
 

 

 قرار تحديث تشكيل مجلس كلية التربية

 9112/9191العام الجامعي (  1)جلس الكلية رقم محضر اجتماع م

 11/2/9112بتاريخ 

 11/2/9112تشكيل مجلس كلية التربية ابداء من :الموضوع

 مجلس كلية التربيةالموافقه على تشكيل : القرار

 :السادة اعضاء المجلس من الداخل ّ  

 الصفة الوظيفة االسم م  

 رئيسآ عميد الكلية سعيد محمد السيد خليل/ د .أ 1

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وقائم بأعمال رئيس قسم  سالي حنا ميخائيل/د .أ 9
 اللغات االجنبية

 عضوآ

بأعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وقائم بأعمال قائم  محمد عبدالقادر/ د.م.أ 3
 رئيس قسم اللغة العربية

 عضوآ

قائم بأعمال رئيس قسم رياض األطفال ومدير وحدة ضمان  أحالم قطب فرج/ م.د.أ 4
 الجودة

 عضوآ

 عضوآ قائم بأعمال رئيس قسم علم النفس التربوي فاطمة سعيد بركات/ د.م.أ 5

 عضوآ قائم بأعمال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس فراج أحمد بدوي محمد/ د .م.أ 6

 عضوآ أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية عالء عبداللطيف النجار/ د.م.أ 1

 عضوآ مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس إلهام سويلم أحمد/ د 8

 عضوآ مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس أمين محمد محمد أبو بكر/ د 2
 أمين المجلس

 :السادة أعضاء المجلس من الخارج ّ  

 الصفة الوظيفة االسم م
عضوآ من  مدير األكاديمية المهنية للمعلمين   مجدي محمد أمين/ م.أ 1

 الخارج
عضوآ من  أكتوبر6مدير عام اإلدارة التعليمية بمدينة  نجوي عبدالمعطي/ د 9

 الخارج

 عميد الكلية

 سعيد خليل/ د.أ

 

 



 

 تشكيل مجلس قسم اللغة االنجليزيةقرار 
 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع رقم 

 11/2/9112بتاريخ 
 

 9112/9191قسم اللغة االنجليزيةمجلس  عرض تشكيل: الموضوع 
 . مجلس القسماعتماد تشكيل :القرار

 رئيسا رئيس قسم سالى حنا ميخائيل/د.أ 1

 عضوا من الخارج مساعداستاذ  فيصل حسين عبداهلل/د.م.أ 9

 عضوا  مدرس محمد عبد الرحمن الشافعى/د 3

 عضوا مدرس نسمة عبد التواب سالم/د 4
 عضوا مدرس اسماء شرف الدين/د 5

 

 

 عميد الكلية

 

 

 سعيد خليل/ د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قرار تشكيل مجلس قسم الغة العربية

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 

 9112/9191العربيةقسم اللغة مجلس  عرض تشكيل: الموضوع 

 اعتماد تشكيل مجلس القسم:القرار

 

 

 الكلية عميد

 

 سعيد خليل/ د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيسا رئيس قسم محمد محمود عبد القادر/ د.م.أ 1

 عضوا من الخارج استاذ دكتور حسن محمود نصر/د.أ 9

 عضوا  مدرس عالء النجار/د.م.أ 3

 عضوا مدرس امين ابو بكر/د 4



 

 

 

 قرار تشكيل مجلس قسم التربية

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 

 9112/9191التربية قسممجلس  عرض تشكيل: الموضوع 

 مجلس قسم اعتماد تشكيل :القرار

 رئيسا رئيس قسم ليلى توفبق/ د 1

 عضوا  مدرس دعاء محمد احمد/ د 9

 امين المجلس مدرس ايمان سعيد/ د 3

 عضوا مدرس نجالء عبد القوى/د 4

 

 عميد الكلية

 

 سعيد خليل/ د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قرار تشكيل مجلس قسم رياض اطفال

