
 

 

 شئون أعضاء هيئة التدريس

 م/صبحي          كلية التربية النوعية                  

 
 2018 ينايرالقائمين بالعمل أعضاء هيئة التدريس السادة 

 

 ليةكأمين ال                                  شئون أعضاء هيئة التدريس                                          

                                                                            

 أ/ أحمد سري عسل( )                                                                                                

 

 مالحظات القسم العلمىو الوظيفة الحالية االســــــم م

 السادة األساتذة                                                              

 عميد الكلية أستاذ ) االقتصاد المنزلى( ا.د /حنان حسني يشار 1

 القسمرئيس  أستاذ) االقتصاد المنزلى( .د / سعيد مناع جاد الربا 2

 رئيس قسم أستاذ ) التربية الفنية( أ.د/ عبير عبد هللا شعبان 3

  أستاذ) التربية الفنية( أ.د/ ميالد إبراهيم متى 4

  أستاذ) التربية الفنية( ا.د/ أشرف أحمد محمود محمد 5

 بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال أستاذ) تكنولوجيا التعليم( أ.د/محمد زيدان عبد الحميد 6

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أستاذ ) التربية الموسيقية( ا.د/غادة محمد حسني 7
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة أستاذ ) التربية الموسيقية( ا.د/سحر عبد المنعم حنفي السيد 8
 رئيس قسم أستاذ) العلوم التربوية والنفسية( ا.د/ أمانى عبد المقصود عبد الوهاب 9
 السادة األساتذة المساعدين                                                                    

  )التربية الفنية(أستاذ مساعد أ.م.د/ إيناس مصطفى شحاتة 1

  )التربية الفنية(أستاذ مساعد أ.م.د/ مختار محمد كمال النادي 2

  )التربية الفنية(أستاذ مساعد أ.م.د/ أيمن أحمد عفيفي العربي 3

  )التربية الفنية(أستاذ مساعد أ.م.د/  ياسر السيد إسماعيل 4

  ) التربية الفنية( أستاذ مساعد  يد/هشام محمد أمين السر سا.م. 5

  ) التربية الفنية( أستاذ مساعد د/منال سعد عزب الشيميا.م. 6
  ) التربية الفنية( أستاذ مساعد حامد عباس محمود جبريلأ.م.د/ 7
  ) التربية الفنية( أستاذ مساعد محمد عبد الحفيظ هارون أ.م.د/ 8

  ) االقتصاد المنزلى(أستاذ مساعد أ.م.د/ منى إبراهيم محمد نجا  9

  ) االقتصاد المنزلى(أستاذ مساعد أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف 10

  ) االقتصاد المنزلى(عدأستاذ مسا .م.د/ علي عثمان محمد عبد اللطيفا 11

 رئيس قسم ) تكنولوجيا التعليم(أستاذ مساعد أ.م.د/ أحمد مصطفى كامل عصر  12

  ) تكنولوجيا التعليم(أستاذ مساعد أ.م.د/أيمن فوزي خطاب مدكور  13

  ) تكنولوجيا التعليم(أستاذ مساعد د/ يسريه عبد الحميد فرجأ.م. 14

  ) اعالم تربوى(أستاذ مساعد  ا.م.د/ هناء السيد محمد على 15

  ) اعالم تربوى(أستاذ مساعد دعاء فكرى عبد هللا محمودأ.م.د/  16

 رئيس القسم                            ) التربية الموسيقية(مساعد أستاذ  ا.م.د/ دينا شاكر محمد عدس 17

  (والنفسيةالعلوم التربوية ) مساعد أستاذ  ا.م.د/  إيمان حمدي محمد عمار 18

  (العلوم التربوية والنفسية)مساعد أستاذ  ا.م.د/ هيام مصطفى عبد هللا 19

  العلوم التربوية والنفسية()مساعد أستاذ  ا.م.د/ سماح حلمي يس إبراهيم 20

 السادة المدرسين                                                              

  ) التربية الفنية( مدرس طيارد/عالء الدين نظمي ال 1

  ) التربية الفنية(مدرس د/مصطفى سيد عبد الخالق 2

  ) التربية الفنية(مدرس د/ أمل متولي أبو قمر 3



 

 

 شئون أعضاء هيئة التدريس

 م/صبحي          كلية التربية النوعية                  

 
 2018 ينايرالقائمين بالعمل أعضاء هيئة التدريس السادة 

 

 ليةكأمين ال                                  شئون أعضاء هيئة التدريس                                          

                                                                            

 أ/ أحمد سري عسل( )                                                                                                

