معهد اإلحصاءتحت إشراف إعداد أبحاث  -6

 2006سنة الى سنة  1976الموارد البشرية غير المستغلة خالل سنوات التعداد من. 



 حيويالتحت إشراف ا.د / يوسف محجوب وكيل معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية السابق واستاذ اإلحصاء 

 .)رحمة هللا عليه(بالمعهد 

  1996خالل عام دوافع الهجرة الى محافظة دمياط. 

الدراسات والبحوث اإلحصائية  تحت إشراف ا.د / سميه السعدنى رئس قسم اإلحصاء الحيوى والسكانى بمعهد

 واستاذ مادة الهجرة بالجامعة األمريكية .

  (2006الى سنة 1976عداد من سنة )خالل سنوات الت فى مصر القوى العاملةتطورخصائص. 

عميد معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية السابق ومدير المركز  –تحت إشراف ا.د/ عبد الغنى محمد 

 السابق بالقاهرة. الديموغرافي

 مشتركة:فى أبحاث ودراسات  معهم تم التعاون اساتذة  -7

  المستشار  –األسبق –ر مستشارى رئيس وزراء مصر أستاذ اإلقتصاد بجامعة األزهر وكبي –ا.د/ حاتم القرنشاوى

 اإلقتصادى لوزير السياحة األسبق.

  مستشار وزير التخطيط .-مستشار وزير السياحة  –استاذ اإلحصاء بالجامعة األمريكية  –ا.د/ فتحى صقر 

  استاذ اإلحصاء بالجامعة األمريكية -استاذ اإلحصاء بجامعة القاهرة  -ا.د/ حسن ذكى. 

 وزير  –رئيس مركز دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء –استاذ اإلحصاء بجامعة القاهرة  -اجد عثمان ا.د/ م

 البحث العلمى.

  المستشار اإلقتصادى لوزير السياحة الحالى. -أستاذ اإلقتصاد بجامعة لقاهرة  -ا.د/ عادلة رجب 

 اءالمركزى للتعبئة العامة واإلحصمستشار رئيس الجهاز  -د/ محمد فتوح. 

 بدولة الكويت:اإلسهامات  -8

    :2011/  2010فى تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت لعام  اواًل:

  بدولة الكويت . 2011/  2010مستشار بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت لعام 

  بدولة الكويت. 2011/  2011لعام  والمنشآتنائب المدير التنفيذى للتعداد العام للسكان والمساكن 

  2012/  2010مسؤل شمول وإتساق ومراقبة جودة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت لعام 

 بدولة الكويت.

  اإلستشارية للتعداد. اللجنةرئيس  



 2011 ل عن وضع المحتوى التدريبى النظرى والعملى للعاملين بالتعداد العام بدولة الكويت لعامئوالمس  

عداد ( وكذلك للعاملين بالمراجعة  –معاون  –مشرف  –مساعد مراقب  –لكافة المستويات) مراقب 

 المكتبية.

 .تقديم المشورة الفنية أللية تنفيذ أعمال التعداد 

 . مراجعة إستمارات جمع البيانات وتقديم المقترحات الالزمة لتطويرها 

  لى تنفيذ تدريب باقى مستويات األعمال الميدانية والمكتبى واإلشراف ع الميدانيتدريب قيادات العمل

 والمكتبية لجميع مراحل التعداد.

  ألية مراقبة الجودة الذاتية ألعمال التعداد.وضع 

 تنفيذ ألية مراقبة الجودة الذاتية ألعمال التعداد.للتأكد من  المرور الفنى الميدانى  

 العام لدولة الكويت. ددالميداني بالتعدة الذاتية للعمل ا) مراقبة الجو تصميم عينة الجاشنى   

 .بدولة الكويت 2011العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام  مسئول اتساق وشمول بيانات التعداد -1

 اعداد الجداول الصماء للتعداد بدولة الكويت. -2

 تحقيق ما يلي: مسؤول استخدام البيانات السجلية لهيئة المعلومات المدنية في -3

 لبيانات الميدانية.مراقبة جودة ا  - أ

 استيفاء البيانات الغير مبينة.  - ب

 استكمال شمول البيانات على مستوى نقص في االستيفاء او عدم االستيفاء )عدم شمول الحصر(. - ت

 لتعداد بدولة الكويت.النهائية لنتائج التقييم  -4

 الستبيان.تقديم المشورة الفنية مجال اعداد وتنفيذ وتقييم البحوث والدراسات وتصميم نماذج ا -5

    :2020لعام والمنشآتللسكان والمساكن  التسجيلي الموحد  تنفيذ التعداد العام فيثانياً: 

والمشاركة في  2020وضع الرؤية وخطة العمل والجدول الزمنى للتعداد التسجيلي الموحد لدولة الكويت  -1

 وضع الميزانية التقديرية .

 .2020دولة الكويت ل تصميم سلة البيانات للتعداد التسجيلي الموحد -2

 .2020دولة الكويت تصميم جداول المخرجات للتعداد التسجيلي الموحد ل -3

 .(منشآت -ظروف سكنية  –افراد  –)مباني  تصميم استمارات االستبيان للبيانات التي سوف تستوفى ميدانياً  -4



 تحديد المدخالت والمخرجات الخاصة بكل مرحلة من مراحل العمل -5

 حديد مهام فرق العمل.اعداد فرق العمل وت -6

 .2020دولة الكويت تقدير احتياجات العمل لتنفيذ التعداد التسجيلي الموحد ل -7

 .2020وضع خطة مراقبة جودة بيانات التعداد التسجيلي الموحد لدولة الكويت  -8

 توحيد مفاهيم وتعاريف البيانات بين االدارة المركزية لإلحصاء والجهات المنتجة للبيانات. -9


