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 2019/2020الحاليس الرسمية للعام األكاديمي تشكيل اللجان والمجال

 

 مجلس الكلية::أوال"

 .األستاذ الدكتور عميد الكلية )رئيًسا(

 .األساتذة وكالء الكلية )أعضاء( 

 .األساتذة رؤساء األقسام )أعضاء( 

 األعضاء من داخل الكلية:

 ستاذ متفرغ بقسم أصول التربية. )عضًوا(ثابت كامل حكيم. أأ.د/ .1

 أ.د/ هنداوي محمد حافظ رضوان.  أستاذ متفرغ بقسم التربية المقارة واإلدارة التربوية )عضًوا( .2

 أ.د/ خالد البدري خضري متولي. أستاذ متفرغ بقسم التعليم الفني والصناعي )عضًوا( .3

 الصحة النفسية )عضًوا(أ.د/ نجيبة أحمد عبد القدوس الخضري. أستاذ متفرغ بقسم  .4

 ا.د/ مصطفى عبد الرحمن طه السيد. أستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم )عضًوا( .5

 أ.د/ نادية عبده عواض أبو دنيا. أستاذ متفرغ بقسم علم النفس التربوي )عضًوا( .6

 أ.د/ يوسف علي فريد عطية. أستاذ متفرغ بقسم رياض االطفال. )عضًوا( .7

 عبد هللا. أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس )عضًوا(أ.د/ صالح الدين عرفة محمود  .8

 د/ محمد محمود محمد حمادة. أستاذ مساعد )عضًوا( .9

 د/ حنان حسين قرني رشوان. مدرس )عضًوا( .10

 . أستاذ متفرغ بقسم  التربية المقارنة واإلدارة التربوية )عضًوا داخليًا(. أ.د/ أحمد اسماعل أحمد حجى .11

 مود محمد. أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية. )عضًوا داخليًا(.عبد اللطيف محأ.د/  .12

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي. أستاذ متفرغ بقسم تكنولوجيا التعليم. )عضًوا داخليًا(. .13

 أ.د/ ماجدة مصطفى سيد. أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس )عضًوا داخليًا(. .14
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 مجالس األقسام العلمية.:انيا"ث

 هج وطرق التدريس:مجلس قسم المنا

 أ.د. أميرة ابراهيم القرشي  )رئيًسا( .1

 أ.د. سميرة ابو زيد نجدى )عضًوا( .2

 أ.د. إمام مختار حميدة )عضًوا( .3

 أ.د. سهير إبراهيم سليم )عضًوا( .4

 أ.د. ماجدة مصطفى السيد )عضًوا( .5

 أ.د. فرماوى محمد فرماوى )عضًوا( .6

 أ.د. علي محى الدين راشد )عضًوا( .7

 عرفه محمود )عضًوا( أ.د. صالح الدين .8

 أ.د. سالم أحمد محمود )عضًوا( .9

 أ.د. صالح الدين عبد الحميد خضر )عضًوا( .10

 أ.د. حسين عبد الرحمن على )عضًوا( .11

 أ.د. محمد حسنى عمر األشقر )عضًوا( .12

 أ.د. صبري عيد جاد السيد )عضًوا( .13

 أ.د. مانيرفا رشدى أمين )عضًوا( .14

 أ.د. محمد سعيد زيدان )عضًوا( .15

 محمد شلبي )عضًوا( أ.د. سامي .16

 أ.د. والى عبد الرحمن أحمد )عضًوا( .17

 أ.د. عادل حسين ابو زيد )عضًوا( .18

 أ.د. محمد محود عبد السالم الجندى )عضًوا( .19

 أ.د. عبد الهادى عبد هللا أحمد )عضًوا( .20

 أ.د. عزة محمد جاد )عضًوا( .21

 أ.د. محمد حيدر اليمانى )عضًوا( .22

 أ.د. أحمد عبد الرشيد حسين)عضًوا(  .23

 د. ميرفت صالح  محمد )عضًوا(أ. .24

mailto:quality@edu.helwan.edu.eg


نجامعة حلوا -كلية التربية  –وحدة ضمان الجودة   

 2019/2020الحاليس الرسمية للعام األكاديمي تشكيل اللجان والمجال

   

 )quality@edu.helwan.edu.eg(     بريد الكترونى)3582(   داخلى)41غرفه)
 