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 

 9112/9191رياض اطفال قسممجلس  عرض تشكيل: الموضوع 

 مجلس قسماعتماد تشكيل :القرار

 رئيسا رئيس قسم احالم قطب / د.م.أ 1

 عضوا  مدرس جالء عبد القوىن/ د 9

 امين المجلس مدرس نجالء هاشم/ د 3

 عضوا مدرس غدير المياح/د 4

 

 عميد الكلية

 

 سعيد خليل/ د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قرار تشكيل مجلس قسم مناهج

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع رقم 

 2/9112/بتاريخ 

 

 9112/9191مناهج قسم مجلس عرض تشكيل: الموضوع 

 مجلس قسماعتماد تشكيل :القرار

 رئيسا رئيس قسم محمد فراج/ د.م.أ 1

 امين مجلس           مدرس امين ابو بكر/ د 9

 عضوا مدرس الهام سويلم/ د 3

 عضوا مدرس مى السعيد/ د 4

 عضوا مدرس عبد الحميدخالد / د 5

 عضوا مدرس احمد الشين/ د 6

 منسق اعمال الجودة مدرس سحر عثمان/د 1

 عضوا مدرس احمد مصطفى/د 8

 

 عميد الكلية

 

 سعيد خليل/ د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قرار تشكيل مجلس قسم علم النفس التربوى

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 

 9112/9191علم النفس التربوى قسممجلس  عرض تشكيل: الموضوع 

 مجلس قسم اعتماد تشكيل :القرار

 رئيسا رئيس قسم فاطمة بركات/ د.م.أ 1

 امين مجلس           مدرس عبد هللا سيد احمد/ د 9

 عضوا مدرس عبد المحسن/ د 3

 عضوا مدرس داليا يسرى/ د 4

 عضوا مدرس اسمهان حمدى/م.م          5

 عضوا مدرس مريم خالد/م.م 6

 

 عميد الكلية

 

 سعيد خليل/ د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المتابعة التعليمية ورعاية الطالب  ر تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي  لجنة التربية العمليةعرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

  9112/9191للعام الجامعي  المتابعة التعليمية ورعاية الطالبتشكيل لجنة 
 رئيسا   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سالى حنا/د.أ

 عضوا   وكيل الكلية للدراسات العليا محمد محمود عبدالقادر/ د.م.أ
 عضوا   مدرس بقسم التربية  ليلى توفيق. د
 عضوا   التربوي قسم علم النفسب مدرس داليا يسري. د
 عضوا   اللغة االنجليزيةمدرس بقسم  محمد الشافعي. د
 عضوا   مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس مي أحمد السعيد/د
 عضوا   مدرس بقسم رياض األطفال  نجالء عبد القوي /د
 عضوا   المناهج وطرق التدريسمدرس بقسم   خالد عبد الحميد. د
 بدون تصويت عضوا   مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي اسمهان حمدي. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم اللغة االنجليزية علياء مصطفى. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم اللغة االنجليزية محمد جابر. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم رياض األطفال  سلمى يحيى. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم اللغة االنجليزية سلمى أحمد. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم اللغة العربية  هاجر محمد. ا

 عميد الكلية 

 

 سعيد خليل/ د .أ

 



 

 المتابعة التعليمية ورعاية الطالب  ر تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي  لجنة التربية العمليةعرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

  9112/9191للعام الجامعي  المتابعة التعليمية ورعاية الطالبتشكيل لجنة 
 رئيسا   لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية  سالى حنا/د.أ

 عضوا   وكيل الكلية للدراسات العليا محمد محمود عبدالقادر/ د.م.أ
 عضوا   مدرس بقسم التربية  ليلى توفيق. د
 عضوا   التربوي قسم علم النفسب مدرس داليا يسري. د
 عضوا   اللغة االنجليزيةمدرس بقسم  محمد الشافعي. د
 عضوا   بقسم المناهج وطرق التدريسمدرس  مي أحمد السعيد/د
 عضوا   مدرس بقسم رياض األطفال  نجالء عبد القوي /د
 عضوا   المناهج وطرق التدريسمدرس بقسم   خالد عبد الحميد. د
 بدون تصويت عضوا   مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي اسمهان حمدي. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم اللغة االنجليزية علياء مصطفى. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم اللغة االنجليزية محمد جابر. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم رياض األطفال  سلمى يحيى. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم اللغة االنجليزية سلمى أحمد. ا
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم اللغة العربية  هاجر محمد. ا

