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 :بيانات عامة -1

 زكية إبراهيم احمد كامل. االسم:

 أستاذ مناهج وطرق التدريس المتفرغ الوظيفة الحالية: 

 تاريخ الميالد: 

 متزوجةالحالة االجتماعية: 

 اإلسكندرية –السراي  –ش اإلقبال  43العنوان: 

 0100483700رقم الموبايل: 

       الرقم القومى :

 dr.zakiakamel49@gmail.com                   البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية: -2

 التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(: -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

 معيد
28/1/1974 

 المعهد العالي للتربية الرياضية للبنات

 

 مدرس مساعد
22/10/1979 

 جامعة حلوان –كلية التربية الرياضية بنين 

 جامعة اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية بنين  16/12/1985 رس دكتورمد

 جامعة اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية بنين  26/3/1993 أستاذ مساعد

 جامعة اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية للبنين  24/9/1996 استاذ

   نائب وحدة ضمان الجودة 

عضو في مجلس إدارة معمل 

 ميكانيكا الحيوية ال
  

 

   -األنشطة التدريسية: -4

 ( مرحلة البكالوريوس 1مقرر مناهج التربية البدنية و الرياضة )  -1

 ( مرحلة البكالوريوس 2مقرر مناهج التربية البدنية و الرياضة )  -2

 ( ) مرحلة الدكتوراه (2حلقة بحث فى مناهج و طرق تدريس التربية البدنية و الرياضة) -3

 دمة فى مناهج و طرق تدريس التربية البدنية و الرياضة ) مرحلة الدكتوراه (قراءات متق -4

 

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

المعهد العالي للتربية الرياضية بنات  1974 البكالوريوس /الليسانس -1

 اسكندرية
 

 حلوان / تربية رياضية بنين 1979 الماجستير -2

 حلوان / تربية رياضية بنين 1985 الدكتوراه -3
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 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

  -"عاليدورة "المراجعون الخارجون للتعليم ال  .1
إلى  8/3/2009

 م12/3/2009

الهيئة  القومية لضمان 
 جودة التعليم واالعتماد

2.  
 - عاليورة المتقدمة للمراجعين الخارجين للتعليم الالد

  -نماذج المحاكاة"

إلى  22/3/2009
 م25/3/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة 
 التعليم واالعتماد

3.  
 عاليدورة نظم معلومات المراجعون الخارجيون للتعليم ال

-  

إلى  6/3/2009
 م6/3/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة 
 عتمادالتعليم واال

  -عالي"للتعليم الدورة "التعلم الفعال لمؤسسات   .4
إلى  5/5/2009

 م7/5/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة 
 ،التعليم واالعتماد

  -" عاليللتعليم الدورة " تقويم نواتج التعلم  لمؤسسات   .5
إلى  3/5/2009

 م.4/5/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة 
 التعليم واالعتماد

  -" المعايير االكاديمية دورة "  .6

إلى  19/5/2009
 م21/5/2009

الهيئة  القومية لضمان جودة 
 التعليم واالعتماد

 نماذج المحاكاة - عاليللتعليم ال المكثفةدورة ال  .7
 إلى 22/3/2009

25/3/2009 
الهيئة  القومية لضمان جودة 

 التعليم واالعتماد

8 
وكتابة دورة " تدريب المدربين علي تصميم المناهج 

 توصيف وتقرير البرامج والمقررات الدراسية
 

المركز القومي لتنمية قدرات 
اعضاء هيئة التدريس والقيادات ) 
فرع الشرق االوسط وشمال افريقيا 

للمجلس الدولي للمدربين 
 .IBCTالمعتمدين( 

 
 

 األنشطة البحثية: -5

 ة بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشور

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.    
 

2.    

3.     

4.     

5.     
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 األشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه: -6

 المؤلفات العلمية:  -7

 المشاريع : -8

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع سنةال

    

    

    

 الخبرات : -9

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.   

وحددددددددي تمليميدددددددة مقترحدددددددة و ت  يرهدددددددا  لدددددددى بمددددددد  
ميددددددددد  المهدددددددددارات الحركيدددددددددة و القدددددددددي  ال ماليدددددددددة لتا

 المرحلة اإلبتدائية األزهرية

  ما ستير

2.   

برنددددددددامج تمليمددددددددى مقتددددددددر  و تدددددددد  يري فددددددددى الت لدددددددد  
 لدددددددى تدددددددموبات تملددددددد  المهدددددددارات الحركيدددددددة بددددددددرس 
التربيددددددددددددددة الرياضددددددددددددددية  للتاميدددددددددددددد   و  الن دددددددددددددداط 

 الحركى الزائد  

  ما ستير

3.   

برندددددددددامج تربيددددددددددة حركيددددددددددة و   ددددددددددري  لددددددددددى بمدددددددددد  
الن دددددددداط  تددددددددموبات الددددددددتمل  النمائيددددددددة للتاميدددددددد   و 

 الحركى الزائد

  دكتوراه

4.   

برندددددددددامج تربيددددددددددة حركيددددددددددة و   ددددددددددره  لددددددددددى بمدددددددددد  
 19اإلضدددددددددطرابات النجسدددددددددية النا مدددددددددة  ددددددددد   دددددددددوري 

فبرايددددددددر لددددددددد   طجدددددددداة المرحلددددددددة اإلبتدائيددددددددة بدولددددددددة 
 ليبيا

  دكتوراه  

5.   

ممددددددايير مقترحددددددة لتقيددددددي  الطددددددا  المملمددددددي  بقسدددددد  
التربيددددددددددة البدنيددددددددددة و الرياضددددددددددية بكليددددددددددة التربيددددددددددة 

 سية فى دولة الكويت  األسا

  دكتوراه

6.   

برنددددددددامج لصلمددددددددا  التدددددددد يري و ا ددددددددري  لددددددددى بمدددددددد  
المهددددددددددددارات الحركيددددددددددددة األساسددددددددددددية و اإلدرا  لددددددددددددد  

 تامي  المرحلة اإلبتدائية  
  دكتوراه

 
 سنة النشر الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -10

 عض المقرارات الدراسية بقسم الرياضة المدرسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.منسق لب -1

 منسق البرنامج االكاديمي تخصص )تدريس(. -2

 منسق البرنامج التعليمي لمرحلة الدكتوراة في مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية. -3

 فريق العمل (.مسئول عن محور الفاعلية التعليمية بمشروع التطوير بالكلية )  -4

 مقيم داخلي للبرامج التعليمية. -5

مراجع خارجى  للبرامج التعليمية تخصص تدريس بكليات التربية الرياضية المنصورة واسيوط و الزقازيق  ) بنين ،  -6
 بنات ( و جنوب الوادى .

 ممتحن خارجي. -7

 اجراء دراسات في انشطة مشروع التطوير بالكلية .  -8

 الميداني بالكلية.  مسئول المكتب الفني للتدريب -9

 عضو لجنة المناهج بالكلية. -10

 عضو بلجنة تطوير الئحة الكلية. -11

 .2009عضو األمانة العامة للمؤتمر القومى للرياضة للجميع -12

1-  

 اللغات : -13

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 