4
 

 أ.د. سليم عبد الرحمن سيد )عضًوا( .25

 أ.د. إبراهيم صابر عبد الرحمن )عضًوا( .26

 أ.د. شاكر عبد العظيم قناوي )عضًوا( .27

 أ.د. وائل أحمد راضى )عضًوا( .28

 أ.د. دعاء عبد الكريم عبد الرجال )عضًوا( .29

 أ.م.د. مديحه عمر لطفى )عضًوا( .30

 عضًوا(أ.م.د. عادل مصطفى مهران ) .31

 أ.م.د. إبراهيم السيد درويش )عضًوا( .32

 أ.م.د. أبو اليزيد الصاوي )عضًوا( .33

 أ.م.د. عنايات محمود لجله )عضًوا( .34

 أ.م.د. عفاف أحمد طعيمة )عضًوا( .35

 أ.م.د. ناديه سليمان إبراهيم )عضًوا( .36

 أ.م.د. على موسى سليمان )عضًوا( .37

 أ.م.د. محمد حسين علي )عضًوا( .38

 هللا عزاز )عضًوا(أ.م.د. لبنى حسين عبج  .39

 أ.م.د. عصام وصفى روفائيل )عضًوا( .40

 أ.م.د. محمد محمود حمادة )عضًوا( .41

 أ.م.د. معنز أحمد إبراهيم )عضًوا( .42

 أ.م.د. جيهان عبد الحميد عمارة )عضًوا( .43

 أ.م.د. صالح عبد السميع عبد الرزاق )عضًوا( .44

 أ.م.د. أمانى محمد عبد المقصود )عضًوا( .45

 سلطان )عضًوا( أ.م.د. صفاء عبد العزير .46

 أ.م.د. أمانى أحمد المحمدى )عضًوا( .47

 أ.م.د. إيمان محمد صبرى )عضًوا( .48

 أ.م.د. سحر رجب محمد )عضًوا( .49

 أ.م.د. سحر فؤاد إسماعيل )عضًوا( .50
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 أ.م.د. منال محمود خيرى )عضًوا( .51

 أ.م.د. منال فاروق محمد )عضًوا( .52

 أ.م.د. حنان عبد الرحمن)عضًوا( .53

 دين)عضًوا( أ.م.د. والء محمد صالح ال .54

 أ.م.د. هدى محمد هاللى )عضًوا( .55

 أ.م.د. حمدى أحمد محمود )عضًوا( .56

 أ.م.د. أشرف فتحى محمد)عضًوا(  .57

 أ.م.د. سيد محمد زروك )عضًوا( .58

 أ.م.د. خالد محمد حجازى)عضًوا(  .59

 أ.م.د. أمانى عبد الوهاب مختار)عضًوا(  .60

 أ.م.د. نجالء عبد الصمد مراد )عضًوا( .61

 براهيم )عضًوا(أ.م.د. زينب السيد إ .62

 أ.م.د. خالد عبد العظيم عبد المنعم )عضًوا( .63

 أ.م.د. عماد حسين حافظ إبراهيم )عضًوا( .64

 أ.م.د. كريمة طه نور عبد الغنى )عضًوا( .65

 أزم.د. نيفين محمد محمد )عضًوا( .66

 أ.م.د. هاجر جمال محمود )عضًوا( .67

 أ.م.د. هند محمد بيومي )عضًوا( .68

 ًوا(أ.م.د. عبير كمال محمد عثمان )عض .69

 أ.م.د. السيد الفتوح السيد)عضًوا(  .70

 م.د. الفت عبدهللا العربي )عضًوا( .71

 م.د. مني محمد الدسوقي )عضًوا( .72

 م.د. أحمد عبد العزيز سليمان)عضًوا( .73

 م.د. ياسمين هشام سيد حنفى )عضًوا( .74

 )عضًوا(م.د. يسرا سيد عبد المهيمن  .75
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 :مجلس قسم تكنولوجيا التعليم

 رئيًسا. أ.د/ خالد محمد فرجون .1

 )عضًوا( أ.د/ محمد عبد الحميد أحمد .2

 )عضًوا( أ.د/ رضا عبده ابراهيم القاضي. .3

 )عضًوا( أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي. .4

 )عضًوا( أ.د/ نبيل جاد عزمي .5

 )عضًوا( أ.د/ ايمان صالح الدين صالح .6

 )عضًوا( أ.د/ وليد يوسف محمد ابراهيم .7

 )عضًوا( أ.د/ ايهاب محمد عبد العظيم .8

 )عضًوا( طفى طه عبد الرحمن طهأ.د/ مص .9

 )عضًوا( أ.م.د/ انشراح عبد العزيز ابرهيم .10

 )عضًوا( أ.م.د/ منى محمود محمد جاد .11

 )عضًوا( أ.م.د/ داليا احمد شوقي .12

 )عضًوا( أ.م.د/ خالد مصطفى مالك .13

 )عضًوا( أ.م.د/ علي عبد الرحمن خلفية .14

 )عضًوا( أ.م.د/ حميد محمود حميد .15

 )عضًوا( ولأ.م.د/ ايمان حسن حسن زغل .16

 )عضًوا( م.د/ حنان حسين قرني .17

 )عضًوا( م.د/ ماجدة انور عبد الجليل .18

 )عضًوا( م.د/ اسماء فتحي محمد محمد .19

 )عضًوا( م.د/ نجوى يحيى عبد هللا .20

 )عضًوا( م.د/ عفاف عبد السالم محمد .21
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 مجلس قسم رياض األطفال:

