
                     
 

  
 

 م، على النحو التالي:2021/2022لعام الجامعي لشكيل مجلس قسم رياض األطفال ت

 الصفة الوظيفة االسم  م

 ارئيس   أستاذ ورئيس قسم رياض األطفال  موس ى أ.د/ سعيد عبد املعز علي 1

 اعضو   عميد الكلية أ.د/ أشرف السيد بخيت  2

ا أستاذ مساعد هنداوي  أ.م.د/أحالم قطب فرج 3  عضو 

ا مدرس بقسم رياض األطفال  د/نجالء عبد القوي عبد الوهاب 4  عضو 

ا مدرس بقسم رياض األطفال  د/ نجالء هاشم علي 5  عضو 

 أمين املجلس مدرس بقسم رياض األطفال  د/ساره عصام الدين إسماعيل 6

 على النحو التالي: 2021/2022الجامعي  للعامتشكيل مجلس قسم علم النفس التربوي 

 الصفة الوظيفة االسم  م

1 
 .م.د/ فاطمة  سعيد بركات أ

ستتتتتاذ مستتتتاعد وقتتتتائم معمتتتتل رئتتتتيس قستتتتم أ

 علم النفس التربوي  

ا  رئيس 

2 
 حمد عفيفيأ.د/ صفاء علي أ

التربتتتوي وو يتتتل ستتتاذ بقستتتم علتتتم التتتنفس أ

 الكلية لشئون التعليم والطالب
ا  عضو 

ا مدرس بقسم علم النفس التربوي  حمد  أهللا سيد  د/ عبد 3  عضو 

ا مدرس بقسم علم النفس التربوي  د/ رانيا الصاوي  4  عضو 

ا مدرس بقسم علم النفس التربوي  د/داليا يسري يحيى الصاوي  5  عضو 

 أمين املجلس مدرس بقسم علم النفس التربوي  املياح أحمد  د/ غدير  6

 التالي:، على النحو 2021/2022الجامعي  للعامتشكيل مجلس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 

 الصفة  الوظيفة االسم م

قسم د. أحمد محمد علي حسن زايد 1 رئيس  معمل  والقائم  مساعد  العربية   أستاذ  اللغة 

 والدراسات اإلسالمية

ا  رئيس 

ا بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية مساعد أستاذ د. محمد محمود عبد القادر 2  عضو 

ا بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أستاذ مساعد د. عالء عبد اللطيف النجار  3  عضو 

ا بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  مدرس د. منال مدكور عبد الواحد 4  عضو 

 أمين املجلس بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  مدرس د. سليمان إبراهيم محمد 5

 

 

 

 

 

 



                     
 

  
 

 ، وذلك على النحو التالي:2022/ 2021الجامعي  للعام اإلنجليزيةتشكيل مجلس قسم اللغة 

 الصفة  الوظيفة االسم م

رئيس   أ.م.د/غادة محمد علي حسن األخضر  1 بأعمال  وقائم  مساعد  اللغة  أستاذ  قسم 

 اإلنجليزية 

ا  رئيس 

و  أ.د/سالي حنا ميخائيل  2 اإلنجليزية  اللغة  بقسم  لشئون أستاذ  الكلية  و يل 

 خدمة املجتمع وتنمية البيئة

ا  عضو 

 أمين املجلس مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية  د/أسماء شرف الدين محمد  3

ا اللغة اإلنجليزية مدرس بقسم  الشافعي  الفتاح عبد الرحمن عبد محمد/د 4  عضو 

ا مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية  سالمد/نسمة  5  عضو 

 

 ، على النحو التالي:2021/2022العام الجامعي   -تشكيل مجلس قسم التربية 

 الصفة  الوظيفة االسم م

ا مدرس بقسم التربية  د/ليلى توفيق أحمد نور الدين  1  رئيس 

 أمين املجلس مدرس بقسم التربية    د/إيمان سعيد عبد املنعم 2

ا مدرس بقسم التربية  د/دعاء محمد أحمد دسوقي 3  عضو 

 

