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 لجان ملفات المعايير

 
 

 
 

  

 االستراتيجى التخطيط معيار لجنة -1
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق المقارنة التربية مدرس شحاته حسن محمد.د.م 1

 اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ المقصود عبد محمد مانيأ.د.م.أ 2

 اللجنة مقرر األطفال رياض مدرس عكاشة ياسر.د.م 3

 التدريب مسئول التربية أصول مدرس الجناينى محمود محمد حمدأ.د.م 4

 والتقويم القياس مسئول التدريس وطرق المناهج مدرس عصمت إيمان.د.م 5

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مساعد أستاذ حميد محمود حميد.د.م.أ 6

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس حمدى عمرو.د.م 7

 اللجنة عضو المقارنة التربية مدرس إسماعيل حسن محمود.د.م 8

 اللجنة عضو التربوي النفس علم مساعد مدرس سمير دينا م.م 9

 اللجنة عضو النفسية الصحة معيد أحمد أمنية. م 10

 اللجنة عضو المقارنة التربية معيد الناصر عبد جمال رضوى.م 11

 والحوكمة القيادة معيار لجنة -2
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التعليم تكنولوجيا مدرس أحمد محمد محمود كريمة.د.م 1

 اللجنة نائب التعليم تكنولوجيا مدرس الصمد عبد محمد السيد سماءأ.د.م 2

 اللجنة مقرر التعليم تكنولوجيا مدرس محمد عباس حمدأ هند.د.م 3

 التدريب مسئول المقارنة التربية معيد محمد حسنى نبيلة. م 4

 والتقويم القياس مسئول الصناعي التعليم مدرس محفوظ رحاب.د.م 5

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ مصطفي صبري محمد يمانإ.د.م.أ 6

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس محمد الغنى عبد صالح سماءأ.د.م 7

 اللجنة عضو األطفال رياض مدرس عصام محمد.د.م 8

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس مغاورى يهابإ.د.م 9

 اللجنة عضو التربية أصول مدرس مراسى شاكر الرازق عبد.د.م 10

 اللجنة عضو النفسية الصحة معيد اللطيفعبد  محمد آية. م 11

 اللجنة عضو التربوي النفس علم معيد حسن عالء جهاد.م 12
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 والتطوير الجودة إدارة معيار لجنة -3
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق األطفال رياض  أستاذ أبوحطب اللطيف عبد فؤاد مها.د.أ 1

 اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج  أستاذ عبدالرجال عبدالكريم دعاء.د.أ 2

 اللجنة مقرر األطفال رياض معيد الغني عبد أميرة.م 3

 التدريب مسئول والصناعي الفنى التعليم معيد يوسف محمد محمود هدير.م 4

 والتقويم القياس مسئول التدريس وطرق المناهج معيد رجب محمد.م 5

 اللجنة عضو التربية أصول مدرس  رفعت مروة.د.م 5

 اللجنة عضو التربوية واإلدارة المقارنة التربية مدرس حسن محمود.د.م 6

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مدرس إحسان إيمان.د.م 7

 اللجنة عضو التربوي النفس علم مدرس الرؤف عبد إيمان.د.م 8

 اللجنة عضو النفسية الصحة مدرس سعيد مروة.د.م 9

 اللجنة عضو األطفال رياض مدرس أبوسريع زينب.د.م 10

 اللجنة عضو والصناعي الفنى التعليم مدرس شحاتة شيماء.د.م 11

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ سالمة محمد.د.م.أ 12

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ قنصوة أمانى.د.م.أ 13

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مساعد أستاذ خليفة على.د.م.أ 14

 اللجنة عضو األطفال رياض مساعد أستاذ العزيز عبد أحمد إيناس.د.م.أ 15

 اللجنة عضو التربوي النفس علم مساعد أستاذ عثمان خالد.د.م.أ 16

 اللجنة عضو النفسية الصحة مساعد أستاذ همام وهمان.د.م.أ 17

 اللجنة عضو والصناعي الفني التعليم مساعد أستاذ قطري حازم.د.م.أ 18

 اللجنة عضو التربية أصول مدرس مراس عبدالرازق.د.م 19

 اللجنة عضو التربوية واالدارة المقارنة التربية مدرس شهاب لبنى.د.م 20

 اللجنة عضو التربية أصول معيد الحميد عبد ميرفت 21

 اللجنة عضو التربوية واإلدارة المقارنة التربية معيد صالح نوران 22

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا معيد طارق مريم 23

 اللجنة عضو التربوي النفس علم معيد الدين نصر آية 24

 اللجنة عضو النفسية الصحة معيد محمود محمد إسراء 25

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء معيار لجنة -4
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التعليم تكنولوجيا مساعد أستاذ زغلول حسن حسن إيمان.د.م.أ 1

 اللجنة نائب التربوي النفس علم مدرس العال عبد يمانإ. د. م 2

 اللجنة مقرر الصناعي التعليم مدرس العزم أبو هانى.د.م 3

 التدريب مسئول التربية أصول مساعد أستاذ مصطفى مصطفى هديل.د.م.أ 4

 والتقويم القياس مسئول األطفال رياض معيد أحمد إبراهيم وسام.م 5

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ حمادة محمد محمود محمد.د.م.أ 7

 اللجنة عضو النفسية الصحة  مساعد أستاذ الليــثي حسن أحمد.د.م.أ 8

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس سمير عصماء.د.م 9

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مدرس عزام السيد فوزى محمد أمل.د.م 10

 اللجنة عضو المقارنة التربية  مدرس الحليم عبد حسن طارق.د.م 11

 اللجنة عضو التربية أصول مدرس  أحمد احمد مني.د.م 12

 اللجنة عضو التربوي النفس علم مدرس حسن ميرفت.د.م 13
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 اإلدارى الجهاز معيار لجنة - 5
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التربوي النفس علم مدرس ابراهيم محمد سوزان. د.م 1

 اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ سالم مراد عبدالصمد نجالء.د.م.أ 2

 اللجنة مقرر التعليم تكنولوجيا مدرس محمد محمد فتحى سماءأ.د.م 3

 التدريب مسئول التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ أحمد أحمد جمعة وائل.د.م.أ 4

 والتقويم القياس مسئول التربوي النفس علم مساعد مدرس خالد الشيماء.م.م 5

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ على محمد فتحى شرفأ.د.م.أ 6

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مدرس عبدهللا يحيى نجوى.د.م 7

