السيد األستاذ الدكتور /سعيد خليل
عميد كلية التربية
تحية طيبة وبعد......
بناء على توجيه سيادتكم بتقديم األعمال التي قام بها عضو هيئة التدريس خالل ( التدريس,
ً
البحث العلمي ,الجودة ,خدمة المجتمع) للعام الدراسي 2020 /2019م
يتقدم قسم التربية بعرض اآلتي:
المحور األول  :التدريس
م
1

عضو هيئة التدريس
د .دعاء دسوقي

الفرقة /الشعبة

الكتاب

المقرر
 -مقرر المعلم ومهنة التدريس

ثانية /عربي ,طفولة ,خاصة

الكتروني

 -مقرر نظام التعليم في مصر واتجاهاته المعاصرة

ثالثة /عربي ,طفولة ,خاصة

الكتروني

 -مقرر تاريخ التربية الخاصة

ثالثة /تربية خاصة

 -مقرر اإلدارة الصفية لذوي االحتياجات الخاصة

ثالثة /تربية خاصة

 مقرر ادارة الرياض (ثان ) -مقرر التربية الوالدية

(ثان )

ثانية  /طفولة
ثالثة  /طفولة

ملحوظة  :التكليفات المصاحبة للمقرر تتمثل في  ( :في أطار مجموعات )
 -1بحث في احدي موضوعات المقرر

الكتروني
الكتروني
الكتروني
ورقي

 -2اعداد عرض تقديمي  p.pعن موضوع البحث
 -3وسيلة تعليمية عن موضوع البحث
المحور الثاني :البحث العلمي
م

عضو هيئة التدريس

1

د .دعاء دسوقي

البحث العلمي
 المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع "ضمان جودة التعليم :مد الجسور وتعزيزالثقة"

 24-23أبريل 2017م القاهرة.

 المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس "ضمان جودة التعليم :تأمالت  ..آفاق ..تطلعات"

 23-22أبريل 2018م القاهرة.

 بحث بعنوان" :صنع الق اررات التربوية في مصر وبعض الدول" – تم قبوله للنشر مايو2018وتم نشره في عدد أكتوبر  2018بمجلة العلوم التربوية –جامعة القاهرة
المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي السادس والعشرين للجمعية المصرية للتربية المقارنةواإلدارة التعليمية "تطوير التعليم العالي بالوطن العربي في عصر التكنولوجيا الفائقة
والتنافسية"

27-26يناير 2019م بقاعة المؤتمرات بدار الضيافة – جامعة عين شمس

 المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي السادس "ضمان جودة التعليم :بين التخطيط الدولي ...والتنفيذ االقليمي"

 13-12يونيو 2019م القاهرة.

بحث بعنوان" :الخبرة الكندية في التنمية المهنية المتمركزة على المدرسة للمعلمين فيضوء مجتمع المعرفة وإمكانية اإلفادة منها في مصر" – تم قبوله للنشر وسيتم نشره في عدد
أكتوبر 2019م بمجلة العلوم التربوية – جامعة القاهرة
حضور ومشاركة السيمنار الدوري الخامس بعنوان (هندرة حقائب القيادة التربوية) فيضوء تحديات القرن الحادي والعشرين بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة
القاهرة باإلنابة عن سعادة عميد كلية التربية جامعة  6أكتوبر أ.د سعيد خليل

م

عضو هيئة التدريس

2

د .دعاء دسوقي

الجودة
 منسق معيار التخطيط االستراتيجي 2020 /2019 – 2019/2018-

المحور الثالث :الجودة
المحور الرابع :خدمة المجتمع
م

عضو هيئة التدريس

1

د .ليلى توفيق

2

د .دعاء دسوقي

خدمة المجتمع
 رائد شباب الكلية عضو أسرة " تحيا مصر " بكلية التربية جامعة  6اكتوبر تم المشاركة واالعداد في لقاءات توعية داخل مبني الكلية وحرم الجامعة تم االشتراك في القوافل التعليمية ومشاركة الكلية في تقديم مجموعات تقوية البناء منطقةال ( )15عمارة .
 المشاركة واالعداد والتنفيذ في لقاءات توعية بمنطقة ال ( )15عمارة بالتوعية بمشاركةالوالدين في تربية االبناء مع المدرسة .
 نظمت اسرة تحيا مصر ندوة " بعنوان الفن وذكري انتصارات اكتوبر " . مشاركة أسرة تحيا مصر في تنظيم حملة انتخابات اتحاد الطالب في الكلية .وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.....
مقدمه لسيادتكم
د .دعاء دسوقي
2020/4/13

