
   

 

 

 
 أعضاء ىيئة التدريس ( -2نموذج )

 لعضو ىيئة التدريس )مختصرة(سيرة ذاتية
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 دعاء محمد أحمد دسوقي االسم
 مدرس المرتبة العممية

 التربية القسم التربية الكمية جية العمل
 إدارة تعميمية وتربية مقارنة التخصص

  الفاكس  العمل الياتف
 doaa.dosokey@yahoo.com بريد االلكترونيال

 القاىرة الرمز البريدي زىراء المعادي المدينة كمبوند تيجان وادي دجمة 03 ص. ب.  العنوان البريدي
 

 ثـانـيـًا: الـبـيـانـات الـعـمـمـيـة
 

 التخصص البمد ةاســم الجامعـــ ســنة التخـرج الدرجـة
 تربية موسيقية ج .م . ع جامعة الزقازيق 5991 البكالوريـوس
 إدارة تعميمية وتربية مقارنة ج .م . ع جامعة الزقازيق 2351 الماجســــتيـر
 إدارة تعميمية وتربية مقارنة ج .م . ع جامعة الزقازيق 2352 الدكـتــــوراه

 ثـالـثـًا: السجل الوظيفي
 

 الفترة الزمنية العمل جية الوظيفة
 م وحتي تاريخو5/53/2352منذ  أكتوبر6جامعة  -كمية التربية   مدرس 

اإلدارة العامة نائب مدير 
العتماد جودة منظومة 

 التدريب 

 31/5/8154م  إلى 51/3/8154من األكاديمية المينية لممعممين      )نقاًل(

عضو المكتب الفني 
لمكتب نائب قطاع 

الجامعي    التعميم قبل   

الييئة القومية لضمان جودة التعميم 
 واالعتماد )ندًبا(

 م53/3/8154إلى  5/5/8153من 

بإدارة الترقي  فني عضو
 م8152/8153 األكاديمية المينية لممعممين )مأمورية(   
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 م2356حتى  2352من  المدارس التجريبية )لغات( معمم أول أ ثانوي عام

 م2352حتى  2332من  رس التجريبية )لغات(المدا عام معمم أول ثانوي

 م2332حتى  2332من  المدارس التجريبية )لغات( عام معمم ثانوي

 م2332حتي  5991من  المدارس التجريبية )لغات( معمم إعدادي

   
 رابـعـًا : الـخـبـرات الـعـمـمـيـة واالستشارية 
 

 )حاليًا ندبًا جزئيًا(1جودة التعميم واالعتماد  عضو المكتب الفني لمكتب رئيس الييئة القومية لضمان 5
عضو المكتب الفني لمكتب نائب قطاع التعميم قبل الجامعي بالييئة القومية لضمان جودة التعميم  2

 واالعتماد
 عضو بإدارة الترقي باألكاديمية المينية لممعممين 0
 يمية المينية لممعممينعضو باإلدارة العامة العتماد جودة منظومة التدريب باألكاد 2
المرحمة  – االبتدائيةالمرحمة  -المشاركة في لجان تطوير معايير التعميم قبل الجامعي ) رياض األطفال 1

 م.8153/8154المرحمة الثانوية ( بييئة ضمان جودة التعميم واالعتماد  -اإلعدادية 
يم واالعتماد وبين كاًل من مشروعي المشاركة في ورش العمل التي عقدت بين ىيئة ضمان جودة التعم 6

TVET, WISE 
 WISEالمشاركة في ورشة عمل "ريادة األعمال" والتي عقدت بين ىيئة ضمان جودة التعميم واالعتماد و  2
عداد وتنفيذ جمسات وورش العمل لمتوافق عمى اإلطار العام لمؤسسات التعميم قبل  2 المشاركة في حضور وا 

م, بالييئة القومية لضمان جودة التعميم 8153أبريل(  –مفة خالل شيور )مارس الجامعي بمراحمو المخت
 واالعتماد.

عداد وتنفيذ جمسات وورش العمل التي تم عقدىا لتطوير معايير مؤسسات التعميم  9 المشاركة في حضور وا 
م, 8154 م, و)يناير(8153يوليو(  -يونيو  –قبل الجامعي بمرحمة رياض األطفال خالل شيور )مايو 

 بالييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.

عداد وتنفيذ جمسات وورش العمل التي تم عقدىا لتطوير معايير مؤسسات التعميم  53 المشاركة في حضور وا 
م, و)يناير( 8153سبتمبر(  -أغسطس  –قبل الجامعي بمرحمة التعميم االبتدائي خالل شيور )يوليو 

 مية لضمان جودة التعميم واالعتماد.م, بالييئة القو 8154



 

 

عداد وتنفيذ جمسات وورش العمل التي تم عقدىا لتطوير معايير مؤسسات التعميم  55 المشاركة في حضور وا 
م, و)يناير( 8153نوفمبر(  -سبتمبر  -قبل الجامعي بمرحمة التعميم اإلعدادي خالل شيور )اغسطس

 م واالعتماد.م, بالييئة القومية لضمان جودة التعمي8154
عداد وتنفيذ جمسات وورش العمل التي تم عقدىا لتطوير معايير مؤسسات التعميم  52 المشاركة في حضور وا 

م, 8154م, و)يناير( 8153ديسمبر(  -قبل الجامعي بمرحمة التعميم الثانوي العام خالل شيور )نوفمبر 
 بالييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.