 اللجنة عضو والصناعي الفني التعليم أستاذ مساعد حسين محمد زينب.د.مأ. 8

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس محمد محمد سامح سمر.د.م 9

 اللجنة عضو التربية أصول مساعد مدرس سعيد دينا م.م 10

 اللجنة عضو المقارنة التربية مساعد مدرس قاسم عادل محمد.م.م 11

 اللجنة عضو النفسية الصحة معيدة جمعة أسماء.م 12

 اللجنة عضو األطفال رياض معيدة سامي هدير.  م 13

 اللجنة عضو التربوي النفس علم معيدة الدين نصر آيه.م 14

 والمادية المالية الموارد معيار لجنة -6
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ علي محمد سالمة محمد.د.م.أ 1

 اللجنة نائب التعليم تكنولوجيا مدرس السيد اسماعيل سمير هيام.د.م 2

 اللجنة مقرر األطفال رياض معيد الغني عبد أميرة.م 3

 التدريب مسئول النفسية الصحة معيد عبداللطيف محمد آية.م 4

 والتقويم القياس مسئول المقارنة التربية معيد صالح نوران.م 5

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ الحجرى الرحمن عبد السيد حنان.د.م.أ 6

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس رأفت أحمد.د.م 7

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس محمود المنعم عبد هشام.د.م 8

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس راشد طارق.د.م 9

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس محفوظ رحاب.د.م 10

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس مندور منى.د.م 11

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مدرس رشوان قرني حسين حنان.د.م 12

 اللجنة عضو األطفال رياض مدرس شعبان فهيم عادل د.م 13

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس أحمدابراهيم أحمد منى.د.م 14

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس عبدالرازق محمد.د.م 15

 اللجنة عضو التربية أصول  مدرس رفعت مروة.د.م 16

 اللجنة عضو التربوي النفس علم مدرس بركات نجوى.د.م 18

 اللجنة عضو التربوي النفس علم معيد خالد الشيماء.م 19
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 التعليمية والبرامج األكاديمية المعايير معيار لجنة -7
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ عامر محمد الحجازى محمد خالد.د.م.أ 1

 اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج مدرس خليفة الدسوقي محمد مني.د.م 2

 اللجنة مقرر النفسية الصحة مدرس عبدالباسط فاطمة.د.م 3

 التدريب مسئول التدريس وطرق المناهج مدرس أمام أمين فكرى شيماء.د.م 4

 والتقويم القياس مسئول التدريس وطرق المناهج مدرس حمدى أحمد الهدى نور.د.م 5

 اللجنة عضو األطفال رياض مساعد أستاذ علي المعز عبد سعيد.د.م.أ 6

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ خشب بيومى محمد هند.د.م.أ 7

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ فرج زروك محمد سيد.د.م.أ 8

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس صبح منى.د.م 9

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مدرس محمد حسانين أحمد رؤيات.د.م 10

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس راجح أحمد سمير محمد.د.م 11

 اللجنة عضو  التربوي النفس علم مدرس هللا عبد ميرفت.د.م 12

 اللجنة عضو  التربوي النفس علم معيد حسن عالء جهاد.م 13

 األولى الجامعية المرحلة برامج منسقى
 العلمي القسم  العلمية الدرجة المنسق البرنامج م
 النفسية الصحة مدرس صابر رياض عاصم سارة.د.م (عربي)الخاصة التربية 1

 النفسية الصحة مدرس المصري فاطمة.د.م (إنجليزي) الخاصة التربية 2

 األطفال رياض مدرس عكاشة خليفة أمين ياسر.د.م األطفال رياض 3

 النفس علم مدرس هللا عبد ميرفت.د.م النفس علم 4

 التعليم تكنولوجيا مدرس الوتيدي عزالدين رشا.د.م التعليم تكنولوجيا أخصائى 5

 التعليم تكنولوجيا    غير مفعل اآللى الحاسب معلم 6

 التعليم تكنولوجيا    غير مفعل التعلم مصادر ومراكز مكتبات أخصائى 7

 التعليم تكنولوجيا  غير مفعل الخاصه االحتياجات لذوى التعليم تكنولوجيا أخصائى 8

 التدريس وطرق المناهج مدرس بولس توفيق سمير نرمين .د.م  األلمانية اللغة 9

 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ  فؤاد سحر. د.م.أ  عام العربية اللغة 10

 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ  هاللى هدى. د.م.أ  أساسى العربية اللغة 11

 التدريس وطرق المناهج مدرس عوض فؤاد هالة.د.م  أساسى اإلنجليزية اللغة 12

 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ فاروق منال.د.م.أ  عام اإلنجليزية اللغة 13

 التدريس وطرق المناهج مدرس فكرى محمد علياء.د.م عام الفرنسية اللغة 14

 التدريس وطرق المناهج مدرس الهادى عبد محمد ياسر.د.م  الجغرافيا 15

 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ محمود خيرى محمود منال.د.م.أ (محاسبة)التجارى التعليم 16

 التدريس وطرق المناهج  مفعلغير  (وادارة اقتصاد) التجاري التعليم 17

 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ الدين صالح محمد والء .د.م.أ  واإلجتماع الفلسفة 18

 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ ابراهيم حافظ حسين عماد.د.م.أ  األجتماعية الدراسات 19

 التدريس وطرق المناهج مدرس حسن رمضان هللا عبد هبة. د.م التاريخ 20

 التدريس وطرق المناهج مدرس حمدي سحر.د.م (عربى)الكيمياء 21

 التدريس وطرق المناهج مدرس حمدي سحر.د.م (االنجليزية باللغة)الكيمياء 22

 التدريس وطرق المناهج أستاذ أ.د. أمانى المحمدى  (عربى)الفيزياء 23

 التدريس وطرق المناهج أستاذ أمانى المحمدى .أ.د  (االنجليزية باللغة)الفيزياء 24

 التدريس وطرق المناهج أستاذ  أ.د. أمانى المحمدى  الجيولوجى 25

 التدريس وطرق المناهج أستاذ  أ.د. أمانى المحمدى  البيولوجى 26

 التدريس وطرق المناهج مدرس حسن محمد أحمد فايزه. د.م أساسى الرياضيات 27

 التدريس وطرق المناهج مدرس  الحميد عبد سالم طاهر. د.م عام الرياضيات 28

 التدريس وطرق المناهج مدرس م.د. شادى غالى  (االنجليزية باللغة) الرياضيات 29
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 التدريس وطرق المناهج مدرس  الرازق عبد محمد. د.م  أساسى علوم 30

 والصناعي الفني التعليم مدرس محمود المنعم عبد هشام.د.م المعمارية الصناعات 31

 والصناعي الفني التعليم مدرس مندور منى.د.م واإلعالن والزخرفة التصميم 32

 والصناعي الفني التعليم مدرس رأفت أحمد.د.م وأثاث نجاره-الخشبية الصناعات 33

 م.د. هانى أبو العزم  المعدنى واألثاث المعادن -المعدنية الصناعات 34
 م.د. سيد صالح 