 ، على النحو التالي:2021/2022الجامعي  للعام تشكيل مجلس قسم اللغة األملانية 
 الصفة الوظيفة  االسم  م

والبحوث،   أ.د/رندة محمد فوزي النشار  1 العليا  الدراسات  لشئون  الكلية  و يل 

 وقائم معمل رئيس قسم اللغة األملانية

ا   رئيس 

 عضوا منتدب بقسم اللغة األملانية  أ.م.د/شكري محمد عبد الباقي عبد العاطي  2

 عضوا منتدب بقسم اللغة األملانية  سوزان روبي عبد الباسط د/ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

  
 

 م، على النحو اآلتي: 2022-2021تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي 

 الصفة  الوظيفة  االسم  م

 رئيس املجلس  عميد الكلية  أ.د/أشرف السيد بخيت  1

ا و يل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/صفاء علي أحمد عفيفي  2  عضو 

والبحوث أ.د/رندة محمد فوزي النشار  3 العليا  الدراسات  لشئون  الكلية    معمل   وقائم   و يل 

 األملانية  اللغة قسم  رئيس

ا  عضو 

ا و يل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  أ.د/سالي حنا ميخائيل  4  عضو 

ا رئيس قسم رياض األطفال  ا.د/ سعيد عبداملعز  5  عضو 

ا قائم بأعمال رئيس قسم علم النفس  ا.م.د/ فاطمة سعيد بركات 6  عضو 

ا قائم معمل رئيس قسم اللغة العربية   أحمد محمد علي حسن زايد /د 7  عضو 

ا قائم معمل رئيس قسم اللغة اإلنجليزية األخضر  حسن علي محمد غادة/د 8  عضو 

ا املشرف على قسم التربية  د/ليلى توفيق أحمد  9  عضو 

ا مدير وحدة ضمان الجودة   د/أحمد مصطفى موس ى  10  عضو 

ا الجودة ضمان  وحدة  مدير ونائب بقسم رياض األطفالمدرس  د/نجالء عبد القوي عبد الوهاب  11  عضو 

ا مدرس بقسم التربية  د/دعاء محمد أحمد دسوقي 12  عضو 

 

 م، على النحو التالي:2021/2022تشكيل املجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعي 

 
 الصفة الوظيفة  االسم  م

 ا رئيس   مدير وحدة ضمان الجودة   هللا    موس ى عبد د/أحمد مصطفي 1

 اعضو   نائب مدير وحدة ضمان الجودة  الوهاب  القوي عبد  د/نجالء عبد 2

 اعضو   رئيس لجنة تطوير املناهج/ البرامج حسن  يا.م.د/ احمد محمد عل 3

 اعضو   واملسئولية املجتمعية  يرئيس لجنة التدريب والدعم الفن اللطيف النجار   أ.م.د/عالء عبد 4

 اعضو   رئيس لجنة املراجعة الداخلية وإعداد التقارير  الشين   يراض  يحمد  د/ أحمد  5

 اعضو   رئيس لجنة التخطيط واملتامعة وتقويم األداء محمد أحمد دسوقي ءد/دعا 6

 اعضو   رئيس لجنة تقويم الطالب د/صابر فاروق محمد عباس   7

 

 

 

 

 

 



                     
 

  
 

 م، على النحو اآلتي: 2022-2021تشكيل لجنة تطوير املناهج للعام الجامعي  

 الصفة الوظيفة  االسم م

ا أستاذ مساعد وقائم معمل رئيس قسم اللغة العربية   أ.م.د/أحمد محمد علي حسن زايد 1  رئيس 

2 
وقائم   أ.د/رندة محمد فوزي النشار  والبحوث،  العليا  الدراسات  لشئون  الكلية  و يل 

