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 بجامعة الملك فيصل )السعودية( أستاذ مشارك:  العمـل الحالـي 
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 بـريـد إلكتروني         :ahmedelzeki (at) yahoo.com 

 المؤهالت العلمية :
 األول) جيد جدا مع مرتبة الشرفعام  تقدير، ، تخصص لغة إنجليزيةليســانس اآلداب والتربية 

 جامعة المنصورة.، 1993، الدفعة (على 

 (الدفعةعلى  ) األولجيد جدا تقدير ، التربيةتخصص أصول ، الدبلــوم الخاص في التربية ،
 جامعة المنصورة.، 1996

 على  ممتاز مع التوصية بطبع الرسالةتقدير ، المقارنةتخصص التربية ، المـاجســـتير في التربية
 جامعة المنصورة. ،1999 ،نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات األخرى 

 ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة، تقدير أصول التربيةتخصص ، دكتــوراه الفلسفة في التربية 
 ، جامعة المنصورة.2003 ،نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات األخرى على 

 التدرج الوظيفي :
 1994 ، جامعة المنصورة، بدمياط التربيةبقسم أصول التربية بكلية  معيـــــد . 

 1999، جامعة المنصورة، بدمياط التربيةبقسم أصول التربية بكلية   مدرس مساعد . 

 2003جامعة المنصورة، ، بدمياط التربية)أستاذ مساعد( بقسم أصول التربية بكلية  مــــدرس . 

 2009 بكلية التربية بدمياط جامعة المنصورة،)أستاذ مشارك(  أستاذ مساعد. 
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 اإلنتاج العلمي :
 " رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ، دراسة مقارنة "، نظام مقترح إلعداد معلم المرحلة االبتدائية

 . 1999، جامعة المنصورة، التربية بدمياط

 " ورقة عمل مقدمة للمؤتمر ، " متطلبات التنمية التربوية والتعليمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة
في المجتمعات العمرانية الجديدة " هيئة المجتمعات العمرانية  العلمي األول " التنمية واالستثمار

 . 2001أغسطس ، دمياط الجديدة، الجديدة

 ورقة عمل مقدمة لمؤتمر  " المدرسة المصرية في عصر ، عرض وتحليل "، " مدرسة المستقبل
 . 2001نوفمبر، تكنولوجيا المعلومات وتحديات العولمة " كلية التربية بدمياط

  "رسالة دكتوراه ، دراسة مستقبلية "، إستراتيجية تربوية لمواجهة التحديات الداخلية لألمن القومي
 . 2003، جامعة المنصورة، كلية التربية بدمياط، غير منشورة

 " ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية " شباب الجامعات ، شبكة اإلنترنت في خدمة البحث التربوي
 .2003، لتربية بدمياطكلية ا، اإلنترنت " وثقافة

 المؤتمر العلمي ، حول غياب الدور وحتمية المشاركة "، " المجتمع المدني وقضايا التعليم
 . 2003، كلية التربية بدمياط، السنوي للكلية التعليم والمجتمع

 2003، عمان، المسيرة ]كتاب منشور[ تأليف مشترك، دار ،منظور تربوي "، " دراسة المستقبل . 
  2003، اإلسكندرية، الوفاءدار ، إنجليزي  -عربي/عربي-" إنجليزي "قاموس المصطلحات التربوية 

. 

 "دار الوفاء ]كتاب منشور[، "التربية المقارنة ونظم التعليم دراسة منهجية ونماذج تطبيقية ،
 . 2004، اإلسكندرية

 "تأليف مشترك،  دار الوفاء،  ، ]كتاب منشور["معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالحا
 .2004، اإلسكندرية

  كلية ، مجلة البحوث األمنية، لدي الطالب " األمني"دور األنشطة التربوية في تنمية الوعي
 . 2006، يناير 32، العدد14الملك فهد األمنية، الرياض، المجلد

  كلية البنات مجلة، في ضوء مفهوم الجودة الشاملة "المدرسية "ثقافة التغيير لدي القيادات ،
 .2004جامعة عين شمس، المجلد األول، العدد الثاني، ديسمبر 

 "ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية بقنا ، " دور المعلم في قيادة التغيير التربوي
 بعنوان تكوين المعلم في ضوء معايير الجودة الشاملة بكليات التربية، في، جامعة جنوب الوادي

 . 2005/ 14/4-13الفترة من 
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 " ورقة عمل ، "التعليم اإللكتروني ضرورة ملحة في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مقدمة للمؤتمر العلمي العربي لجمعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج بالتعاون مع أكاديمية 

 -ة العربية : التعليم والبحث العلميالبحث العلمي والتكنولوجيا بعنوان "الثقافة اإللكترونية في البيئ
 .21/7/2005-20في الفترة من ، الحكومة اإللكترونية –الصحة 

 2005يناير ، 47العدد ، مجلة كلية التربية بدمياط، عرض كتاب القيادة في ظل ثقافة التغيير. 