 درس م
 مدرس 

 والصناعي الفني التعليم

 والصناعي الفني التعليم مدرس راشد طارق.د.م النسيجية المشغوالت 35

 والصناعي الفني التعليم مدرس .د. مها عباس م والمنسوجات وصباغة طباعة 36

 أ.م.د. سماح الصاوى  الجاهزة المالبس 37
 أ.م.د. زينب سويلم 

 مدرس 
 مدرس 

 والصناعي الفني التعليم

 والتعلم التدريس معيار لجنة -8
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ الدين صالح محمد والء .د.م.أ 1

 اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج مدرس نذير وفاء.د.م 2

 اللجنة مقرر التربوي النفس علم معيد الكريم عبد محمد اسراء.م 3

 التدريب مسئول النفسية الصحة معيد عبداللطيف محمد آية. م 4

 والتقويم القياس مسئول المقارنة التربية معيد خفاجي مجاهد كامل أسماء.م 5

 العملية التربية مكتب رئيس التدريس وطرق المناهج أستاذ راضي أحمد وائل.د.أ 6

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مساعد أستاذ شعبان محمد أوسامه.د.م.أ 7

 اللجنة عضو النفسية الصحة مساعد أستاذ  جالل نور.د.م.أ 8

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ مختار الوهاب عبد مانىأ.د.م.أ 9

 اللجنة عضو التربية أصول مساعد أستاذ غنايم مصطفي رفعت منال.د.م.أ 10

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مدرس الوتيدي حسنين الدين عز رشا.د.م 11

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس الجوهرى عبدالجواد محمود محمد خالد.د.م 12

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس حمزه على أحمد علي محمد لمياء.د.م 13

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس اسماعيل حامد محمد رانيا.د.م 14

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس نصار محمود رشاد داليا.د.م 15

 اللجنة عضو التربوي النفس علم مدرس هاشم سيد داليا. د.م 16

 اللجنة عضو األطفال رياض معيد أحمد غادة. م 17
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 والخريجون الطالب معيار لجنة -9
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التعليم تكنولوجيا مساعد أستاذ مالك محمد مصطفي خالد.د.م.أ 1

 اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ المنعم عبد العظيم عبد خالد.د.م.أ 2

 اللجنة مقرر التعليم تكنولوجيا مدرس حسين هللا عبد محمد نيفين.د.م 3

 التدريب مسئول التعليم تكنولوجيا مدرس  حسن الحميد عبد ميرةأ.د.م 4

 والتقويم القياس مسئول الصناعي التعليم مدرس عباس مها.د.م 5

 (الخريجون)التدريب مسئول التدريس وطرق المناهج مدرس كامل محمد كامل لمياء.د.م 6

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس الشرقاوي يسري الدين عالء.د.م 7

 اللجنة عضو التربية أصول مدرس محمد محمد الرازق عبد نهي.د.م 8

 اللجنة عضو المقارنة التربية مدرس ماهرعاصم دينا.د.م 9

 اللجنة عضو النفسية الصحة مدرس الرحمن عبد نهى.د.م 10

 اللجنة عضو التربوي النفس علم مدرس اللطيف عبد احمد. د.م 11

 (الطالب)التدريب مسئول التربوي النفس علم معيد حسن عالء جهاد.م 12

 اللجنة عضو األطفال رياض معيد بدر محمد سامي هدير.م 13

 العلمي البحث معيار لجنة -10
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ حامد محمود أحمد حمدى.د.م.أ 1

 اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ روفائيل وصفى عصام.د.م.أ 2

 اللجنة مقرر التعليم تكنولوجيا مدرس الدين نور محمد اسامة شيماء.د.م 3

 التدريب مسئول النفسية الصحة مدرس مصطفى هبة.د.م 4

 والتقويم القياس مسئول التدريس وطرق المناهج مدرس دياب سالم السيد محمد يمانإ.د.م 5

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس محمد سعد محمد.د.م 5

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ الرازق عبد السميع عبد صالح.د.م.أ 6

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ سلطان صفاء. د.م.أ 7

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس عبدالكامل مهدى شاذلى طارق.د.م 8

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس بولس توفيق سمير نرمين .د.م 9

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس امام أحمد شذا.د.م 10

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس حامد الرحمن عبد سامةأ.د.م 11

 اللجنة عضو األطفال رياض مدرس حسن أبوسريع زينب.د.م 12

 اللجنة عضو التربية أصول مدرس ابراهيم محمد سعيد دعاء.م 13

 اللجنة عضو المقارنة التربية مساعد مدرس محمد عثمان كريمة.م.م 14

 اللجنة عضو التربوي النفس علم معيد الكريم عبد محمد اسراء.م 15
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 العليا الدرسات معيار لجنة -11
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق المقارنة التربية مدرس فتحي أحمد إيناس.د.م 1

  اللجنة نائب التعليم تكنولوجيا مدرس حسين أحمد حسين مي.د.م 2

 اللجنة مقرر النفسية الصحة  مدرس سعيد مروة.د.م 3

 التدريب مسئول التدريس وطرق المناهج مدرس رمضان سالم قاسم سماح.د.م 4

 والتقويم القياس مسئول النفسية الصحة مدرس ابراهيم حسن محمد مروة.د.م 5

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ  أحمد ابراهيم السيد زينب.د.م.أ 6

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس عبدهللا عبداللطيف نجوى.د.م 7

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس سالم السيد معوض حمدى ميرهأ.د.م 8

 اللجنة عضو األطفال رياض مدرس الدايم عبد رشا د.م 9

 اللجنة عضو التربية أصول مدرس حمدى دعاء.د.م 10

 اللجنة عضو التربوي النفس علم مساعد مدرس عاطف محمد. م.م 11

 اللجنة عضو التربية أصول معيد عبدهللا جمال جهاد.م 12

 العليا الدراسات برامج منسقي
 العلمي القسم  العلمية الدرجة المنسق البرنامج م

 التربوي النفس علم مدرس م.د. إيمان عبد العال  المدرسى النفسى االختصاصى مسار عام دبلوم 1

 التربوي النفس علم متفرغ مدرس  إبراهيم إيفا. د.م  النفسى القياس مهنى دبلوم 2

 التربوي النفس علم مساعد أستاذ عثمان خالد.د.م.أ  التعلم صعوبات مهنى دبلوم 3

 التربوي النفس علم  مفعل غير االسئله بنوك مهنى دبلوم 4

 التربوي النفس علم مدرس م.د. سماح محمود  خاص دبلوم 5

 التربوي النفس علم مدرس م.د. نهى محمد سليمان  التربوى النفس علم ماجستير 6

 التربوي النفس علم مدرس مخلوف حسان.د.م (التربوى النفس علم) دكتوراه 7

 العلمي القسم  العلمية الدرجة المنسق البرنامج م
 المقارنة التربية أستاذ حافظ محمد هنداوي /د.أ المهنية الدبلومات 1