 

 عميد الكلية 

 

 سعيد خليل/ د .أ

 



 

 

 ر تشكيل لجنة اإلرشاد والدعم األكاديمي والساعات المعتمدةقرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

للعام الجامعي للجنة اإلرشاد األكاديمي للطالب عرض التشكيل الجديد : الموضوع

9102/9191 

 لجنة اإلرشاد األكاديمياعتماد تشكيل : القرار

 9112/9191لجنة اإلرشاد االكاديمي و الساعات المعتمدة العام الجامعي 

 رئيسا وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب د سالي حنا ميخائيل.أ 1

 لجنة إرشاد قسم اللغة العربية 

 رئيسا رئيس قسم اللغة العربية محمد محمود عبدالقادر/ د.م.أ 1

 عضوا المستوى االول عالء عبداللطيف النجار/ د.م.أ 9

 عضوا المستوى الثاني اسماء شعبان. ا 3

 عضوا المستوى الثالث هاجر ربيع. ا 4

 عضوا المستوى الرابع أمين محمد محمد ابوبكر./ د 5

 لجنة إرشاد قسم اللغة االنجليزية

 رئيسا االنجليزيةو رئيس قسم اللغة وكيل الكلية  سالي حنا ميخائيل/ د .أ 1

 عضوا المستوى االول علياء مصطفى. ا 9

 عضوا المستوى االول مجدي محمد. ا 3

 عضوا المستوى االول محمد خالد. ا 4

 عضوا المستوى االول محمد جابر. ا 5

 عضوا المستوى الثاني أحمد الشين./ د 6

 عضوا المستوى الثاني أميرة عزالدين/ م .م 1

 عضوا المستوى الثاني ندى زويل. ا 8

 عضوا المستوى الثالث محمد عبد الرحمن الشافعي/ د 2

 عضوا المستوى الثالث مي السعيد. د 11

 عضوا المستوى الثالث سلمى أحمد./ أ 11

 عضوا المستوى الرابع نسمة عبد التواب سالم/ د 19

 عضوا المستوى الرابع أسماء شرف الدين. د 13

 عضوا المستوى الرابع حسنأمل جميل / م.م 14

 لجنة إرشاد قسم رياض األطفال

 رئيسا رئيس قسم رياض أطفال  أحالم قطب فرج/ د.م.أ 1



 

 عضوا المستوى االول نجالء عبد القوي/ د 9

 عضوا المستوى الثاني سلمى يحيى. ا 3

 عضوا المستوى الثاني ايه مجدي. ا 4

 عضوا المستوى الثالث غدير أحمد المياح/ د 5

 عضوا المستوى الرابع نجالء هاشم. د 6

 لجنة إرشاد قسم التربية الخاصة

 رئيسا رئيس قسم علم النفس التربوي  فاطمة سعيد أحمد بركات/ د.م.أ 1

 عضوا المستوى االول مريم خالد / م.م 9

 عضوا المستوى الثاني داليا يسري. د 3

 عضوا الثالثةالمستوى  عبد المحسن مسعد إسماعيل. د 4

 عضوا المستوى الرابع اسمهان حمدي محمد/ م.م 5

 

 عميد الكلية

 

 سعيد خليل/ د .أ

  



 

 الشكاوى والمقترحاتر تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي  للجنة الشكاوى والمقترحاتعرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