 أ.د. مها فؤاد أبو حطب )رئيًسا( .22

 د )عضًوا(أ.د. فادية يوسف عبد المجي .23

 أ.د. يوسف على فريد )عضًوا( .24

 أ.د. محمود احمد مزيد )عضًوا( .25

 أ.د. فاتن زكريا النمر )عضًوا( .26

 أ.د. أمال محمد فوزى )عضًوا( .27

 أ.م.د. سعيد عبد المعز على )عضًوا( .28

 أ.م.د. منى سامح مصطفى )عضًوا( .29

 أ.م.د. ايناس احمد عبد العزيز )عضًوا( .30

 أ.م.د. سامية نصيف توفيق )عضًوا( .31

 م.د. عادل فهيم شعبان )عضًوا( .32

 م.د. ياسر امين عكاشة )عضًوا( .33

 م.د. محمد عصام السيد )عضًوا( .34

 م.د.رشا محمد محمد عبد الدايم )عضًوا( .35

 م.د. زينب أبو سريع حسن )عضًوا( .36

  

mailto:quality@edu.helwan.edu.eg


نجامعة حلوا -كلية التربية  –وحدة ضمان الجودة   

 2019/2020الحاليس الرسمية للعام األكاديمي تشكيل اللجان والمجال

   

 )quality@edu.helwan.edu.eg(     بريد الكترونى)3582(   داخلى)41غرفه)
 

8
 

 مجلس قسم أصول التربية:

 أ.د. ظالل محمد عادل )رئيًسا( .1

 أ.د. ايميل فهمى حنا)عضًوا( .2

 م)عضًوا(أ.د. ثابت كامل حكي .3

 أ.د. حسن حسين البالوى )عضًوا( .4

 أ.د. عبداللطيف محمود محمد )عضًوا( .5

 أ.د. محمد ماهر الجمال )عضًوا( .6

 أ.د.محمد عبدالخالق مدبولى )عضًوا( .7

 أ.د. هدى حسن حسن )عضًوا( .8

 أ.م.د. رشيدة السيد احمد الطاهر )عضًوا( .9

 أ.م.د. نصر الدين عبدالرافع شهاب )عضًوا( .10

 د حسن )عضًوا(أ.م.د. رشاد محم .11

 أ.م.د. السعيد محمد رشاج )عضًوا( .12

 أ.م.د. سعاد محمد عبد الشافى )عضًوا( .13

 أ.م.د. هديل مصطفى )عضًوا( .14

 أ.م.د. دعاء حمدى محمود )عضًوا( .15

 م.د. منال رفعت  )عضًوا( .16

 م.د. عفاف هاشم خليل )عضًوا( .17

 م.د. نهى عبدالرازق محمد )عضًوا( .18

 م.د. مروة رفعت عبدالفتاح )عضًوا( .19

 م.د. منى احمد )عضًوا( .20

 ينى )عضًوا(ام.د. احمد محمد محمود الجن .21
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التربوية:  مجلس قسم التربية المقارنة واإلدارة  

 أ.د. حسام حمدى عبد الحميد  )رئيًسا( .1

 أ.د. أحمد اسماعيل أحمد حجى )عضًوا( .2

 أ.د. هنداوى محمد حافظ )عضًوا( .3

 أ.د. إبراهيم عباس الزهيرى)عضًوا( .4

 سن)عضًوا(أ.د. نهله سيد ح .5

 أ.م.د. عزة أحمد الحسينى)عضًوا( .6

 م.د. طارق حسن عبد الحليم)عضًوا( .7

 م.د. دينا ماهر حسين عاصم )عضًوا( .8

 م.د. محمود حسن اسماعيل حسانين)عضًوا( .9

 م.د. ايناس حسن فتحى محمود )عضًوا( .10

 م.د. محمد حسن شحاته حسن )عضًوا( .11
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 :مجلس قسم الصحة التفسية