 معمل رئيس قسم اللغة األملانية
ا   عضو 

ا  أستاذ مساعد بقسم رياض األطفال  هنداوي  أ.م.د/أحالم قطب فرج 3  عضو 

ا  مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية الدين محمد إبراهيم   د/أسماء شرف 4  عضو 

ا  مدرس بقسم علم النفس التربوي   د/داليا يسري يحيى الصاوي  5  عضو 

ا  مدرس بقسم رياض األطفال  عبد الوهاب  د/نجالء عبد القوي  6  عضو 

ا  مدرس بقسم اللغة العربية  د/سليمان إبراهيم محمد  7  عضو 

ا  مدرس بقسم اللغة العربية  الواحد يحيى د/منال مدكور عبد   8  عضو 

ا  مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي  محمد بكر   أ/أسمهان حمدي 9  عضو 

ا  (عربيةمعيدة بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة  عبد الباقي أبو عيشة  أ/أسماء شعبان 10  عضو 

ا  اإلنجليزية طالبة بقسم اللغة  الطالبة/نغم هيثم حسين  11  عضو 

ا  طالب بقسم اللغة العربية الطالب/أحمد مصطفى حسين 12  عضو 

ا  طالبة بقسم رياض األطفال الطالبة/ دينا مصطفى  13  عضو 

ا  طالب بقسم علم النفس التربوي )تربية خاصة( الطالب/محمد جمال سعيد 14  عضو 
 

 : م، على النحو اآلتي2022-2021تشكيل لجنة التخطيط واملتامعة وتقويم األداء للعام الجامعي          
 الصفة  الوظيفة  االسم  م

ا  مدرس بقسم التربية  د/دعاء محمد أحمد دسوقي 1  رئيس 

ا مدرس مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية حسن محمد  أ/أمل جميل  2  عضو 

ا معيدة بقسم رياض األطفال  عبد الحكيم علي  أ/آية مجدي 3  عضو 

ا معيدة بقسم التربية  محمد  عبد العظيم محمد أ/آالء  4  عضو 

ا معيدة بقسم رياض األطفال  هاشم أحمد  أ/سلمى يحيى  5  عضو 

ا معيدة بقسم اللغة اإلنجليزية أحمد السيد  أ/رضوى مدحت 6  عضو 

ا طالبة بقسم رياض األطفال  الطالبة/وفاء عادل حسين  7  عضو 

ا طالبة بقسم رياض األطفال  الطالبة/فاطمة البتول مهدي  8  عضو 

ا طالب بقسم اللغة العربية الطالب/حمادة صبحي محمد  9  عضو 

 
 
 
 
 
 



                     
 

  
 

 اآلتي:ك م،2022-2021تشكيل لجنة التدريب والتوعية والدعم الفني واملسئولية املجتمعية للعام الجامعي 
 الصفة  الوظيفة  االسم  م
ا  أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  عالء عبد اللطيف النجار  /دأ.م. 1  رئيس 
ا مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية الشافعي  الرحمن  عبد  محمد /د 2  عضو 
ا مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة إنجليزية( د/مي أحمد السعيد عبد املنعم  3  عضو 

ا مدرس بقسم علم النفس التربوي  د/غدير أحمد املياح  4  عضو 

ا مدرس مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية أحمد    أ/أميرة عز الدين 5  عضو 

ا معيدة بقسم اللغة اإلنجليزية مصطفى  أ/سلمى أحمد  6  عضو 

ا معيد بقسم اللغة اإلنجليزية عبد العزيز  أ/محمد خالد 7  عضو 

ا اللغة اإلنجليزيةمعيد بقسم  عبد العاطي أ/مجدي محمد 8  عضو 

ا طالب بقسم اللغة اإلنجليزية  الطالب/أحمد محمد حسن  9  عضو 

ا طالبة بقسم اللغة العربية الطالبة/شروق يحيى محمود  10  عضو 

ا طالبة بقسم رياض األطفال  الطالبة/مادونا ماهر  11  عضو 
ا التربوي )تربية خاصة( طالبة بقسم علم النفس  الطالبة/نورهان خالد الحبش ي  12  عضو 