 المقارنة التربية أستاذ الزهيري عباس إبراهيم /د.أ الخاصة الدبلومات 2

 المقارنة التربية أستاذ الزهيري عباس إبراهيم /د.أ الماجستير 3

 المقارنة التربية أستاذ عبدالحميد حمدي حسام.د.أ الدكتوراه 4

 العلمي القسم  العلمية الدرجة المنسق البرنامج م
 التعليم تكنولوجيا مدرس السيد اسماء. د.م والمعلومات المكتبات اختصاصى مسار عام دبلوم 1

 التعليم تكنولوجيا مدرس انور ماجدة. د.م الكمبيوتر معلم اعداد مهنى دبلوم 2

 التعليم تكنولوجيا مدرس الفالل السيد فرج الدين حسام.د.م والتليفزيون للراديو التعليمية البرامج انتاج اختصاصى مهنى دبلوم 3

 التعليم تكنولوجيا مساعد استاذ محمد حميد. د.م.أ االلكترونية التعلم وبرامج مواد انتاج اختصاصى مهنى دبلوم 4

 التعليم تكنولوجيا مدرس حسين مى. د.م والمعلومات التعليم تكنولوجيا  اختصاصى مهنى دبلوم 5

 التعليم تكنولوجيا مدرس الخطيب رؤيات. د.م الخاصة االحتياجات ذوى تعليم تكنولوجيا  اختصاصى مهنى دبلوم 6

 التعليم تكنولوجيا مساعد استاذ خليفة الرحمن عبد على. د.م.أ التعليم تكنولوجيا ماجستير+  خاص دبلوم 7

 التعليم تكنولوجيا مدرس احسان ايمان. د.م التعليم تكنولوجيا دكتوراه 8

 العلمي القسم  العلمية الدرجة المنسق البرنامج م
 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ عثمان محمد كمال عبير.د.م.أ (معلم مسار) العام الدبلوم 1

 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ                       التونسى هاجر.د.م.أ تعليم وبرامج مناهج إختصاصي المهني دبلوم 2

محمود عصمت إيمان. د.م وإداراته التدريس تخطيط اختصاصى المهني دبلوم 3  التدريس وطرق المناهج مدرس 

البشرية والتنمية التدريب برامج إختصاصي المهني دبلوم 4  التدريس وطرق المناهج مدرس        الخضرى محمد محمد هدى.د.م 

 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ عماره الحميد عبد السيد جيهان.د.م.أ بغيرها للناطقين العربية اللغة معلم إعداد مهني دبلوم 5

 التدريس وطرق المناهج  غير مفعل   الجامعة المدارس الدمج مدارس فى تعليم ختصاصيإ مهني دبلوم 6

 التدريس وطرق المناهج مدرس المهيمن عبد سيد يسرا.د.م (STEAMM):  مهني دبلوم 7
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 التدريس وطرق المناهج مدرس عبدهللا عبداللطيف نجوى.د.م الخاص الدبلوم 8

 التدريس وطرق المناهج أستاذ مساعد  أ.م.د. ألفت العربى   الماجستير 9

 التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ حسنين المحمدى احمد امانى.د.م.أ الدكتوراه 10

 القسم العلمي الدرجة العلمية  المنسق البرنامج م

 أصول التربية أستاذ مساعد  أ.م.د. منال رفعت  دبلوم عام مسار اختصاصى الصحافة المدرسية والمسرح المدرسي 1

 أصول التربية مدرس  م.د. مروة رفعت  دبلوم مهنى االعالم التربوى 2

 أصول التربية  غير مفعل دبلوم مهنى اقتصاديات التعليم والتنمية البشرية   3

 أصول التربية مدرس م.د. منى أحمد  دبلوم مهنى التنمية المهنية والتعلم المستمر  4

 أصول التربية  غير مفعل  دبلوم مهنى السياسات التربويه 5

 أصول التربية  غير مفعل دبلوم خاص)السياسات التربويه( 6

 أصول التربية  غير مفعل )السياسات التربويه(ماجستير  7

 أصول التربية مدرس  م.د. عبد الرازق مراس  (والتنمية البشرية )اقتصاديات التعليمصدبلوم خا 8

 أصول التربية مدرس  م.د. عبد الرازق مراس  (والتنمية البشرية اقتصاديات التعليم)ماجستير 9

 أصول التربية   )إجتماع التربية(دبلوم خاص 10

 التربيةأصول    )اجتماع التربيه(ماجستير 11

 أصول التربية أستاذ مساعد  أ.م.د. دعاء حمدى  )فلسفة التربية(دبلوم خاص 12

 أصول التربية  غير مفعل  )فلسفه التربيه(ماجستير  13

 أصول التربية  غير مفعل  (السياسات التربويه)دكتوراه  14

 أصول التربية مدرس  م.د. أحمد الجانينى  والتنمية البشرية( اقتصاديات التعليم)دكتوراه  15

 أصول التربية أستاذ مساعد  أ.م.د. منال رفعت  (فلسفه التربيه)دكتوراه  16

 أصول التربية مدرس  م.د. نهى عبد الرازق  (اجتماع التربية )دكتوراه  17

 العلمي القسم  العلمية الدرجة المنسق البرنامج م
 النفسية الصحة مدرس خضري عزة.د.م (التربوي اإلجتماعي االختصاصي) العام الدبلوم 1

 النفسية الصحة مدرس منصور لميس. د.م خاصه تربيه مهنى دبلوم 2

 النفسية الصحة مدرس إبراهيم حسن محمد مروة.د.م النفسي االرشاد مهنى دبلوم 3

 النفسية الصحة مدرس الرحمن عبد نهي.د.م الخاص الدبلوم 4

 النفسية الصحة مساعد أستاذ م.د. هدى عصام  الماجستير 5

 النفسية الصحة مدرس الليثي أحمد.د.م.أ النفيبه الصحه دكتوراه 6

 القسم العلمي الدرجة العلمية  المنسق البرنامج م

 رياض األطفال مدرس م.د.رشا محمد محمد عبد الدايم الدبلوم الخاص 1

 رياض األطفال مدرس م.د.رشا محمد محمد عبد الدايم الماجستير 2

 رياض األطفال أستاذ أ.د.مها فؤاد أبوحطب الدكتوراه 3
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 البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة معيار لجنة -12
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق األطفال رياض مساعد أستاذ توفيق نصيف سامية د.م.أ 1

  اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج مدرس سالم الحميد عبد سالم طاهر.د.م 2