 لجواد )عضًوا(أ.د. وفاء محمد عبد ا .1

 أ.د. نجيبه أحمد الخضرى )عضًوا( .2

 أ.د. سلوى محمد عبد الباقي )عضًوا( .3

 أ.د. سهام علي شريف )عضًوا( .4

 أ.د. سهير محمود أمين )عضًوا( .5

 أ.د. أحمد على بديوى )عضًوا( .6

 أ.م.د. وهمان همام السيد)عضًوا( .7

 أ.م.د. ثريا يوسف الشين)عضًوا( .8

 أ.م.د. محمد حامد زهران)عضًوا(  .9

 .م.د. نور محمد جالل )عضًوا(أ .10

 أ.م.د. أحمد حسن الليثى )عضًوا( .11

 م.د مروه سعيد عويس )عضًوا( .12

 م.د. منى كامل حمود )عضًوا( .13

 م.د. فاطمه الزهراء عبد الباسط )عضًوا( .14

 م.د. هبة محمد مصطفى)عضًوا(  .15

 (م.د. هدى عصام)عضًوا .16
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 مجلس قسم علم النفس التربوي:

 أ.د.رئيس القسم )رئيًسا( .1

 .د. أمال أحمد مختار صادق )عضًوا(أ .2

 أ.د. محمد عبد القادر )عضًوا(  .3

 أ.د. حسانين محمد الكامل )عضًوا( .4

 أ.د. محمد عبد السالم سالم غنيم )عضًوا( .5

 أ.د. ناديه عبده ابو دنيا )عضًوا( .6

 أ.د. مصطفي محمد علي الحاروني )عضًوا( .7

 أ.د. السيد عبد الحميد ىسليمان )عضًوا( .8

 د الغفار العميري )عضًوا(أ.م.د. محمد عب .9

 أ.م.د. محمد السيد عبد المعطي )عضًوا( .10

 أ.م.د. خالد عبد الحميد عثمان )عضًوا( .11

   أ.م.د. إيفا ابراهيم )عضًوا( .12

 م.د. نجوي محمد بركات)عضًوا( .13

 م.د. مرفت محمد عبدهللا )عضًوا( .14

 م.د. داليا سيد هاشم )عضًوا( .15

 م.د. سماح محمود )عضًوا( .16

  

mailto:quality@edu.helwan.edu.eg


نجامعة حلوا -كلية التربية  –وحدة ضمان الجودة   

 2019/2020الحاليس الرسمية للعام األكاديمي تشكيل اللجان والمجال

   

 )quality@edu.helwan.edu.eg(     بريد الكترونى)3582(   داخلى)41غرفه)
 

1
2

 

 م الفني والصناعي:مجلس قسم التعلي

 أ.د. رئيس القسم )رئيًسا( .1

 أ.د. ابراهيم حنفى محمد )عضًوا( .2

 أ.د. محمد محمود عبد اللطيف )عضًوا( .3

 أ.د. فاتن احمد أبو الوفا )عضًوا( .4

 أ.د. أميمه ابراهيم محمد قاسم )عضًوا( .5

 أ.د. خالد البدرى خضرى )عضًوا( .6

 أ.د. طلعت محمود حسن )عضًوا( .7

 دالغفار )عضًوا(أ.د. شهربان جابر عب .8

 أ.د. نبيهه على قطب )عضًوا( .9

 أ.د. محمد مصطفى على مراد )عضًوا( .10

 أ.د. مجدى محمد محمد عامر )عضًوا( .11

 أ.د. حنان عبدالعليم كريمه )عضًوا( .12

 أ.د. هيام مجدى سالمه )عضًوا( .13

 أ.م.د. اوسامه محمد شعبان )عضًوا( .14

 أ.م.د. حازم عبد المنعم فكرى )عضًوا( .15

 يد ابراهيم )عضًوا(أ.م.د. مروه الس .16

 أ.م.د. سماح محمد محمد الصاوى )عضًوا( .17

 أ.م.د. زينب محمد حسن )عضًوا( .18

 م.د. محمود عبدهللا االتربى )عضًوا( .19

 م.د. مها محمود عباس )عضًوا( .20

 م.د. رحاب محمد محفوظ )عضًوا( .21

 م.د.سيد محمد صالح )عضًوا( .22

 م.د. منى صبحى عبدالفتاح )عضًوا( .23
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 الفنية الوحداترة :مجلس إداالثا"ث

 الجودة. مجلس إدارة وحدة ضمان

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

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

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

 ا.د. أيمان صالح الدين صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .3

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية حسين  وكيل الرشيد عبد أحمد.د.أ .4

 الجودة ضمان وحدة مدير أحمد نائب الرجال عبد الكريم عبد دعاء.د.أ .5

 الكلية  هيكل أمين حامد عادل.أ .6

 الطالب. إتحاد رئيس .7
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 المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة

 المجلس رئيس ( الجودة ضمان وحدة مدير أبوحطب اللطيف عبد فؤاد مها.د.أ( 

 المجلس مقرر( الجودة ضمان وحدة مدير نائب الرجال عبد الكريم عبد دعاء.د.أ( 

    :كالتالي الفنية واللجان المعايير ملفات لجان منسقي وعضوية

 العلمي قسمال                            المنسق                      الفنية        اللجنة/ المعيار لجنة

 واإلدارة المقارنة التربية       شتتتتحاتة   حستتتتن محمد.د.م                       اإلستتتتتراتيجي  التخطيط .1

 التربوية

 تكنولوجيا التعليم          محمود     كريمة.د.م                          والحوكمة       القيادة .2

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

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

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

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

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

 يسالتدر وطرق صالح                المناهج والء.د.م.أ                            والتعلم     التدريس .8

  التعليم تكنولوجيا           مالك محمد خالد.د.م.أ                       والخريجون     الطالب .9

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

 واإلدارة المقارنة التربية           فتحى أحمد إيناس.د.م                              العليا   الدراستتتتتتات .11

 التربوية

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

 التدريس وطرق المناهج            هاللي    هدى.د.م.أ             الفني  والدعم الداخلية المراجعة .13

 الجودة                ضمان وحدة مدير                               التدريب           .14

 التربوي النفس علم                   خليفة مي.د.م.أ                اآلداء           وتقويم القياس .15

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

 التعليم تكنولوجيا                    يوسف  وليد.د.أ        والدراسات   واإلحصاء وماتالمعل .17
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 مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم الطالبي.

 أ.د/ عميد الكلية ) رئيس مجلس اإلدارة(.

 أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة.

 أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة.

 الطالبي. تربوي مدير وحدة القياس والتقويمأ.د/ نادية عبده أبو دنيا أستاذ علم النفس ال .1

 م.د/ مي السيد خليفة مدرس بقسم علم النفس التربوي ونائب الوحدة. .2

 بالكلية. أ.د/ مها أبو حطب. مدير وحدة ضمان الجودة .3

 االستاذة/ كريمة سيد حسين. رئيس شئون التعليم والطالب. .4

 االستاذ/ عماد سعودي. رئيس شئون الدراسات العليا والبحوث. .5

 أمين اتحاد الطالب بالكلية ممثاًل عن طالب الكلية )ممثل الطالب(. .6

 الفريق التنفيذي ) مسئولوا الشعب بالوحدة (: .7

 وطرق التدريسد/ طاهر محمد مدرس بقسم المناهج  .8

 م.م/ دينا سمير مدرس  مساعد بقسم علم النفس التربوي .9

 م.م/ محمد عاطف مدرس  مساعد بقسم علم النفس التربوي. .10

 م.م/ هديل كيوان مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة واالدارة التربوية. .11

 م.م/ اسالم محمد مدرس مساعد بقسم الصحة النفسية. .12
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 لطابع الخاص.مجلس إدارة الوحدات ذات ا:ابعا"ر

 مجلس إدارة مركز تكنولوجيا التعليم:

 أ.د/ عميد الكلية ) رئيس مجلس اإلدارة(.

 أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة.

 أ.د / وليد يوسف محمد أستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم ) مديًرا للمركز(. .1

 م خاطر مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم )عضًوا داخليًا(.م.د/ سعيدة عبد السال .2

 م.د/ أسماء السيد محمد عبد الصمد مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم )عضًوا داخليًا(. .3

م.د/ رامي زكي زكي استتتتكندر مدير المركز القومي للتعليم اإللكتروني بوزارة التعليم العالي ) عضتتتًوا  .4

 خارجيًا(.

العليم  مدير إدارة التصتتتتتتميم التعليمي  باإلدارة العامة للتعليم إللكتروني  م.د/ طارق عبد الستتتتتتالم عبد .5

 بوزارة التربية والتعليم ) عضًوا خارجيًا(.

 عام الكلية ) مسؤل مالي وإداري(. أ. مدير .6

 ما قبل المدرسة: طفلمجلس إدارة مركز تربية 

 أ.د/ عميد الكلية )رئيس مجلس اإلدارة(.