 

 م، على النحو اآلتي:2022-2021تشكيل لجنة تقويم الطالب للعام الجامعي 
 الصفة  الوظيفة  االسم  م
ا  علم النفس التربوي مدرس بقسم  فاروق محمد عباس صابر د/ 1  رئيس 
ا مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة إنجليزية( سيد محمد  أ/إيمان صديق 2  عضو 
ا معيدة بقسم رياض األطفال  أ/داليا السيد عوض   3  عضو 
ا معيدة بقسم رياض أطفال  محمود محمد   أ/هالة محمد 4  عضو 
ا معيدة بقسم اللغة العربية  أحمد   أ/شيماء علي 5  عضو 
ا معيد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/مصطفى محمد محمود  6  عضو 
ا معيد بقسم اللغة العربية  عبد اللطيف أ/محمود أحمد 7  عضو 
ا معيدة بقسم اللغة اإلنجليزية أ/ندى محروس  8  عضو 
ا األملانية معيدة بقسم اللغة  أ/تسنيم وليد اإلمام  9  عضو 

ا معيدة بقسم علم النفس التربوي  أ/نهال فارس  10  عضو 
ا معيدة بقسم التربية الخاصة  أ/شيماء فريد  11  عضو 
ا طالبة بقسم اللغة اإلنجليزية  الطالبة/فاطمة على محمد  12  عضو 
ا طالبة بقسم رياض أطفال  الطالبة/منار ناصر محمد  13  عضو 
ا طالبة بقسم رياض أطفال  الطالبة/حنين مصطفى  14  عضو 
ا طالبة بقسم علم النفس التربوي )تربية خاصة(  الطالبة/فاطمة حازم فرج  15  عضو 
ا طالبة بقسم علم النفس التربوي )تربية خاصة(  الطالبة/منة هللا صالح  16  عضو 

 م، على النحو اآلتي: 2022-2021          تشكيل لجنة املراجعة الداخلية وإعداد التقارير للعام الجامعي

 الصفة  الوظيفة االسم م
ا  مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة إنجليزية( الشين راض ي د/أحمد حمدي  1  رئيس 
ا مدرس بقسم رياض األطفال  عبد الوهاب  د/نجالء عبد القوي  2  عضو 
ا مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي  محمد بكر   أ/أسمهان حمدي 3  عضو 
ا معيدة بقسم رياض األطفال  هاشم أحمد  أ/سلمى يحيى  4  عضو 
ا معيدة بقسم رياض األطفال  الدين فتحي أ/آية عالء 5  عضو 
ا معيدة بقسم رياض األطفال  محمد العزيز  عبد محمودأ/إسراء  6  عضو 

 



                     
 

  
 

 م على النحو اآلتي:2022-2021تشكيل وحدة التربية العملية للعام الجامعي 

 الصفة الوظيفة  االسم  م

ا  مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة إنجليزية( د/أحمد حمدي الشين 1  رئيس 

 عضوا   مدرس بقسم رياض األطفال د/نجالء عبد القوي عبد الوهاب 2

 عضوا   مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة عربية( فاطمة الريس/أ 3

 عضوا   مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي )تربية خاصة( أ/أسمهان حمدي 4

 عضوا   معيدة بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة إنجليزية( أ/نورهان حسين 5

 

 :اآلتي  النحو م على2022-2021 الجامعي للعام  املستمر والتعليم  التدريبمر ز    تشكيل

 الصفة  الوظيفة  االسم  م

ا  عميد الكلية أ.د/أشرف السيد بخيت 1  رئيس 

 نائبا للرئيس و يل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة أ.د/سالي حنا ميخائيل 2