 اللجنة مقرر التدريس وطرق المناهج مدرس سيد هشام بسنت.د.م 3

 التدريب مسئول المقارنة التربية مساعد مدرس كيوان سامح هديل.م.م 4

 والتقويم القياس مسئول التربية أصول معيد عبود أحمد سيد هند.م 5

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ حسين محمد رجب سحر. د.م.أ 6

 اللجنة عضو النفسية الصحة مساعد أستاذ زهران محمد.د.م.أ 7

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس احمد الفتاح عبد توفيق رضا.د.م 8

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مدرس جاد محمد السالم عبد عفاف.د.م 9

 اللجنة عضو التعليم تكنولوجيا مدرس محمود العزيز عبد انور محمد.د.م 10

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس صبرى أحمد.د.م 11

 اللجنة عضو األطفال رياض معيد أحمد غادة. م 12
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 الفنية اللجان

  

  الفني والدعم الداخلية مراجعةال لجنة -1
 الجودة ضمان بوحدة الفني والدعم الداخلية المراجعة لجنة":أوال

 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ هاللي محمود محمد هديأ.م.د. 1

 اللجنة نائب األطفال رياض مساعد أستاذ هشيمة أبو سامح منىأ.م.د.  2

 اللجنة مقرر التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ عثمان محمد كمال عبيرأ.م.د.  3

 التدريب مسئول المقارنة التربية مدرس عاصمماهر دينام.د.  4

 والتقويم القياس مسئول التدريس وطرق المناهج مدرس فكري محمد علياءم.د.  5

 العلمية باألقسام الفني والدعم الداخلية المراجعة لجنة:"ثانيا
 العلمية باألقسام الفني والدعم الداخلية المراجعة جنةل ومسئوليات مهام

 .العليا والدراسات األولى الجامعية للمرحاة التعليمية البرامج مراجعة -1
 . مثل الجودة ضمان لوحدة تسليمها قبل الوثائق مراجعة -2
  التدريس هيئة ألعضاء الذاتية السيرة -
 المعاونة الهيئة ألعضاء الذاتية السيرة -
 .دراسي فصل كل المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء جداول -
 .دراسي فصل كل اإللكترونية المقررات ملفات -
 القسم مجلس إعتماد قبل الجودة مهام مراجعة -3

 التربية أصول قسم
 (القسم مجلس رئيس) أستاذ عادل محمد ظالل.د.أ 1

 أستاذ  مدبولي الخالق عبد محمد.د.أ 2

 أستاذ   الطاهر أحمد السيد رشيدة.د.أ 3

 التربوية واإلدارة المقارنة التربية قسم
 (القسم مجلس رئيس)أستاذ عبدالحميد حمدي حسام.د.أ 1

 (والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل)أستاذ حسن سيد نهلة. د.أ 2

 متفرغ أستاذ الزهيري عباس إبراهيم.د.أ 3

 مساعد أستاذ شهاب محمود لبني. د.مأ. 4

 مدرس إسماعيل حسن محمود.د.م 5

 التدريس وطرق المناهج قسم

 (القسم مجلس رئيس) أستاذ القرشى احمد ابراهيم امير.د.أ 1

 (البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل)أستاذ حسين عبدالرشيد حمدأ.د.أ 2

 (العملية التربية مكتب مدير)أستاذ سعيد راضى أحمد وائل.د.أ 3

 (الجودة ضمان وحدة مدير نائب)أستاذ أحمد عبدالرجال الكريم عبد دعاء.د.أ 4

 أستاذ شريف شلبى محمد سامى.د.أ 5

 أستاذ النادى جاد جاد محمد عزة.د.أ 6

 أستاذ زيد ابو حسين عادل.د.أ 7

 أستاذ أحمد الرحمن عبد والي.د.أ 8

 أستاذ الناغي اليماني حيدر محمد.د.أ 9

 أستاذ الجندي السالم عبد محمود محمد.د.أ 10

 أستاذ أحمد هللا عبد الهادي عبد.د.أ 11

 أستاذ سليمان سيد الرحمن عبد سليم.د.أ 12

 أستاذ الرحمن عبد صابر ابراهيم.د.أ 13
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 التعليم تكنولوجيا قسم

 )عميد الكلية( أستاذ ايهاب محمد عبد العظيم حمزةأ.د. 1

 )رئيس مجلس القسم( أستاذ خالد محمد محمد فرجونأ.د. 2

 )وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث(أستاذ ايمان صالح الدين صالحأ.د. 3

 أستاذ جاد عزمي صليبنبيل أ.د. 4

 أستاذ وليد يوسف محمد ابراهيمأ.د. 5

 أستاذ مصطفى عبد الرحمن طه السيدأ.د. 6

 النفسية الصحة قسم

 أستاذ أ.د.وفاء عبد الجواد 1

 أستاذ متفرغ أ.د.أحمد علي بديوي 2

 أستاذ أ.د.سهام على عبد الحميد 3

 التربوي النفس علم قسم

 بالقسم عاملين أساتذه وجود لعدم الجودة ضمان بوحدة اإلستشارية اللجنة أعضاء جميع 1

 األطفال رياض قسم

 أستاذ )رئيس مجلس القسم( أ.د مها أبو حطب 1

 أستاذ مساعد أ.م.د.سعيد عبد المعز علي موسى 2

 أستاذ مساعد أ.م.د مني أبو هشيمة 3

 أستاذ مساعد أ.م.د إيناس أحمد عبد العزيز 4

 أستاذ مساعد أ.م.د سامية نصيف توفيق 5

 والصناعي الفني التعليم قسم
  أستاذ قطب نبيهه.د.أ 1

 أستاذ مصطفى محمد.د.أ 2

 أستاذ الغفار عبد جابر  شهربانا.د.  3

 أستاذ البدرى خالد.د.أ 4

 أستاذ عامر محمد محمد مجدى.د.أ 5

 أستاذ شافعي حسن محمود طلعت.د.أ 6

 أستاذ مهدى هيام.د.أ 7

 أستاذ كريمة حنان.د.أ 8
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 اآلداء وتقويم القياس لجنة -2
 اإلداري الفريق" :أوال

 اللجنة في والمهام المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التربوي النفس علم مساعد أستاذ  خليفة مىأ.م.د.  1

 اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج مدرس غالي شاديم.د.  2

 اللجنة مقرر التربوي النفس علم مساعد مدرس سمير دينام.م.  3

 التدريب مسئول والصناعي الفني التعليم أستاذ مساعد  السيد مروةأ.م.د.  4

 والتقويم القياس مسئول التعليم تكنولوجيا مدرس غنام أبوبكرم.د.  5

 اللجنة عضو التربوي النفس علم مدرس العال عبد ايمانم.د.  6

 اللجنة عضو التدريس وطرق المناهج مدرس أحمد محمد ياسمينم.د.  7

 المعايرر ملفات بلجان والتقويم القياس مسئولي" : ثانيا
 اللجنة في المهامو المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اإلستراتيجي التخطيط التدريس وطرق المناهج مدرس عصمت ايمانم.د.  1