 " 2006، اإلسكندرية، الوفاءدار  ، ]كتاب منشور["التجربة اليابانية في التعليم دروس مستفادة. 

 "تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في ضوء المتغيرات العالمية واالتجاهات الحديثة" 
  .2006الجزء الثاني، سبتمبر  130بحث مشترك، مجلة التربية، جامعة األزهر، العدد 

 يمية"، عرض رسالة ماجستير بعنوان "المداخل التربوية لمواجهة العنف المدرسي دراسة تقو
 .2007، مايو36، العدد 16المجلد  كلية الملك فهد األمنية، الرياض، مجلة البحوث األمنية،

 مجلة كلية دور التعليم الجامعي في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة دمياط، رؤية تحليلية ،
 .2007سبتمبر ، 57التربية بالزقازيق، العدد 

 Community involvement in education in Egypt, the role of school 

Board of trustees, Accepted to be published in the Scientific  

Journal of King Faisal University, Vol.11, No. 22, 2009. 

 "مجلة رسالة الخليج قضايا التربية العربية في بعض الدوريات التربوية العالمية، دراسة تحليلية ،
هـ الموافق 1429، ربيع األول 107لعربي لدول الخليج، الرياض، العدد العربي، مكتب التربية ا

 .2008مارس 

 "جمادي  158، وزارة التربية والتعليم، الرياض، العدد المعرفةمجلة ، "التعليم والمعلم في إسرائيل
 م.2008هـ، مايو 1429األولي 

  مجلة البحوث  الوعي األمني،عرض رسالة دكتوراه بعنوان إسهامات اإلدارة المدرسية في تنمية
 .2008ديسمبر  41، العدد 17المجلد  كلية الملك فهد األمنية، الرياض، األمنية،

  في محافظة دمياط، دراسة "تصور مقترح لتفعيل المشاركة الوالدية في مدارس التعليم األساسي
جامعة المنوفية بتاريخ  بحث مقبول للنشر بمجلة البحوث النفسية والتربوية ، كلية التربية، ميدانية"

27/4/2009. 

 ""ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي  تطوير الشراكة بين األسرة والمدرسة: ضرورة ملحة لتعليم متميز
الخامس عشر للجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية )جستن( بعنوان: )تطوير التعليم: رؤى 

 .2010يناير  6-5ونماذج ومتطلبات( في الفترة 
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 "مقالة منشورة في مجلة إشراقة الجامعة، تصدر عن جامعة  ،"التعليم االلكتروني: نظرة ناقدة
 .2010الملك فيصل، العدد السادس، فبراير 

 " أسبابها باإلحساءظاهرة استئذان الموظفين أثناء الدوام باإلدارة العامة لتربية وتعليم البنات :
 .2010، باإلحساءعليم البنات العامة لت اإلدارة، بحث بتكليف من "وعالجها

 "مجلة المعرفة، وزارة التربية "التعليم في ماليزيا: خيارات واسعة للطالب في المرحلة الثانوية ،
 .2010، مارس 180والتعليم، الرياض، العدد 

  "بحث مقبول "دور جامعة الملك فيصل في تحقيق التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بها
 .2011العلمية لجامعة الملك فيصل، للنشر بالمجلة 

 "70  ،"مجلة المعرفة، وزارة التربية والتعليم، الرياض، العدد نصيحة عملية لجودة اإلدارة الصفية
 هـ.1432، ذو الحجة 189

  "دور اإلدارة المدرسية في مواجهة التسرب الدراسي في المدارس المتوسطة بمحافظة اإلحساء"
  م الجزء الثاني.2011أكتوبر  23العدد  التربية النوعية، بحوثمجلة 

  ،"م2012دار الزهراء، الرياض، "مقدمة في اإلدارة التربوية. 

