السيرة الذاتية
للأستاذ الدكتور /حسين كامل بهاء الدين
حاصل على شهادة بكالوريوس طب عام  1954ودكتوراه طب األطفال عام  1959جامعة القاهرة.
أمين منظمة الشباب المصرية عام  . 1965بدرجة وزير.
أستاذ طب األطفال بجامعة القاهرة عام .1973
رئيس قسم طب األطفال ومدير مستشفى األطفال الجامعي الجديد بالقاهرة .1991-1983
رئيس الجمعية المصرية لطب األطفال منذ عام  1989حتى اآلن.
عضو المجمع العلمي المصري.
وزير التعليم من عام  1991وحتى . 2004
انتخب عام  2008الرئيس الفخرى للجمعية الدولية لطب أطفال المناطق الحارة مدى الحياة .
عضو المعهد الدولى للطفل أنقرة تركيا . 2009
الرئيس الشرفى التحاد جمعيات طب االطفال لدول البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط . 2009

بعض جوائز التكريم الحاصل عليها:
الجائزة الدولية لصحة الطفل من منظمة الصحة العالمية عام . 1989
درجة الزمالة للجمعية الملكية لألطباء والجراحين جالسجو بالمملكة المتحدة عام 1993
جائزة دوجراماتشى ( لرواد التعليم لطبى من االتحاد الدولي لطب األطفال عام .1995
الدكتوراه الفخرية فى العلوم من جامعة جالسجو بالمملكة المتحدة يونيو .1997
الدكتوراه الفخرية فى اآلداب من جامعة إيست أنجيليا البريطانية يوليو .1997
الدكتوراه الفخرية من جامعة هاشيتيبى التركية عام .1997
درع اليونيسيف اليوبيل الذهبي للمنظمة عام .1997
الدكتوراه الفخرية من جامعة سانت أوالف بالواليات المتحدة األمريكي عام .1999
ميدالية المهاتما عام  1999من منظمة اليونسكو.
جائزة التقدير الدولية لمساهماته البارزة فى خدمات األطفال من الروتارى الدولي .1999
جائزة رواد العالم فى طب األطفال من الجمعية الدولية لطب اطفال المناطق الحارة .1999
األستاذية الفخرية من جامعة بكين عام .2000
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ميدالية الشرف العالمية من جامعة سانت جونز . 2001
ميدالية كونفوشيوس من منظمة اليونسكو .2003
جااائزة أفضاال عماال فقااافي فااى المعاارت الاادولي للكتاااب ساانوات  2003 ، 2000 ، 1998عاان مفلفاتااه
التعليم والمستقبل  ،الوطنية في عالم بال هوية و مفترق الطرق والتى ترجمت إلاى اننجليزياة والفرنساية
و األلمانية والصينية والفارسية.
حصوله على وسام الجمهورية من الطبقة األولى لعام .2006
جائزة المساهمة البارزة فى تدعيم العالقات الصينية المصرية من حكومة الصين 2006
العضوية الشرفية من األكاديمية األمريكية لطب األطفال .2010
جائزة مئوية االتحاد الدولى لطب األطفال بنااء علاى قارار إجمااعى مان الجمعياة العاماة لممولاى الادول ،
جوهانسبرج . 2010

األعمال القومية و اإلنشائية
إنشاء أول شبكة فيديوكونفرانس دولية طبية وأول نظام للتعليم انلكترونى فى مجال الطب فى مستشفى
األطفال بكلية الطب.
قام بانشراف على إنشاء المرحلة األولي من مكتبة انسكندرية من .1997-1992
ما نشر عن أعماله اننشائية في مجال التعليم األساسي As published by American
-:Biographical Institute 2009
 بالرجوع الى تقريرين لمنظمة اليونسكو سنوات و 1999و 2004وفى أفناء توليه منصب وزارة
التربية والتعليم من  1991الى.2004
 قااام بتطااويرالتعليم علااى مسااتوى قااومى والااذى أعتباار ألول ماارة فااى مصاار قضااية أماان قااومى
واستطاع أن يعبئ الرأى العام حول هاذا المفهاوم وماع قياماه بتطاوير كافاة مراحال التعلايم إال أناه
ركز على التعليم األساسي فى كل مكان وتبنى تعليم البنات بصفة خاصاة واساتطاع أن يصال فاى
مرحلة واليته الوصول إلى انستيعاب الكامل فى التعليم األساسى وحقق ألول مارة المسااواة باين
الذكور وانناث كما استطاع بنااء  16000مدرساة حديواة كماا قاام فاى إطاار تعلايم البناات وساد
الفجوة بين انناث والذكور بإنشاء 500مدرسة للفصل الواحد واشترك مع اليونيسيف في إنشااء
عاادد كبياار ماان ماادارس المجتمااع لتحقيااق نفااس الهاادف ،االماار الااذي كااان مح ال تقاادير المنظمااات
الدولية.
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 كمااا نفااذ برنامجااا تاام بمقتضاااه تاادريب مئااات األالف ماان المعلمااين داخاال الاابالد و 15000معلاام
أرسلوا فى بعوات إلى بالد العالم المتقدمة كما استطاع ألول مرة فى الشارق األوساط االنتهااء مان
من وضع المعايير القومية للتعليم األمر الذى كان محل تقدير كبير من اليونسكو واليونيسيف كماا
اساااتطاع تزوياااد  30000مدرساااة بالتكنولوجياااا المتقدماااة التاااى تشااامل الكومبياااوتر واننترنااات
والمعامل الحديوة كما استطاع إنشاء أول شبكة قومية للفيديو كونفرنس.


وقد جاء فاى تقريار مادير عاام اليونساكو سانة  2004بعاد اساتعرات تقريار بعواة اليونساكو لتقيايم
عملية تطوير التعليم فى مصر فى مفتمر وزراء الدول التسع األكور تعدادا فى العالم أن عملية
تطوير التعليم فى مصر تعتبر قصة نجاح مشرفة وأنها تصلح ان تكاون ماوال يحتاذى لبقياة الادول
النامية.

 أنشأ أول مركز تعليمى وتدريبي لتنمية الطفولة المبكرة وأكبار مديناة تعليمياة وتدريبياة فاى العاالم
الوالث وقد طالب وزراء التعليم فى الادول التساع األكوار تعاداداث أفنااء اساتقبال الارئيس لهام بجعال
المركز والمدينة مركزا عالميا لتنتفع بها الدول التسع ووافق الرئيس على ذلك.

المؤلفات-:
 األسلوب العلمي في العمل السياسي عام .1968
 طااب األطفااال و أساسااياته عااام  1975باللغااة اننجليزيااة  Fundamental Pediatrics .وزع
مجانا على الطلبة وأطباء االمتياز والنواب وأعيد طبعه سنة 1980
 دليل اآلباء في نمو وتنشئة الطفل عام . 1990
 طفلك وكيف تحميه من األمرات الشائعة عام . 1990
 التعليم والمستقبل عام  ( . 1997ترجم إلى اللغة اننجليزية والفرنسية واأللمانية والصينية ).
 الوطنيااة فااي عااالم بااال هويااة عااام  ( . 2000تاارجم إلااى اللغااة اننجليزيااة والفرنسااية واأللمانيااة
والصينية ).
 مفترق الطرق عام  ( . 2003ترجم إلى اللغة اننجليزية والفرنسية والصينية والفارسية ).
 رسالة من الزمن القادم عام 2005
 عدد كبير من األبحاث العلمية في طب األطفال وعدد كبير منها ألقى في مفتمرات دولية.
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