 والحوكمة القيادة والصناعي الفني التعليم مدرس محفوظ رحابم.د.  2

 والتطوير الجودة إدارة التدريس وطرق المناهج معيد رجب محمدم.  3

  المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء األطفال رياض معيد إبراهيم وسامم.  4

 اإلداري الجهاز التربوي النفس علم مساعد مدرس خالد الشيماءم.م.  5

 والمادية المالية الموارد معيار لجنة المقارنة التربية  معيد صالح نورانم.  6

 التعليمية والبرامج األكاديمية المعايير التدريس وطرق المناهج مدرس حمدى أحمد الهدى نورم.د. 7

  والتعلم معيارالتدريس لجنة المقارنة التربية  معيد  مجاهد كامل أسماءم.  8

 والخريجون معيارالطالب لجنة والصناعي الفني التعليم مدرس عباس مهام.د.  9

  العلمي معيارالبحث لجنة التدريس وطرق المناهج مدرس الديب سالم السيد محمد ايمانم.د. 10

 العليا الدراسات معيار لجنة التربوي النفس علم مساعد مدرس عاطف محمدم.م.  11

 البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة التربية أصول معيد عبود أحمد سيد هندم.  12

 العلمية باألقسام والتقويم القياس منسقي":ثالثا 
 اللجنة في المهام و المسئوليات  العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 العلمي القسم منسق التربوي النفس علم معيد حسين نصرالدين أيةم. 1

 العلمي القسم منسق النفسية الصحة مساعد مدرس السيد إسالمم.م. 2

 العلمي القسم منسق األطفال رياض معيد سامي هديرم.  3

 العلمي القسم منسق التدريس وطرق المناهج مساعد مدرس حنا عبدالمسيح مينام.م.  4

 العلمي القسم منسق التعليم تكنولوجيا مساعد مدرس دانيال هانى ماريهامم.م.و 5

 العلمي القسم منسق التربية أصول معيد الفتاح عبد عبير. م 6

 العلمي القسم منسق المقارنة التربية معيد الناصر عبد جمال رضوى.م 7

 العلمي القسم منسق والصناعي الفني التعليم معيد عبد الرازق أملم.م.  8

 (األقسام بجميع المعاونة الهيئة) اللجنة أعضاء": رابعا
 اللجنة في المهامو المسئوليات  العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م

 التربوي النفس علم قسم
 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربوي النفس علم مساعد مدرس سمير دينام.م.  1

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربوي النفس علم مساعد مدرس خالد الشيماءم.م.  2

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربوي النفس علم مساعد مدرس عاطف محمدم.م.  3

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربوي النفس علم معيد حسن عالء جهادم.  4

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربوي النفس علم معيد الكريم عبد محمد اسراءم.  5

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربوي النفس علم معيد فرحات السيد هالةم.  6

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربوي النفس علم معيد القادر عبد زينبم.  7
 األطفال رياض قسم

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق األطفال رياض معيد سامي هديرم.  1
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 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق األطفال رياض معيد أحمد غادةم.  2

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق األطفال رياض معيد الغني عبد أميرةم.  3

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق األطفال رياض معيد محسن هديرم.  4

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق األطفال رياض معيد ابراهيم وسامم.  5
 التعليم تكنولوجيا قسم

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا مساعد مدرس  خليفة محمود أميرةم.م.  1

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا مساعد مدرس  محمود أحمد فوزى محمودم.م.  2

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا مساعد مدرس  أنور أحمد إسالم خلودم.م.  3

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا معيد  محمود عطا محمد امانىم.  4

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا معيد محمود حسن أمنيةم.  5

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا معيد الشافي عبد هبةم.  6

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا معيد نبيل آيةم.  7

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا معيد عبدالظاهر سعد شيماءم.  8

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا معيد إبراهيم المنعم عبد خالد ياسمينم.  9

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا معيد أحمد سيد جوده محمد بسمهم.  10

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التعليم تكنولوجيا معيد المنعم عبد الستار عبد رحاب.م 11
 التدريس وطرق المناهج قسم

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج مساعد مدرس  أحمد صالح فاطمةم.م.  1

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج مساعد مدرس ياسر أحمدم.م.  2

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج مساعد مدرس المحسن عبد حميد عائشةم.م.  3

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج مساعد مدرس إبراهيم محمد أسماءم.م.  4

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج معيد محمد سعيد أحمد شيماءم.  5

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج معيد عبدالحميد سعيد سمرم.  6

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج معيد خطاب إبراهيم أمانيم.  7

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج معيد أحمد محروس سارةم.  8

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج معيد محمد حسن فاطمةم.  9

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج معيد عبدالهادي زكي رجب محمدم.  10

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التدريس وطرق المناهج معيد المنعم عبد طارق بسمةم.  11
 النفسية الصحة قسم

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق النفسية الصحة معيد عبداللطيف محمد آيةم.  1

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق النفسية الصحة معيد جمعة أسماءم.  2

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق النفسية الصحة معيد أحمد أمنيةم.  3

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق النفسية الصحة معيد الوهاب عبد مرزوق أسماءم.  4

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق النفسية الصحة معيد محمد إسراءم.  5

 التربية أصول قسم
 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربية أصول مساعد مدرس سعيد دينام.م. 1

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربية أصول معيد محسن أحمدم.  2

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربية أصول معيد عبدهللا جمال جهادم.  3

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربية أصول  معيد الحميد عبد مرفتم.  4

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربية أصول معيد مجدي نهام.  5

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربية أصول معيد صابر أمانيم.  6

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق التربية أصول معيد عبود أحمد سيد هندم.  7
 التربوية واإلدارة المقارنة التربية قسم

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق المقارنة التربية مساعد مدرس محمد عثمان كريمةم.م.  1

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق المقارنة التربية مساعد مدرس قاسم عادل محمدم.م.  2

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق المقارنة التربية مساعد مدرس علي سامح هديلم.م.  3
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 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق المقارنة التربية معيد محمد حسنى نبيلةم.  4

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق المقارنة التربية معيد الناصر عبد جمال رضوى.م 5

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق المقارنة التربية  معيد سليمان محمد صالح انهنور.م 6

 والصناعي الفني التعليم قسم
 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق والصناعي الفني التعليم مساعد مدرس الحكيم عبد كمال رشام.م.  1

 حماد الرشيد عبد عزةم.م.  2
 قطب

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق والصناعي الفني التعليم مساعد مدرس