 "مجلة  "واقع ممارسة الطلبة للحرية األكاديمية بجامعة الملك فيصل من وجهة نظر الطلبة
 م.2011عجمان للبحوث والدراسات،  المجلد العاشر العدد الثاني، 

  "البحوث النفسية مجلة "رؤية طلبة كلية التربية لحقوق اإلنسان التعليمة: أهميتها ودرجة توافرها
 م.2011العدد األول، السنة السادسة والعشرون، يناير  ،والتربوية

  "بحوثمجلة "درجة توافر عناصر إدارة األزمات باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة األحساء 
 م.2013، يناير 28العدد  عية،التربية النو 

  "القيادة الموزعة: أسسها ومتطلبات تطبيقها في مدارس التعليم العام بمصر، دراسة تحليلية"
 م.2011، يونية 10مجلة كلية التربية جامعة بورسعيد، العدد 

  :)م،  دار وائل، 2013الطبعة األولى "اإلدارة الصفية: بين النظرية والتطبيق"  )تأليف مشترك
 .978-9957-91-029-7ردمك  2132/6/2012رقم اإليداع  2013عمان، األردن، 

  "مجلة "درجة رضا طلبة جامعة الملك فيصل عن الخدمات الطالبية التي تقدمها لهم الجامعة
 م.2013، أبريل 29العدد  التربية النوعية، بحوث

  ،اللقاء السادس عشر معوقات تحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة شقراء: دراسة ميدانية
 م.2013للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية جستن، الرياض 
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  :)م، دار صفاء للنشر 2013الطبعة األولى التربية المقارنة أسسها وتطبيقاتها )تأليف مشترك
 .978-9957-24-856-7، ردمك  3258/9/2012، رقم اإليداع، والتوزيع، عمان، األردن

  :م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2013الطبعة األولى نصيحة للمعلمين،  500ترجمة كتاب
 ISBN 13 9789773279724 االسكندرية.

  ،كلية بحث مقبول للنشر بمجلة مبررات التحاق الطلبة بكلية التربية وعالقتها ببعض المتغيرات
 م.2013التربية باالسماعيلية، جامعة قناة السويس، 

 الندوة العلمية الثانية لقسم ، واقع البحث العلمي وتطلعاته بجامعة الملك فيصل: دراسة ميدانية

الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية جامعة كفر الشيخ بعنوان: نظم التعليم العالي يف عصر التنافسية(، كفر 

 .م23/4/2013الشيخ، 

 مؤتمر ال، دراسة تقييمية لبيئة البحث العلمي في الجامعات العربية:  جامعة الملك فيصل نموذجا
"القيمة : اإلنتاج العلمي التربوي في البيئة العربيةبعنوان: "  )الدولي الرابع( العلمي العربي الثامن

 .م2014أبريل27-26، سوهاج، السبت واألحد الموافق واألثر "

  التي تواجه الطالب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا التربوية في جامعة دمياطالمشكالت ،
 .م2014المجلد السابع والعشرون العدد األول، أبريل ، مجلة كلية التربية جامعة المنيا

 مجلة الرضا الوظيفى لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط وعالقته ببعض المتغيرات ،
 م.27/8/2014جامعة المنصورة، مقبول للنشر بتاريخ  تطوير األداء الجامعي

 

 المشروعات البحثية
 دور كليات لمشاركة في المشروع البحثي لقسم أصول التربية بتمويل من جامعة المنصورة بعنوان ا"

 .2002/2004"، بشأن حماية البيئة في مصر 1994لسنة  4في التوعية بالقانون رقم  التربية

  المشروعات بوزارة التعليم العالي بعنوان  وحدةالمشاركة في المشروع البحثي للكلية بتمويل من
برنامج لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية بدمياط لتوظيف التعليم "

 .2005/2006"،اإللكتروني في عملية التدريس

  المشروعات بوزارة التعليم العالي بعنوان "  وحدةمن المشاركة في المشروع البحثي للكلية بتمويل
 .2006/2007، " إنشاء نظام داخلي لتوكيد الجودة بكلية التربية بدمياط

  المشاركة في عدد من المشروعات البحثية الممولة من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك
 .2009/2012فيصل.