 ون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة.أ.د/ وكيل الكلية لشئ

 أ.م.د/  منى سامح أبو هشيمة أستاذ مساعد بقسم رياض األطفال )مديًرا للمركز(. .1

 أ.م.د/ إيناس عبد العزيز أستاذ مساعد بقسم رياض األطفال )عضًوا داخليًا(. .2

 اخليًا(م.د/ ياسر أمين عكاشة مدرس بقسم رياض األطفال )عضًوا د .3

رئيس اإلدارة المركزية لرياض األطفال والتعليم األستتتتتتاستتتتتتي بوزارة التربية  -د/ راندة أحمد شتتتتتتاهين .4

 وزميل كلية الدفاع الوطني )عضًوا خارجيًا(. –والتعليم 

 أكتوبر )عضًوا خارجيًا( 6جامعة  –م.د/ نجالء عبد القوي مدرس بقسم رياض األطفال كلية التربية  .5

 ) مسؤل مالي وإداري(. مدير عام الكلية  .6
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 مجلس إدارة مركز تعليم الكبار 

 عميد الكلية ) رئيس مجلس اإلدارة(..د/ أ

 أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة.

 .للمركزقسم أصول التربية مديًرا  دعاء حمدي محمودم.د/ أ. .1

 سم أصول التربية )عضًوا(.ق رشيدة السيد الطاهرأ.م.د/  .2

 أ.م.د/جيهان السيد عبد الحميد قسم المناهج وطرق التدريس )عضًوا(. .3

 م.د/ منال رفعت مصطفى قسم أصول التربية ) عضًوا(. .4

 نهلة جمال محمد أمين مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس )عضًوا خارجيًا(. .5

 مالي وإداري( مراقبمدير عام الكلية )  .6

 ركز اإلرشاد النفسي ورعاية ذوي االحتياجات الخاصةمجلس إدارة م

 عميد الكلية ) رئيس مجلس اإلدارة(.أ.د/ 

 .المركزأ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس إدارة 

 أ.د/ وفاء عبد الجواد أستاذ بقسم الصحة النفسية )مديًرا للمركز(. .1

 ي أستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية )عضًوا داخليًا(.أ.م.د/ أحمد حسن محمد الليث .2

 م.د/ عزة خضري عبد الحميد مدرس بقسم الصحة النفسية )عضًوا داخليًا(. .3

 أ.د/ إيمان فوزي سعيد شاهين استاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة عين شمس )عضًوا خارجيًا(. .4

 ة )عضًوا خارجيًا(.وكيل وزارة الشباب والرياض –م.د/ أمل جمال سليمان  .5

 مدير عام الكلية ) مسؤل مالي وإداري(. .6
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 مجلس إدارة الوحدات الداعمة لوحدة ضمان الجودة:امسا"خ

 متابعة الخريجينمجلس إدارة وحدة 

 عميد الكلية ) رئيس مجلس اإلدارة(..د/أ

 أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة.

 بقسم المناهج وطرق التدريس مديًرا للوحدة. خالد عبد العظيم استاذ مساعد / .م.دأ .1

 أ.م.د/ مي السيد خليفة قسم علم النفس التربوي )عضًوا(. .2

 أ.م.د/ حنان عبد العليم كريمة قسم التعليم الصناعي )عضًوا(. .3

 م.د/ طاهر سالم عبد العليم مناهج وطر التدريس )عضًوا(. .4

 محمد مناهج وطرق التدريس )عضًوا(.م.د/ لمياء كامل  .5

 م.د/ علياء محمد فكرى قسم مناهج وطرق الترديس )عضًوا(. .6

 م.د/ دينا ماهر عاصم قسم التربية المقارنة )عضًوا(. .7

 م.د/ احمد محمد الجنايني قسم أصول التربية )عضًوا(. .8

 م.د/ هبة محمد مصطفى قسم الصحة النفسية )عضًوا(. .9

 دي قسم تكنولوجيا التعليم )عضًوا(.م.د/ رشا عز الدين الوتي .10

 م.د/ زينب أبو سريع حسن قسم رياض االطفال )عضًوا(. .11

 مدير عام الكلية ) مسؤل مالي وإداري(. .12

 أ/ سهى هاشم هاشم شئون إدارية سكرتارية الوحدة. .13

 .م/ رضوى جمال عبد الناصر معيدة بقسم التربية المقارنة ممثاًل عن الخريجين .14

 م سالم الفرقة الثالثة إنجليزي أساسي ممثاًل عن الطالب.الطالبة/ سالمة إسال .15
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 مجلس إدارة وحدة إدارة األزمات والكوارث.

 عميد الكلية ) رئيس مجلس اإلدارة(.د/ أ.

 أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة.