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق والصناعي الفني التعليم مساعد مدرس عواد سيد نبيل شيماءم.م.  3

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق والصناعي الفني التعليم مساعد مدرس حسين محمد أحمد أميرهم.م.  4

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق والصناعي الفني التعليم معيد العلى عبد محمد عيد أسماءم.  5

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق والصناعي الفني التعليم معيد ابراهيم عطيه حمدى شيرينم.  6

 البيانات إدخال+ االستبيانات تطبيق والصناعي الفني التعليم معيد يوسف محمد محمود هديرم.  7

 التدريب لجنة -3
 اإلداري الفريق" :أوال

 اللجنة في والمهام المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التدريس وطرق المناهج  أستاذ الرشيد عبد أحمد.د.أ 1

 اللجنة نائب التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ أحمد معتز.د.م.أ 2

 اللجنة مقرر التعليم تكنولوجيا معيد أحمد سيد جوده محمد بسمه.م 3

 التدريب مسئول  التعليم لوجياتكنو مساعد مدرس  أنور أحمد إسالم خلود.م.م 4

 والتقويم القياس مسئول الصناعي التعليم مدرس عبدالحميد محمد صالح محمد سيد 5

 المعايير ملفات بلجان التدريب مسئولى": ثانيا

 اإلستراتيجي التخطيط معيار لجنة التربية أصول مدرس الجناينى محمود محمد احمد.د.م 1

 والحوكمة القيادة معيار لجنة المقارنة التربية معيد محمد حسنى نبيلة. م 2

 والتطوير الجودة إدارة معيار لجنة الصناعي التعليم معيد يوسف محمد محمود هدير.م 3

 والهيئة التدريس هيئة اعضاء التربية أصول مساعد أستاذ  الخولي هديل.د.م.أ 4
 التعليم تكنولوجيا مدرس فوزي محمد أمل.د.م 5  المعاونة

 اإلداري الجهاز التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ أحمد أحمد جمعة وائل.د.م.أ 6

 والمادية المالية الموارد النفسية الصحة معيد عبداللطيف محمد آية.م 7

 التعليمية والبرامج األكاديمية المعايير التدريس وطرق المناهج مدرس أمام أمين فكرى شيماء.د.م 8

  والتعلم معيارالتدريس لجنة النفسية الصحة معيد عبداللطيف محمد آية. م 9

 ( الخريجون)والخريجون الطالب التدريس وطرق المناهج مدرس كامل محمد كامل لمياء.د.م 10

 (الطالب)والخريجون لطالب التربوي النفس علم معيد حسن عالء جهاد.م 11

  العلمي البحث النفسية الصحة مدرس مصطفى هبة.د.م 12

 العليا الدراسات التدريس وطرق المناهج مدرس رمضان سالم قاسم سماح.د.م 13

 البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة المقارنة التربية مساعد مدرس كيوان سامح هديل.م.م 14

 العلمية األقسام ممثلي" : ثالثا

 القسم ممثل التدريس وطرق المناهج مدرس بيومي الصمد عبد عبير.د.م 1

 القسم ممثل  التعليم لوجياتكنو مساعد مدرس  محمود أحمد فوزى محمود.م.م 2

 القسم ممثل التربوي النفس علم مدرس سليمان نهى. د.م 3

 القسم ممثل األطفال رياض معيد الغني عبدأميرة.م 4

 القسم ممثل الصناعي التعليم أستاذ مساعد  الصاوي سماح.د.مأ. 5

 القسم ممثل المقارنة التربية مساعد مدرس قاسم عادل محمد.م.م 6

 القسم ممثل التربية أصول معيد محسن أحمد. م 7

 القسم ممثل النفسية الصحة مدرس الخضـــري عزة.د.م 8
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 واإلعالن النشر لجنة -4
 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ حميدة السيد فتوح السيد.د.م.أ 1

 اللجنة نائب التعليم تكنولوجيا مدرس عطية يوسف محمد احمد.د.م 2

 اللجنة مقرر التربوي النفس علم مساعد مدرس الرؤوف عبد ايمان.د.م 3

 التدريب مسئول التربوي النفس علم مدرس سليمان نهى. د.م 4

 والتقويم القياس مسئول األطفال رياض مدرس السباعي السيد عصام محمد د.م 5

 اللجنة عضو الصناعي التعليم مدرس  شحاته شيماء.د.م 6

 اللجنة عضو المقارنة التربية معيد سليمان محمد صالح انهنور.م 7

 اللجنة عضو التربية أصول معيد مجدي نها.م 8

 اللجنة عضو النفسية الصحة معيد  إسراء.م 9

 والدراسات واإلحصاء معلوماتال لجنة -5
 اإلداري الفريق" :أوال

 اللجنة في المهام العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة منسق التعليم تكنولوجيا أستاذ يوسف وليد.د.أ 1

 اللجنة نائب التعليم تكنولوجيا مساعد أستاذ شوقي داليا.د.م.أ 2

 اللجنة مقرر التدريس وطرق المناهج مساعد أستاذ محمد عبدالغنى نور طه كريمة.د.م.أ 3

 التدريب مسئول التدريس وطرق المناهج مدرس محمد ذكى محمد محمود.د.م 4

 والتقويم القياس مسئول التربوي النفس علم مدرس سليمان نهى. د.م 5

 العلمية األقسام منسقي":ثانيا
 اللجنة في المهامو المسئوليات  العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة عضو العلمي القسم منسق التربوي النفس علم معيد فرحات السيد هالةم.  1

 اللجنة عضو العلمي القسم منسق النفسية الصحة معيد الوهاب عبد مرزوق أسماءم.  2

 اللجنة عضو العلمي القسم منسق األطفال رياض معيد سامي هديرم.  3

 اللجنة عضو العلمي القسم منسق التدريس وطرق المناهج معيد المنعم عبد طارق بسمةم.  4

 اللجنة عضو العلمي القسم منسق التعليم تكنولوجيا مساعد مدرس  خليفة محمود أميرةم.  5

 اللجنة عضو العلمي القسم منسق التربية أصول معيد عبدهللا جمال جهادم.  6

 اللجنة عضو العلمي القسم منسق المقارنة التربية معيد محمد حسنى نبيلةم.  7

 اللجنة عضو العلمي القسم منسق والصناعي الفني التعليم مساعد مدرس حسين محمد أحمد أميرهم.  8

 (العلمية األقسام بجميع المعاونة الهيئة أعضاء جميع) اللجنة أعضاء":ثالثا
 التربوي النفس علم  قسم

 اللجنة في المهامو المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة عضو  التربوي النفس علم مساعد مدرس سمير دينام.م.  1