 2009ة والتعليم للبنات باالحساء المشاركة في بحث ممول من اإلدارة العامة للتربي. 
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  :دراسة تحليلية لدور جمعية البر في العمل الخيري بمحافظة المشاركة في مشروع بحثي بعنوان
 م.2012. االحساء في ضوء خريطة الفقر

 الجوائز العلمية
 

  السابعة فائز بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بدولة اإلمارات العربية المتحدة في دورتها
ألفضل بحث تربوي بعنوان: "واقع ممارسة الطلبة للحرية األكاديمية بجامعة  2010والعشرين 

 .الملك فيصل من وجهة نظر الطلبة"

  الثامنةفائز بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بدولة اإلمارات العربية المتحدة في دورتها 
مبررات التحاق الطلبة بكلية التربية وعالقتها "أفضل بحث تربوي بعنوان: ثاني ل 2011والعشرين 

 ."ببعض المتغيرات

  ،2000التكريم بشهادة تقدير ومنح ميدالية "طه حسين" من وزير التعليم المصري. 

  ،م.2014جائزة عضو هيئة التدريس المتميز من جامعة الملك فيصل 

 الحادية ية المتحدة في دورتها فائز بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بدولة اإلمارات العرب
مشاركة الشباب الجامعي في العمل بحث تربوي بعنوان: " جائزة تشجيعية عن 2014والثالثين 
 ."التطوعي

 

 خبرات تدريبية
 حاصل إجادة اللغة اإلنجليزية (  شهادة  علىTOEFL , Score 563  ) 

 شهادة على  ) حاصل إجادة مهارات الكمبيوترICDL  من اليونسكو والتي تضمن التمكن من 
 -IT – Windows-Word-Excel-Access- PowerPointالمهارات والبرامج التالية : 

& Internet ) 

 أهمها:دورة تدريبية من جامعة نوتنجهام بانجلترا في العديد من المجاالت من  21على  حاصل 

كتابة المشروعات البحثية @مهارات مراجعة البحوث وتحريرها @الكتابة البحثية @ دورات بحثية:
 @مناهج البحث @تصميم األدوات المسحية 

على  لمعالجة البيانات في البحوث الكيفية @التدريب Nvivo@استخدام برنامج  دورات كمبيوتر:
صور مثل برنامجي إندنوت وريفرنس مانيدجر في توثيق البحوث @برامج تحرير ال

  SPSSالفوتوشوب @برنامج فالش @تخطيط وتصميم مواقع االنترنت @ برنامج 
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: @التخطيط االستراتيجي @إدارة الوقت @إدارة المعلومات @التفكير اإلبداعي دورات إدارية
 @الصراع في العمل ومهارات التفاوض

 

 ية التربية بدمياط ثالث دورات دورات تدريبية ثقافية وقيادية بمعهد إعداد القادة بحلوان ممثال لكل
 2002 – 2001 – 1999أعوام 

 من الفترة في ،المنصورة بجامعة التربية بكلية والمنعقدة ،الجامعي المعلم إلعداد تدريبية دورة 
 1996 أغسطس

 دورة إعداد المدربين TOT  المعايير القومية للتعليم وتحسين األداء المدرسي على 
 2004المركزية للتدريب بوزارة التربية والتعليم ( اإلدارة  –) القاهرة 

 دورة إعداد المدربين TOT  التراكمي الشامل ) مدينة مبارك للتعليم القاهرة  التقويممنظومة على
 2005اإلدارة المركزية للتدريب بوزارة التربية والتعليم (  –

 بمركز والمنعقدة  ،( دورات 6)  التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية لمشروع تدريبية دورات 
 2005/  5/ 11 إلى 2004/  10/  9 من الفترة في ،المنصورة بجامعة الجامعي األداء تطوير

. 

 بدمياط التربية بكلية  والمنعقدة  ،( دورات 4)  التربية كليات تطوير لمشروع تدريبية دورات 
 .  2005/  10/ 4 إلى 2005/  9/  12 من الفترة في ،المنصورة جامعة

 20 من الفترة في المنصورة بجامعة والمنعقدة الجامعية الخدمات تسويق جودة عن تدريبية دورة 
  2006/ 21/3 إلى

  ضمن مشروع تطوير كليات التربية والمنعقدة بمعهد البحوث  التعليم االلكترونيدورة تدريبية عن
 . 2006   نهاية أغسطس حتىالتربوية بالقاهرة في الفترة من أول يوليو 

  ضمن برامج تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة التدريس في  في بعض البرامج التدريبيةالمشاركة
 هـ.1430اإلحساء،  ات السعودية، فندق إنتركونتننتالالجامع