 تشكيل لجنة الشكاوى والمقترحات 
9112/9191 

 رئيسا   عميد الكلية سعيد خليل. د.ا

 عضوا   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سالى حنا/د.أ

 عضوا   مدير وحدة الجودة أحالم قطب/د.م.أ
 عضوا   الطالبمدير إدارة شئون  هانى عبد العظيم.أ
 عضوا   مدير إدارة رعاية الشباب أحمد عالم.أ

 
                           

 عميد الكلية

 

 سعيد خليل/ د .أ

 

  



 

 التربية العملية ر تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي  العمليةلجنة التربية عرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

  9112/9191للعام الجامعي التربية العملية تشكيل لجنة 
 رئيسا   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سالى حنا/د.أ

 عضوا   قائم بعمل رئيس قسم المناهج وطرق التدريس محمد فراج/ د.م.ا

 عضوا   الجودةمدير وحدة  أحالم قطب/د.م.أ
 عضوا   قائم بأعمال رئيس قسم علم النفس فاطمة بركات/د.م.أ
 عضوا   مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس أمين محمد أبو بكر/د
 عضوا   مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس مي أحمد السعيد/د
 عضوا   مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس إلهام سويلم أحمد/د

  

 عميد الكلية 

 

 سعيد خليل/ د .أ

 

 

 



 

 الدراسات العليا والبحث العلمير تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي عرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

 الدراسات العليا والبحث العلميتشكيل لجنة 
9112/9191 

 رئيسا   وكيل الكلية للدرسات  العليا محمد عبد القادر/د.م.أ
 عضوا   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سالى حنا/د.أ
 عضوا   قائم بعمل رئيس قسم رياض االطفال أحالم قطب/د.م.أ
 عضوا   التدريس طرققائم بأعمال رئيس قسم المناهج و محمد فراج/د.م.أ
 عضوا   قائم بأعمال قسم اللغة العربية  عالء عبد اللطيف النجار. د.م.ا
 عضوا   التربوي قائم بأعمال رئيس قسم علم النفس بركاتسعيد فاطمة /د.م.أ

مدرس بقسم مناهج وطرق التدريس اللغة  أمين محمد أبو بكر/د

 العربية 
 عضوا  

 عضوا   بقسم التربيةمدرس  إيمان سعيد عبد المنعم. د
                           

 عميد الكلية

 

 سعيد خليل/ د .أ

  



 

 أخالقيات البحث العلمير تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي لجنة أخالقيات البحث العلمي عرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

 9112/9191تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمي للعام الجامعي 

 المهمة الوظيفة االسم

 رئيسا وكيل الكلية للدراسات العليا محمد محمود عبدالقادر/ د.م.أ
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  سالي حنا ميخائيل/ د .أ

 االنجليزيةو رئيس قسم اللغة 
 عضوا

قائم بعمل رئيس قسم رياض  أحالم قطب/د.م.أ
 االطفال

 عضوا  

قائم بعمل رئيس قسم المناهج  محمد فراج أحمد/ د.م.أ
 وطرق التدريس

 عضوا

قائم بعمل رئيس قسم رياض  أحالم قطب فرج/ د.م.أ
 االطفال

 عضوا

 عضوا قائم بعمل رئيس قسم علم النفس فاطمة سعيد بركات/ د.م.أ
 أمين المجلس/عضوا مدرس أصول التربية إيمان سعيد عبدالمنعم. د

 عميد الكلية

 

 سعيد خليل/ د .أ

 

  



 

 خدمة المجتمع وشئون البيئة ر تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي  البيئةلجنة خدمة المجتمع وشئون عرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

 9112/9191للعام الجامعي خدمة المجتمع وشئون البيئة تشكيل لجنة 

 المهمة الوظيفة االسم

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  فاطمة سعيد بركات/ د.م.أ
 وتنمية البيئة 

 رئيسا

 عضوا مدرس أصول التربية إيمان سعيد عبدالمنعم. د
 عضوا مدرس مناهج وطرق التدريس خالد عبد الحميد. د
 عضوا مدرس بقسم علم النفس التربوي داليا يسري. د
 عضوا مدرس بقسم رياض األطفال  غدير المياح. د
 عضوا مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية محمد الشافعي. د
 عضوا روتاري أكتوبر مي مندور. ا
 

