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 2020-2019 تشكيل المجالس الحاكمة للوحدة للعام األكاديمي الحالي

 أوال":مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة:

 مجلس إدارة وحدة ضمان الجودةرئيس  –عميد الكلية  أ.د.إيهاب محمد حمزة 

 مدير وحدة ضمان الجودة أ.د.مها فؤاد عبد اللطيف أبوحطب 1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب حسنحسن أ.د.نهلة سيد  2

   

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون حسين أ.د.أحمد عبد الرشيد 3

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة عبد الرجال أحمد أ.د.دعاء عبد الكريم 4

 أمين الكلية هيكل حامد أ.عادل 5

 رئيس إتحاد الطالب  5

 

 ثانيا":المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة:

 أ.د.مها فؤاد عبد اللطيف أبوحطب          مدير وحدة ضمان الجودة ) رئيس المجلس(
 أ.د.دعاء عبد الكريم عبد الرجال            نائب مدير وحدة ضمان الجودة )مقرر المجلس(

 وعضوية منسقي لجان ملفات المعايير واللجان الفنية كالتالي:
 القسم العلمي المنسق لجنة المعيار/اللجنة الفنية م

 التربية المقارنة واإلدارة التربوية م.د.محمد حسن شحاتة                          التخطيط اإلستراتيجي 1

 المناهج وطرق التدريس م.د.كريمة محمود                                   القيادة والحوكمة 2

 رياض األطفال أ.د.مها أبوحطب  إدارة الجودة والتطوير 3

 تكنولوجيا التعليم أ.م.د.إيمان زغلول       أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 4

 علم النفس التربوي م.د.سوزان محمد عرفة الجهاز اإلداري                                5

 وطرق التدريس المناهج أ.م.د.محمد سالمة الموارد المالية والمادية                        6

 المناهج وطرق التدريس أ.م.د.خالد محمد الحجازي المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية           7

 المناهج وطرق التدريس أ.م.د.والء صالح التدريس والتعلم                                   8
 تكنولوجيا التعليم محمد مالك أ.م.د.خالد الطالب والخريجون                          9

 المناهج وطرق التدريس أ.م.د.حمدي أحمد البحث العلمي واألنشطة العلمية            10

 التربية المقارنة واإلدارة التربوية فتحى م.د.إيناس أحمد الدراسات العليا                              11

 رياض األطفال أ.م.د.سامية نصيف توفيق المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة          12

 المناهج وطرق التدريس أ.م.د.هدى هاللي المراجعة الداخلية والدعم الفني 13
 وحدة ضمان الجودة مدير وحدة ضمان الجودة التدريب 14
 التربويعلم النفس  أ.م.د.مي خليفة القياس وتقويم اآلداء 15

 المناهج وطرق التدريس أ.م.د.السيد فتوح حميده النشر واإلعالم 16

 تكنولوجيا التعليم أ.د.وليد يوسف المعلومات واإلحصاء والدراسات 17
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