 مديرا للوحدة مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس د/أمين محمد محمد أبو بكر 3

ا والطالبو يل الكلية لشئون التعليم  أحمد عفيفي يأ.د/صفاء عل 4  عضو 

ا مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية د/محمد عبد الرحمن عبد الفتاح الشافعي 5  عضو 

 

 

 م على النحو اآلتي:2022-2021شئون التعليم والطالب للعام الجامعي تشكيل لجنة 

 الصفة الوظيفة  االسم  م

 ا رئيس   و يل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/صفاء على أحمد عفيفي 1

و يل الكليتة لشتئون الدراستات العليتا والبحتوث، وقتائم معمتل رئتيس  أ.د/رندة محمد فوزي النشار 2

 األملانيةقسم اللغة 

 عضوا

 عضوا رئيس قسم رياض أطفال أ.د/سعيد عبد املعز علي موس ى 3

 عضوا قائم بأعمال رئيس قسم علم النفس التربوي  أ.م.د/فاطمة سعيد بركات 4

 عضوا قائم بأعمال رئيس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أ.م.د/أحمد محمد علي حسن 5

 عضوا قائم بأعمال رئيس قسم اللغة اإلنجليزية حسنأ.م.د/غادة محمد علي  6

 عضوا املشرف على قسم التربية د/ليلى توفيق أحمد 7

 عضوا مدير وحدة الجودة بالكلية د/أحمد مصطفى موس ى 8

 عضوا قسم املناهج وطرق التدريس د/سحر حسن عثمان 9

 

 

 

 

 



                     
 

  
 

 م على النحو اآلتي:2022-2021تشكيل لجنة الدراسات العليا للعام الجامعي 

 الصفة الوظيفة االسم  م

والبحتوث، وقتائم معمتل رئتيس و يل الكليتة لشتئون الدراستات العليتا  أ.د/رندة محمد فوزي النشار 1

 قسم اللغة األملانية

   ارئيس  

 اعضو   رئيس قسم رياض أطفال أ.د/سعيد عبد املعز علي موس ى 2

 اعضو   قائم بأعمال رئيس قسم علم النفس التربوي  أ.م.د/فاطمة سعيد بركات 3

 اعضو   والدراسات اإلسالميةقائم بأعمال رئيس قسم اللغة العربية  أ.م.د/أحمد محمد علي حسن 4

 اعضو   قائم بأعمال رئيس قسم اللغة اإلنجليزية أ.م.د/غادة محمد علي حسن 5

 اعضو   املشرف على قسم التربية د/ليلى توفيق أحمد 6
 

 م على النحو اآلتي:2022-2021          للعام الجامعي أخالقيات البحث العلميتشكيل لجنة 
 الصفة الوظيفة االسم  م
الدراستات العليتا والبحتوث، وقتائم معمتل رئتيس و يل الكليتة لشتئون  أ.د/رندة محمد فوزي النشار 1

 قسم اللغة األملانية
   ارئيس  

 أمينا  رئيس قسم رياض أطفال أ.د/سعيد عبد املعز علي موس ى 2
 اعضو   قائم بأعمال رئيس قسم علم النفس التربوي  أ.م.د/فاطمة سعيد بركات 3
 اعضو   العربية والدراسات اإلسالميةقائم بأعمال رئيس قسم اللغة  أ.م.د/أحمد محمد علي حسن 4
 اعضو   قائم بأعمال رئيس قسم اللغة اإلنجليزية أ.م.د/غادة محمد علي حسن 5
 اعضو   املشرف على قسم التربية د/ليلى توفيق أحمد 6

 
 م على النحو اآلتي:2022-2021تشكيل لجنة شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي  

 الصفة الوظيفة  االسم  م
ا و يل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة أ.د/سالي حنا ميخائيل 1  رئيس 