 عميد الكلية 

 

 خليلسعيد / د .أ

  



 

 

 متابعة الخريجين ر تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي  لجنة متابعة الخريجينعرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

 9112/9191للعام الجامعي متابعة الخريجين تشكيل لجنة 

 المهمة الوظيفة االسم

 رئيسا مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس أحمد مصطفى موسى. د
 عضوا مساعد بقسم علم النفس التربويمدرس  مريم خالد. م.م
 عضوا معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس أسماء شعبان عبد الباقي. ا
 عضوا معيد بقسم اللغة اإلنجليزية محمد خالد. ا
 

 الكليةعميد  

 

 سعيد خليل/ د .أ

  



 

 

 تسويق البحوث ر تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي  لجنة تسويق البحوثعرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

  9112/9191للعام الجامعي  تسويق البحوثتشكيل لجنة 
 رئيسا   وكيل الكلية للدراسات العليا محمد محمود عبدالقادر/ د.م.أ
 عضوا   مدرس بقسم التربية  إيمان سعيد عبد المنعم. د
 عضوا   مدرس بقسم رياض األطفال  نجالء هاشم علي. د
 بدون تصويت عضوا   معيد بقسم اللغة االنجليزية محمد جابر. ا

 

 الكليةعميد  

 

 سعيد خليل/ د .أ

  



 

 مركز التدريب واإلرشاد والتعليم المستمرمجلس إدارة ر تشكيل قرا

 أكتوبر 6بكلية التربية جامعة 

 9112/9191للعام الجامعي ( 6)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 91/1/9191بتاريخ 

بكلية التربية  المستمرمجلس إدارة مركز التدريب واإلرشاد والتعليم عرض تشكيل : الموضوع
 9102/9191للعام الجامعي  أكتوبر 6جامعة 

 اعتماد التشكيل: القرار
 

 الصفة الوظيفة االسم

 رئيس ا  عميد الكلية سعيد محمد السيد خليل. د.ا

 قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع فاطمة سعيد بركات. د.م.ا
 التربويرئيس قسم علم النفس وتنمية البيئة و 

 نائب ا

 أمين ا للمجلس قائم بأعمال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس محمد فراج أحمد بدوي. د.م.ا

 عضو ا  مدير وحدة الجودة ورئيس قسم رياض األطفال أحالم قطب فرج. د.م.ا

 المدير التنفيذي للمركز مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس أمين محمد محمد ابو بكر. د

 عضو ا مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية محمد عبدالرحمن الشافعي. د

 عضو ا التربوي مدرس بقسم علم النفس عبدالمحسن مسعد إسماعيل.د

 عضو ا  مدرس بقسم التربية دعاء محمد دسوقي. د

 عضو ا من الخارج مدير األكاديمية المهنية للمعلمين مجدي محمد أمين / د.أ

 عضو ا من الخارج والتعليم عام التربية الخاصة بوزارة التربيةمدير  أحمد محمد آدم. د

 عميد الكلية

 سعيد خليل/ د .أ

 



 

 

 األزمات والكوارث ر تشكيل لجنة قرا

 9112/9191للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم 

 11/2/9112بتاريخ 

 9102/9191للعام الجامعي  لجنة األزمات والكوارثعرض تشكيل : الموضوع

 اعتماد التشكيل: القرار

 9112/9191للعام الجامعي األزمات والكوارث تشكيل لجنة 

 المهمة الوظيفة االسم

 رئيسا قسم اللغة العربية  عالء النجار. د.م.ا
 عضوا قسم علم النفس التربوي عبد المحسن مسعد. د
 عضوا قسم المناهج وطرق التدريس أحمد أحمدي الشين. د
 عضوا قسم رياض األطفال  مجدي آية. ا
 

 عميد الكلية 

 

 سعيد خليل/ د .أ

 

 

 