 .المشاركة في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي 

وورش العمل والندوات في المجال التربوي واإلداري في البرامج التدريبية  بالتدريب بالمشاركةقام 
 التي تقدمها العديد من الجهات منها :

  بناء على  تطويروزارة التربية والتعليم، السعودية ) الرياض، تدريب فريق الدعم والمساندة لمشروع
 .2008يناير  معايير ومؤشرات جودة التعليم(

 ت، باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة االحساء.مركز تدريب القيادا 

 .الغرفة التجارية باألحساء 
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 .إدارة الشراكة المجتمعية بجامعة الملك فيصل 

 .عمادة التطوير الجامعي جامعة الملك فيصل 

  تدريب القيادات الوسطي –وزارة التربية والتعليم، مصر ) مجمع مبارك التعليمي باإلسماعيلية 
 ( 2004 المعايير القومية للتعليم في مصرعلى 

 تطبيق منظومة التقويم التراكمي الشامل على  تدريب القيادات التعليمية والمعلمين بمحافظة دمياط
2005 

  تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين بالكلية الكتساب مهارات الحاسب اآللي
 – E-Learning – Windows – Word – PowerPoint )وتوظيفها في عملية التدريس 

Internet ) 

  برامج تدريبية متنوعة لمديري  –وحدة التدريب التابعة للبنك الدولي بدمياط.) وحدة تحسين التعليم
 ( 2004-2001-2000 – 1999المدارس بمختلف المراحل أعوام 

 . مركز النيل لإلعالم والتدريب واالتصال 

 امة لالستعالمات بدمياط .مركز اإلعالم التابع للهيئة الع 

 . الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار 

 . مركز سوزان مبارك االستكشافي بدمياط الجديدة 

  الشهيد أبو الفضل  –وحدات التدريب ببعض المدارس بدمياط ) مثل مدرسة اإليمان بدمياط
عزبة البرج  -طورة بدمياط التجريبية الم –السادات الثانوية  – عزبة البرج الثانوية –بالعطوي 
 ....( . اإلعدادية

 . بعض مراكز الشباب بمحافظة دمياط 

 الرسائل والنشاط العلميعلى  اإلشراف

 بجامعة المنصورة حتى أصول التربية  بقسم دكتوراهو ماجستير  رسائلعلى  مشارك في اإلشراف
 .2007عام 

  التربية جامعة الملك فيصل.مشرف على رسائل ماجستير بقسم اإلدارة التعليمية بكلية 

  داخل المملكة وخارجها ناقش عددا من رسائل الماجستير بجامعة الملك فيصل وجامعات أخرى. 

 .عضو هيئة تحرير المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل 

  داخل مصر وخارجها( والندوات العلمية  المؤتمراتمشارك بالحضور أو بأبحاث في العديد من(
 .والمراكز البحثية المتخصصة كليات التربيةلتي تعقدها ا

 .محكم لدى العديد من الدوريات العلمية المتخصصة في التربية 
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 بالجامعات األجنبية المهمات العلمية
  عمل كباحث زائر في مهمة علمية لمدة ثالثة أشهر بمركز اإلدارة والقيادة التعليميةCentre 

for Educational Leadership and Management CELM  بجامعة ليستر
Leicester University   حتي نهاية يناير  2005بإنجلترا في الفترة من أول نوفمبر

2006. 

  عمل كباحث زائر في مهمة علمية لمدة ستة أشهر بمركز اليونسكو لبحوث التربية المقارنة
UNESCO Centre for Comparative Education Research UCCER 

 2006بإنجلترا في الفترة من نوفمبر   University of Nottingham تنجهامنو بجامعة 
 .2007حتي مايو 

 عضوية الجمعيات العلمية
  التالية : الجمعياتعضو 

 رابطة التربية الحديثة

 الجمعية المصرية لإلدارة التعليمية والتربية المقارنة 

 بجامعة نوتنجهام بانجلترا IRLTHE زميل معهد بحوث التعليم العالي

 رابطة المتفوقين أوائل الثانوية العامة ) عضو مؤسس (

 ( مؤسسجمعية كفالة اليتيم والتنمية بعزبة البرج محافظة دمياط ) عضو 

 جمعية اإلدارة التربوية والتخطيط )تحت التأسيس(.


