
 
 2222/2222العام الدراسي  السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةببيان  

 التخصص االسم م
 عميد الكلية  حسن احمد حسن عجوة /د.أ 1

 والدراسات اإلسالمية قسم اللغة العربية 
 قائم بعمل رئيس قسم اللغة العربية أحمد محمد علي حسن زايد/ د.م.أ 2
 أستاذ مساعد  محمد محمود عبدالقادر /د.م.أ 3

 أستاذ مساعد  سارة سمير عبد الحكيم بكر. د.م.ا 4

 مدرس  منال مدكور عبد الواحد. د 5

 مدرس  سليمان إبراهيم محمد البلكيمي/ د 6

 معيدة  هاجر ماهر ربيع 7
 معيدة  آية حمادة محمد 8
  معيد محمود احمد عبداللطيف 9
 معيدة  شيماء علي احمد علي 11
 للغة العربيةا   سارة حمدي سيد كامل 11

  اإلنجليزيةقسم اللغة 
 أستاذ مساعد  غادة محمد علي حسن/ د.م.أ 12
 أستاذ مساعد  الشافعى   عبد الرحمنمحمد /د.م.ا 13
 مدرس أسماء شرف الدين محمد/ د 14
 (منتدب انتداب كلي بكلية اإلعالم وفنون االتصال)مدرس  نسمة عبد التواب سالم/د 16
 مدرس مساعد أمل جميل حسن. م.م 17

 مدرس مساعد أميرة عز الدين. م.م 18

 معيد  صادق هناء محمد 19

 معيد  فمحمد جابر معا 21

 معيد  مجدي محمد عبدالعاطي 21

 معيد  سلمى أحمد مصطفى محمد 22

 معيد  هبة محمد عبد الجواد 23

 معيد  إسراء أحمد محمد 24

 معيد  ياسمين السيد محمد 25

 معيد  نهاد فضل أحمد 26



 معيد  رضوى مدحت أحمد 27

 معيد  ندى محروس حسن احمد 28

 معيد  مصطفى محمد محمود محمد 29

 إنجليزيةلغة  أريج عيد محمود عثمان 31

  األلمانيةقسم اللغة   
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وقائم بعمل رئيس قسم اللغة االلمانية   رندة محمد فوزي النشار/ د.أ 31
  مدرس   هلين عياد بشارة. د 32

 معيد والء اشرف عبدالبديع اسماعيل 33

  رياض األطفالقسم    
 رئيس قسم رياض االطفال سعيد عبدالمعز علي موسى/ د.أ 34
  أستاذ مساعد   أحالم قطب فرج /د.م.أ 35

 مدرس عبدالوهاب القوينجالء عبد /د 36

 مدرس نجالء هاشم على /د 37

 مدرس سارة عصام الدين اسماعيل. د 38

 مساعد مدرس آية مجدي عبد الحكيم. م.م 39

 معيد سلمى يحيى هاشم 41

 معيد آية عالء الدين فتحي 41

 معيد إسراء محمود عبد العزيز 42

 معيد داليا السيد عوض 43

 معيد هالة محمد محمود 44

 معيد نهى أحمد طارق 45

 معيد رفيدة رفعت محمود احمد 46

 معيد هاجر خالد محمود نصار 47

  علم النفسقسم     
 نفسالعلم قائم بعمل رئيس قسم أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب و صفاء علي أحمد عفيفي/ د.أ 48
 وتنمية البيئة  أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع فاطمة سعيد بركات /د.أ 49

 مدرس داليا يسرى يحي الصاوي/د 51

 مدرس غدير أحمد المياح/ د 51

 مدرس رانيا الصاوي عبده عبدالقوي. د 52

 مدرس صابر فاروق محمد عباس. د 53

 مدرس خالد طهمريم  .د 54

 مدرس  ياسمين سعد محمد محمد. د 55



 مدرس مساعد اسمهان حمدى محمد /م.م 56

 معيد ندى أشرف عبد الفتاح 57

 معيد فاطمة خالد كامل 58

 معيد فريد عبد الرحمنشيماء  59

 معيد نهال فارس طه عبدالرحيم 61

 معيد يارا أحمد محمود محمد 61

 معيد قطب عبدالوارثالزهراء مصطفى  62

 قسم التربية      
 تربيةمدرس مشرف على قسم ال ليلى توفيق احمد . د 63
 مدرس دعاء محمد أحمد دسوقي/ د 64
 مدرس  إيمان سعيد عبد المنعم /د 65
 مدرس آالء محمد عبد العظيم 66
 معيد حنين عبدالحميد مصطفى حسن 67

  المناهج وطرق التدريسقسم      
 أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والء محمد صالح الدين/ د.أ 68
 (0202أجازة حتى فبراير )أستاذ مساعد  إلهام سويلم أحمد/د.م.ا 69
 مدرس أمين محمد ابو بكر/د 71
 مدرس مي أحمد السعيد /د 71
 مدرس أحمد حمدى راضى/د 72
 مدرس أحمد مصطفى موسى/ د 73
 (منتدب انتداب كلي بكلية اللغات والترجمة)مدرس  خالد احمد عبد الحميد /د 74
 مدرس مساعد فاطمة ريس محمود.م.م 75
 مدرس مساعد إيمان صديق محمدم .م 76
 معيد أسماء شعبان عبد الباقي 77
 معيد نورهان حسين عبدالفتاح 78
 معيد فاطمة الزهراء أمين زهدي 79
 معيد الغنيندى السيد عبد  81

  
 

 