 طرق التدريس مديًرا للوحدة.م.د/ محمد محمود عبد الرازق بقسم المناهج و .1

 م.د/ طارق حسن قسم التربية المقارنة )عضًوا(. .2

 م.د/ داليا هاشم سيد قسم علم النفس التربوى ) عضًوا(. .3

 م.د/ محمد انور عبد العزيز قسم تكنولوجيا التعليم ) عضًوا(. .4

 م.د/ عمرو حمدى الليثي قسم التعليم الصناعي ) عضًوا(. .5

 اح قسم اصول التربية ) عضًوا(.م.د/ مروة رفعت عبد الفت .6

 م.د/ فاطمة الزهراء محمد المصرى قسم الصحة النفسية ) عضًوا(. .7

 م.د/ محمود زكي قسم المناهج وطرق التدريس ) عضًوا(. .8

 م.د/ ياسر أمين عكاشة قسم رياض االطفال ) عضًوا(. .9

 مدير عام الكلية )مسؤل مالي وإداري(. .10

 لمخازن(.أ. مجدى حافظ ) إدارة المشتريات وا .11

 أ. عبد الناصر عفيفي ) إدارة الشئون اإلدارية(. .12

 أ. وائل أنور ) مسؤل الدفاع المدني بالكلية(. .13

 أ. طارق كحيل ) مسؤل الصيانة بالكلية(. .14

 أ. محمد يحيى حسن ) إدرة االستحقاقات( .15
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 اللجان الرسمية::ادسا"س

 : لجنة الدراسات العليا

 وثأ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبح .1

 قسم المناهج وطرق التدريسرئيس مجلس  -أمير القرشي أ.د/  .2

 قسم تكنولوجيا التعليمرئيس مجلس  –خالد فرجون أ.د/  .3

 .قسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية رئيس مجلس  –حسام حمدي ا.د/  .4

 .قسم الصحة التفسيةرئيس مجلس  –وفاء عبد الجواد أ.د/  .5

 علم النفس التربويقسم ستاذ المتفرغ بمحمد عبد السالم غنيم األأ.د/  .6

 .قسم رياض األطفالمها فؤاد أبوحب رئيس مجلس أ.د/  .7

 .قسم أصول التربيةرئيس مجلس  –أ.د/ ظالل محمد عادل  .8

 .أ. عماد سعودي مدير إدارة الدراسات العليا .9

 :لجنة العالقات الثقافية

 ا والبحوث.أ.د/  إيمان صالح الدين صالح وكيل الكلية للدراسات العلي .1

 أ.د/  محمد عبد القادر عبد الغفار االستاذ بقسم علم النفس التربوي .2

 أ.د/ هنداوي محمد حافظ االستاذ بقسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية .3

 أ.د/ سهام علي شريف األستاذ بقسم الصحة النفسية .4

 أ.د/ شهربان جابر عبد الغفار االستاذ بقسم التعليم الصناعي .5

 نشراح عبد العزيز إبراهيم األستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليمأ.م.د/ ا .6

 أ.م.د/ عماد حسين حافظ االستاذ المساعد بقسم المناهج طرق التدريس .7

 أ.م.د/ منى سامح ابو هشيمه  األستاذ المساعد بقسم رياض االطفال .8

 د/ عبد الرازق شاكر مراسي  المدرس بقسم اصول التربية   .9

 .العالقات الثقافيةمدير إدارة يل أ/ آمال محمد خل .10
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 :لجنة شئون التعليم والطالب

 أ.د/ نهلة سيد حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .1

 أ.د/ مصطفى الحاروني األستاذ بقسم علم النفس التربوي .2

 بقسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية م.د.محمود حسن  المدرس .3

 ذ بقسم التعليم الصناعيأ.د/ خالد البدري خضر االستا .4

 أ.د/ آمال محمد فوزي االستاذ بقسم رياض األطفال .5

 أ.د/ دعاء عبد الكريم عبد الرجال االستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس .6

 أ.م.د/ نصر الدين عبد الرافع االستاذ المساعد بقسم أصول التربية .7

 يمأ.م.د/ داليا احمد شوقي االستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعل .8

 د/ نهى عبد الرحمن أبو الفتوح مدرس بقسم الصحة النفسية .9

 أ/ كريمة محمد قائم بعمل مدير إدارة شئون التعليم والطالب .10

 وتنمية البيئة: خدمة المجتمعشئون  لجنة

 أ.د/ أحمد عبد الرشيد حسين وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .1

 م النفس التربويأ.د/ السيد عبد الحميد سليمان االستاذ بقسم عل .2

 أ.د/ فاتن زكريا النمر االستاذ بقسم رياض األطفال. .3

 أ.د/ طلعت محمود حسن االستاذ بقسم التعليم الصناعي. .4

 أ.م.د/ حنان السيد عبد الرحمن االستاذ المساعد بقسم لمناهج طرق التدريس .5

 د/ طارق حسن عبد الحليم مدرس بقسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية .6