ا  و يل الكلية لشئون التعليم والطالب أحمد عفيفي يأ.د/صفاء عل 2  عضو 
ا  و يل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/رندة محمد فوزي النشار 3  عضو 
ا  رئيس مجلس قسم رياض أطفال أ.د/سعيد عبد املعز علي موس ى 5  عضو 
ا  قائم بأعمال رئيس مجلس قسم علم النفس التربوي  أ.م.د/فاطمة سعيد بركات 6  عضو 
ا  رئيس مجلس قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالميةقائم بأعمال  أ.م.د/أحمد محمد علي حسن 7  عضو 
ا  قائم بأعمال رئيس قسم اللغة اإلنجليزية أ.م.د/غادة محمد علي حسن 8  عضو 
ا  املشرف على قسم التربية د/ليلى توفيق أحمد 9  عضو 

ا  مدرس بقسم اللغة اإلنجليزية د/نسمة سالم 10  عضو 
ا  تكنولوجيا التعليممدرس  د/سحر عثمان 11  عضو 
ا  مدرس التربية املوسيقية بقسم رياض األطفال د/سارة عصام 12  عضو 
ا  مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس أ/إيمان صديق 13  عضو 
ا  معيدة بقسم اللغة اإلنجليزية أ/سلمى أحمد 14  عضو 
ا  معيد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/محمد خالد 15  عضو 
ا  معيد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/محمد جابر 16  عضو 
ا  معيدة بقسم رياض األطفال أ/سلمى يحيى 17  عضو 
 خارجي  عضو  STEMمدير عام مدارس  أ/رضا علي الشربيني 18
 خارجي  عضو  أ توبر  6مدير مدرسة التربية السمعية بمدينة  د/حنان أحمد قطب 19
 عن  أ/أيمن  مال الريدي 20

 
 6رات األطفتتال( بمدينتتة اجميعة )حضانة الجسد الواحد لتنمية مهتت ممثال

 أ توبر
 خارجي  عضو 

 خارجي  عضو  أ توبر 6رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنسان للتنمية املستدامة بمدينة   أ/خالد حسني 21

 



                     
 

  
 

 م، على النحو اآلتي:2022-2021للعام الجامعي لجنة التحول الرقمي تشكيل 

 الصفة  الوظيفة  االسم  م

ا  مدرس مناهج تكنولوجيا التعليم  د/سحر حسن عثمان  1  رئيس 

ا مدرس مناهج تكنولوجيا التعليم  د/أحمد مصطفى موس ى  2  عضو 

ا مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة إنجليزية( أ/إيمان صديق  3  عضو 

ا معيد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/مجدي محمد  4  عضو 

ا معيدة بقسم اللغة األملانية  أ/والء أشرف  5  عضو 

ا معيدة بقسم اللغة اإلنجليزية أ/ندى محروس  6  عضو 

ا معيد بقسم اللغة العربية  أ/محمود أحمد  7  عضو 

ا معيدة بقسم رياض األطفال  أ/هاجر خالد  8  عضو 

ا معيدة بقسم علم النفس التربوي  أ/نهال فارس  9  عضو 

ا معيد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/مصطفى محمد محمود  10  عضو 

 

 

 م على النحو اآلتي:2022-2021اإلرشاد األكاديمي للعام الجامعي تشكيل لجنة 

 الصفة الوظيفة  االسم  م

 رئيس اللجنة  و يل الكلية لشئون التعليم والطالب أحمد عفيفي يأ.د/صفاء عل 1

 منسق عام  مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة عربية( فاطمة الريس/أ 2

 منسق عن القسم  مساعد بقسم علم النفس التربوي مدرس  أسمهان حمدي/أ 3

 منسق عن القسم  مدرس مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية أميرة عز الدين/أ 4