 اللجنة عضو  التربوي النفس علم مساعد مدرس خالد الشيماءم.م.  2

 اللجنة عضو  التربوي النفس علم مساعد مدرس عاطف محمدم.م.  3

 اللجنة عضو  التربوي النفس علم معيد حسن عالء جهادم. 4

 اللجنة عضو  التربوي النفس علم معيد الكريم عبد محمد اسراءم.  5

 اللجنة عضو اللجنة في القسم ممثل التربوي النفس علم معيد فرحات السيد هالةم.  6

 اللجنة عضو  التربوي النفس علم معيد القادر عبد زينبم.  7

 اللجنة عضو  التربوي النفس علم معيد نصر آيةم.  8

 األطفال رياض قسم
 اللجنة في المهامو المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة عضو اللجنة في القسم ممثل األطفال رياض معيد سامي هديرم.  1

 اللجنة عضو  األطفال رياض معيد أحمد غادةم.  2

 اللجنة عضو  األطفال رياض معيد الغني عبد أميرةم.  3

 اللجنة عضو  األطفال رياض معيد محسن هديرم.  4
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 اللجنة عضو  األطفال رياض معيد ابراهيم وسامم.  5

 التعليم تكنولوجيا قسم
 اللجنة في المهامو المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة عضو ممثل الفسم فى اللجنة  التعليم تكنولوجيا مساعد مدرس  محمود أحمد فوزى محمودم.م. 1

 اللجنة عضو  التعليم تكنولوجيا مساعد مدرس  أنور أحمد إسالم خلودم.م.  2

 اللجنة عضو  التعليم تكنولوجيا معيد  محمود عطا محمد امانىم.  3

 اللجنة عضو  التعليم تكنولوجيا معيد محمود حسن أمنيةم.  4

 اللجنة عضو  التعليم تكنولوجيا معيد الشافي عبد هبةم.  5

 اللجنة عضو  التعليم تكنولوجيا معيد نبيل آيةم. 6

 اللجنة عضو  التعليم تكنولوجيا معيد عبدالظاهر سعد شيماءم.  7

 اللجنة عضو  التعليم تكنولوجيا معيد إبراهيم المنعم عبد خالد ياسمينم.  8

 اللجنة عضو  التعليم تكنولوجيا معيد أحمد سيد جوده محمد بسمهم.  9

 اللجنة عضو  التعليم تكنولوجيا معيد المنعم عبد الستار عبد رحاب.م 10

 التدريس وطرق المناهج قسم
 اللجنة في المهامو المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة عضو اللجنة في القسم ممثل المناهج وطرق التدريس  معيد المنعم عبد طارق بسمةم.  1

 اللجنة عضو  التدريس وطرق المناهج مساعد مدرس ياسر أحمدم.م.  2

 اللجنة عضو  التدريس وطرق المناهج مساعد مدرس المحسن عبد حميد عائشةم.م.  3

 اللجنة عضو  التدريس وطرق المناهج مساعد مدرس إبراهيم محمد أسماءم.م  4

 اللجنة عضو  التدريس وطرق المناهج معيد محمد سعيد أحمد شيماءم.  5

 اللجنة عضو  التدريس وطرق المناهج معيد عبدالحميد سعيد سمرم.  6

 اللجنة عضو  التدريس وطرق المناهج معيد خطاب إبراهيم أمانيم.  7

 اللجنة عضو  التدريس وطرق المناهج معيد أحمد محروس سارةم.  8

 اللجنة عضو  التدريس وطرق المناهج معيد محمد حسن فاطمةم.  9

 اللجنة عضو  التدريس وطرق المناهج معيد عبدالهادي زكي رجب محمدم.  10

 النفسية الصحة قسم
 اللجنة في المهامو المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة عضو اللجنة في القسم ممثل الصحة النفسية  معيد الوهاب عبد مرزوق أسماء.م 1

 اللجنة عضو  النفسية الصحة معيد عبداللطيف محمد آية. م 2

 اللجنة عضو  النفسية الصحة معيد العليم عبد جمعة أسماء.م 3

 اللجنة عضو  النفسية الصحة معيد بدوي أحمد أمنية.م 4

 اللجنة عضو  النفسية الصحة معيد محمود محمد إسراء.م 5

 التربية أصول قسم
 اللجنة في المهامو المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة عضو اللجنة في القسم ممثل أصول التربية معيد جهاد جمال عبدهللام.  1

 اللجنة عضو  التربية أصول معيد محسن أحمدم.  2

 اللجنة عضو  التربية أصول  معيد الحميد عبد مرفتم.  3

 اللجنة عضو  التربية أصول معيد مجدي نهام.  4

 اللجنة عضو  التربية أصول معيد صابر أمانيم.  5

 اللجنة عضو  التربية أصول معيد عبود أحمد سيد هندم.  6
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 2019 سبتمبر 4 بتاريخ 2019 الدراسي للعام( 1) رقم الجودة ضمان وحدة إدارة مجلس إعتماد

 2019/   9/  9( بتاريخ 496رقم ) الكلية مجلس إعتماد

 التربوية واإلدارة المقارنة التربية قسم
 اللجنة في المهامو المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة عضو  المقارنة التربية مساعد مدرس محمد عثمان كريمةم.م.  1

 اللجنة عضو  المقارنة التربية مساعد مدرس قاسم عادل محمدم.م.  2

 اللجنة عضو  المقارنة التربية مساعد مدرس علي سامح هديلم.م.  3

 اللجنة عضو اللجنة في القسم ممثل المقارنة التربية معيد محمد حسنى نبيلةم.  4

 اللجنة عضو  المقارنة التربية معيد الناصر عبد جمال رضوى.م 5

 اللجنة عضو  المقارنة التربية معيد صالح نورهانم.  6

 والصناعي الفني التعليم قسم
 اللجنة في المهامو المسئوليات العلمي القسم العلمية الدرجة االسم م
 اللجنة عضو  والصناعي الفني التعليم مساعد مدرس الحكيم عبد كمال رشام.م.  1

 اللجنة عضو  والصناعي الفني التعليم مساعد مدرس قطب حماد الرشيد عبد عزةم.م.  2

 اللجنة عضو  والصناعي الفني التعليم مساعد مدرس عواد سيد نبيل شيماءم.م.  3

 اللجنة عضو اللجنة في القسم ممثل والصناعي الفني التعليم مساعد مدرس حسين محمد أحمد أميرهم.م.  4

 اللجنة عضو  والصناعي الفني التعليم معيد العلى عبد محمد عيد أسماءم.  5

 اللجنة عضو  والصناعي الفني التعليم معيد ابراهيم عطيه حمدى شيرينم.  6

 اللجنة عضو  والصناعي الفني التعليم معيد يوسف محمد محمود هديرم.  7

 اللجنة عضو  والصناعي الفني التعليم معيد الرازق عبد أملم.  8