 

 خـامـسـًا: البحوث واألنشطة الـعـمـمـيـة
 

 82-83المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع "ضمان جودة التعميم: مد الجسور وتعزيز الثقة"     5
 م القاىرة.8153أبريل 

-88المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس "ضمان جودة التعميم: تأمالت .. آفاق .. تطمعات"     2
 م القاىرة.8154أبريل  83

تم نشره في و 8154مايو  تم قبولو لمنشر –صنع القرارات التربوية في مصر وبعض الدول" " :بحث بعنوان 0
 جامعة القاىرة–بمجمة العموم التربوية  8154عدد أكتوبر 

 عضو عامل بالجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية 2
 والعشرين لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية سسادال عممييات المؤتمر الالمشاركة في فعال 1

 م 8155 يناير83-82تطوير التعميم العالي بالوطن العربي في عصر التكنولوجيا الفائقة والتنافسية"    "
 .جامعة عين شمس –بقاعة المؤتمرات بدار الضيافة 

تمر الدولي السادس "ضمان جودة التعميم: بين التخطيط الدولي ... والتنفيذ المشاركة في فعاليات المؤ  6
 م القاىرة.8155يونيو  53-58االقميمي"    

ضوء مجتمع المعرفة  فيبحث بعنوان: "الخبرة الكندية في التنمية المينية المتمركزة عمى المدرسة لممعممين  2
مكانية اإلفادة منيا في مصر"  م بمجمة العموم 8155شر وسيتم نشره في عدد أكتوبر تم قبولو لمن –وا 

 جامعة القاىرة –التربوية 
حضور ومشاركة السيمنار الدوري الخامس بعنوان )ىندرة حقائب القيادة التربوية( في ضوء تحديات القرن  2

دة عميد كمية الحادي والعشرين بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعميم بمحافظة القاىرة باإلنابة عن سعا
 أكتوبر أ.د سعيد خميل 2التربية جامعة 

والعشرين لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية  بعالمشاركة في فعاليات المؤتمر العممي السا 
دارتو" م  بقاعة المؤتمرات بدار 8181يناير 82  يوم األحد نظم التعميم قبل الجامعي في الوطن العربي وا 

 جامعة عين شمس. –فة الضيا
 



 

 

 
 
 

 سـًا: الدورات التدريبيةساد
أكتوبر في  2بمركز ضمان الجودة بجامعة  –الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  –المراجعة الخارجية  5

 8155سبتمبر 

 8155المشاركة في ورشة عمل بييئة ضمان الجودة لقطاع التعميم قبل الجامعي أغسطس  5

 .8155 أغسطسأكاديمية ناصر العسكرية العميا بالتعاون مع األكاديمية المينية لممعممين  -  صناع القرار 2

 أكتوبر 2بمركز ضمان الجودة بجامعة  –الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  –التخطيط االستراتيجي  0

 أكتوبر 2جامعة  –إعداد معمم بكمية التربية  2

أغسطس  –تنمية المينية المستدامة باألكاديمية المينية لممعممين بالمقر الرئيسي المشاركة في ورشة عمل ال 1
 م.8154

أكاديمية ناصر العسكرية العميا بالتعاون مع األكاديمية المينية لممعممين يوليو  -إدارة األزمات والتفاوض   6
8154. 

رية العميا بالتعاون مع األكاديمية المينية أكاديمية ناصر العسك  -الدراسات االستراتيجية  واألمن القومي  2
 .8154لممعممين أبريل 

دارة وتنظيم المراجع العممية وتجنب االقتباس  2 بوحدة التدريب  -دورة استخدام قواعد البيانات العالمية وا 
 8154جامعة الزقازيق -والتعميم المستمر

9  -  TOEFL  8151جامعة الزقازيق  –بمركز المغة اإلنجميزية 
53 SPSS 

Icdl   8153جامعة الزقازيق  –بكمية العموم  -+ البرنامج اإلحصائي 
55 TOEFL  -  8158جامعة الزقازيق    -بمركز المغة اإلنجميزية 
 8151جائزة المعمم المتميز مقدمة من رئاسة مجمس الوزراء    52
 ICDL  8114اجتياز امتحانات الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب  50
 Intelدورة متقدمة في ال  52

Teach to the Future Program  8113 
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