 منسق عن القسم  معيدة بقسم رياض األطفال أ/آية عالء 5

 منسق عن القسم  معيدة بقسم اللغة العربية أ/هاجر ماهر 6

 منسق عن القسم  اللغة األملانيةمعيدة بقسم  وليد اإلمام أ/تسنيم 7
 

 م على النحو اآلتي:2022-2021للعام الجامعي   لجنة الجداول تشكيل 

 الصفة  الوظيفة االسم م

ا  مدرس بقسم علم النفس التربوي  د/داليا يسري يحيى الصاوي  1  رئيس 

ا مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس د/مي أحمد السعيد عبد املنعم 2  عضو 

ا مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس )لغة عربية( فاطمة الريس/أ 3  عضو 

ا مدرس مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/أمل جميل 4  عضو 

ا مساعد بقسم علم النفس التربوي )تربية خاصة(مدرس  أ/أسمهان حمدي 5  عضو 

ا مدرس مساعد بقسم رياض األطفال أ/أية مجدي 6  عضو 

ا معيدة بقسم اللغة العربية أ/هاجر ماهر 7  عضو 

ا معيدة بقسم التربية أ/آالء عبد العظيم 8  عضو 

 



                     
 

  
 

 م على النحو اآلتي:2022-2021للعام الجامعي  متامعة الخريجينتشكيل لجنة 

 الصفة الوظيفة  االسم  م

ا  مدرس بقسم علم النفس التربوي  د/غدير أحمد املياح 1  رئيس 

ا مدرس بقسم علم النفس التربوي  د/داليا يسري يحيى الصاوي  2  عضو 

ا مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي  أ/مريم خالد 3  عضو 

ا معيدة بقسم املناهج وطرق التدريس أ/أسماء شعبان عبد الباقي 4  عضو 

ا معيد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/محمد خالد 5  عضو 

ا   التدريسبقسم املناهج وطرق معيدة  أ/فاطمة الزهراء أمين 6  عضو 

ا من الخارج  أ توبر  6مدرسة الحي الثاني الرسمية لغات  أ/أحمد جبريل 7  عضو 

ا من الخارج  ممثل لخريجي قسم التربية الخاصة أ/إسالم يحيى 8  عضو 

ا من الخارج  ممثل لخريجي قسم اللغة اإلنجليزية أ/دنيا شمس 9  عضو 

ا من الخارج  لخريجي قسم رياض األطفالممثل  أ/آية عبد هللا عبد املنعم 10  عضو 

ا من الخارج  ممثل لخريجي قسم اللغة العربية أ/مي فتحي 11  عضو 

 اآلتي:م على النحو 2022-2021تشكيل لجنة تسويق البحوث للعام الجامعي 

 الصفة  الوظيفة  االسم  م

ا و يل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة أ.د/سالي حنا ميخائيل 1  رئيس 

ا و يل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/رندة محمد فوزي النشار 2  عضو 

ا مدرس بقسم رياض أطفال د/نجالء هاشم 3  عضو 

ا التربيةمدرس بقسم  د/إيمان سعيد 4  عضو 

ا بدون تصويت معيد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/محمد جابر 5  عضو 

ا بدون تصويت بقسم املناهج وطرق التدريس أ/فاطمة الزهراء أمين 6  عضو 

 :اآلتي  النحو م على2022-2021 الجامعي للعام  والكوارثلجنة األزمات  تشكيل  
 الصفة  الوظيفة  االسم  م
ا قائم معمل رئيس قسم اللغة العربية أ.م.د/أحمد محمد علي حسن زايد 1  رئيس 
ا مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي  أ/أسمهان حمدي 2  عضو 
ا معيدة بقسم رياض األطفال أ/آية مجدي 3  عضو 
ا معيد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/مجدي عبد العاطي 4  عضو 
ا معيدة بقسم املناهج وطرق التدريس أ/نورهان حسين 5  عضو 
ا معيد بقسم اللغة العربية أ/محمود أحمد عبد اللطيف  6  عضو 
ا معيد بقسم اللغة اإلنجليزية أ/مصطفى محمد محمود 7  عضو 

 