 شا عز الدين الوتيدي مدرس بقسم تكنولوجيا التعليمد/ ر .7

 د/ منال رفعت مصطفى غنام المدرس بقسم أصول التربية .8

 د/ مروة محمد حسن مدرس بقسم الصحة النفسية .9

 الثقافة والتوعية بجهاز شئون البيئة )وزارة البيئة( عاممدير  –أ/عبدالرحيم محمود أحمد حسين  .10

 أ.عادل حامد اسماعيل هيكل القائم بعمل مدير عام الكلية .11
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 المكتبة: لجنة

 العليا والبحوث.أ.د/ إيمان صالح الدين صالح وكيل اكلية للدراسات  .1

 أ.م.د/ سعيد عبد المعز علي األستاذ المساعد بقسم رياض االطفال .2

 ا.م.د/ إيمان حسن حسن زغلول األستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم .3

 ا.م.د/ مي السيد خليفة األستاذ المساعد بقسم علم النفس .4

 د/ إيمان السيد الديب مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس .5

 فعت عبد الفتاح مدرس بقسم أصول التربيةد/ مروة ر .6

 د/ محمد أحمد رأفت مدرس بقسم التعليم الصناعي .7

 .التربية المقارنة واإلدارة التربوية أ.د/ إبراهيم الزهيري األستاذ المتفرغ بقسم  .8

 د/ هبة محمد مصطفى  مدرس بقسم الصحة النفسيةم. .9

 .أ/ علية أحمد القاضي مدير إدارة المكتبة .10

 امل والمختبرات:لجنة المع

 .د/ نهلة سيد حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.أ .1

 د/ طارق أحمد راشد مدرس بقسم التعليم الصناعيم. .2

 د/ أبو بكر يوسف غنام  مدرس بقسم تكنولوجيا التعليمم. .3

 د/ إيناس احمد فتحي مدرس بقسم التربية المقارنة واإلدارة التربويةم. .4

 درس بقسم رياض األطفالد/ عادل فهيم شعبان مم. .5

 د/ سارة عاصم رياض مدرس بقسم الصحة النفسيةم. .6

 د/ إيفا إبراهيم  مدرس بقسم علم النفس التربويم. .7

 د/ أحمد عبد العزيز سليمان مدرس بقسم المناهج وطرق التدريسم. .8

 د/ أحمد محمد محمود الجنايني مدرس بقسم أصول التربيةم. .9

 رة المعامل.يد مدير إداأشرف حنفي عبد الحمأ/ .10
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 لجنة الدعم الفني )التخطيط والمتابعة(

 أ.د/ وليد يوسف محمد األستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم .1

 أ.م.د/ حازم عبد المنعم قطري االستاذ المساعد بقسم التعليم الصناعي .2

 لجنة وضع نموذج استرشادي لبرامج إعداد معلم التعليم اإلبتدائي

 د الكليةأ.د/ إيهاب محمد حمزة   عمي .1

 أ.د/ نهلة سيد حسن وكيل الكلية للتعليم والطالب .2

 أ.د/ عبد اللطيف محمود استاذ اصول التربية رئيًسا للفريق .3

 أ.د/ وليد يوسف محمد أستاذ تكنولوجيا التعليم  منسقًا للفريق .4

 أ.د/ أمير إبراهيم القرشي أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس مديًرا فنيًا للفريق .5

 التشعيب لجنة

 أ.د/ نهلة سيد حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيًسا. .1

 أ.م.د/ حازم عبد المنعم قطري أستاذ مساعد بقسم التعليم الصناعي. )عضًوا( .2

 / عزة خضري عبد الحميد مدرس بقسم الصحة النفسية )عضًوا(م.د .3

 التربوية )عضًوا(د/ محمود حسن اسماعيل مدس بقسم التربية المقارنة و االدارة م. .4

 د/ طاهر سالم عبد الحميد مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس)عضًوا(م. .5

 لجنة التخلفات

 د/ محمد محمود الجندي  أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ) رئيًسا(.أ. .1

 د/ احمد عبد العزيز عياد مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس )عضًوا(م. .2

 اهج وطق التدريس )عضًوا(.نرس بقسم المد/ نور الهدى أحمد حمدي مدم. .3

 م.م/  مينا عبد المسيح مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس. )عضًوا( .4

 م.م/ محمد عادل قاسم مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية )عضًوا( .5

                           

 وحدة ضمان الجودةدير م

 

 أ.د.مها فؤاد أبوحطب

                                                                                       يعتمد

 عميد الكلية

                                                                                            

 أ.د.إيهاب محمد عبد العظيم حمزة
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