 مالحظات القسم العلمىو الوظيفة الحالية االســــــم م

  ) التربية الفنية(مدرس عبد هللا حامد بيسه د/ 4

  ) التربية الفنية(مدرس محمود حامد عبد المعطيد/  5

  ) التربية الفنية(مدرس          د/ ريهام محمد محمد خليل       6

  ) التربية الفنية(مدرس د/ هبة محمد صالح تجريده 7

  ) التربية الفنية(مدرس د/ أمانى إبراهيم إبراهيم فرغل 8

  ) التربية الفنية(مدرس د/ أمل محروس عبد الغنى  9

  ) التربية الفنية(مدرس عبد المنعم محمد عبد المنعم أبو شونة /د 10

  ) التربية الفنية(مدرس هند جمال إبراهيم بكرىد/ 11

  ) االقتصاد المنزلى(مدرس د/ منال فتحي محمد الشاعر  12

  ) االقتصاد المنزلى(مدرس د/ حنان عبد النبي المصري  13

  ) االقتصاد المنزلى(مدرس د/ أنجي سعيد عبد الحميد الطوخي  14

  ) االقتصاد المنزلى(سمدر د/ رشا محمد نجيب علي مبارك  15

  ) االقتصاد المنزلى(مدرس د/ دعاء عبد المجيد إبراهيم جعفر  16

  ) االقتصاد المنزلى(مدرس د/ شيماء محسن حسن عطا  17

  ) االقتصاد المنزلى(مدرس د/نهاد على بدوي رصاص  18

  ) االقتصاد المنزلى(مدرس د/ فردوس عبد المنعم عبد الهادي  19

  ) االقتصاد المنزلى(مدرس  داسمين إبراهيم بازيد/ ي 20

  ) تكنولوجيا التعليم (مدرس د/ عماد بديع خيري كامل 21

  ) تكنولوجيا التعليم (مدرس د/ هبه عثمان فؤاد العزب 22

  ) تكنولوجيا التعليم (مدرس د/ بسمة عبد المحسن عبد اللطيف العقباوى  23

  تكنولوجيا التعليم () مدرس د/ أحمد سعيد العطار 24

  (العلوم التربوية والنفسيةمدرس )  د/ ياسر ميمون عباس 25

  (العلوم التربوية والنفسيةمدرس )  د/ منى سعيد ابو ناشى 26

  (العلوم التربوية والنفسيةمدرس )  د/ نوال سمير شرف  27

  (العلوم التربوية والنفسيةمدرس )  د/ صباح عبد الحكم سالمة 28

  (العلوم التربوية والنفسيةمدرس )  د/ اسالم عبد الحميد عبد هللا 29
  التربية الموسيقية( مدرس) د/ عدليه يوسف أبو رحاب 30

  التربية الموسيقية( مدرس) د/ أيمن حمدي محمد عمر 31

  التربية الموسيقية( مدرس) د/ محسن فكري محمد الخطيب  32

  التربية الموسيقية( مدرس) الستار د / أسماء عبد الرحمن عبد  33

  التربية الموسيقية( مدرس) عبد الستار البمبيمحمد  د/ نجوى  34

  التربية الموسيقية( مدرس) د/ عبد الحميد محمد عبد الحميد 35

  التربية الموسيقية( مدرس) د/ إيمان عبد الباقي السيد إسماعيل 36

  لتربية الموسيقية(ا مدرس) د/ رانيا حامد حسن محمود  37

  التربية الموسيقية( مدرس) د/ ليلى بيومى مصطفى محمد 38

  التربية الموسيقية( مدرس) د/ محمد على عبد الودود محمد 39

  التربية الموسيقية( مدرس) د/ خالد محمد رشدي محمد مبروك 40

  التربية الموسيقية( مدرس) د/ هشام عزت عقل عطوه 41

  التربية الموسيقية( مدرس) يد عبد الواحد لبنى فر /د 42

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ محمد فؤاد زيد 43

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ سكره على حسن البريدى 44



 

 

 شئون أعضاء هيئة التدريس

 م/صبحي          كلية التربية النوعية                  

 
 2018 ينايرالقائمين بالعمل أعضاء هيئة التدريس السادة 

 

 ليةكأمين ال                                  شئون أعضاء هيئة التدريس                                          

                                                                            

 أ/ أحمد سري عسل( )                                                                                                

 مالحظات القسم العلمىو الوظيفة الحالية االســــــم م

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ رباب صالح السيد إبراهيم 45

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ منى مصيلحى حامد حبرك 46

  مدرس ) اعالم تربوي( لشيخد/  رشا محمد عاطف ا 47

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ نهى جالل عبد السميع مندور 48

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ فرج عمر علي فرج 49

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ شيرين عبد الحفيظ عبد القادر 50

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ محمد عبد الحليم عبد ربه سرور 51

  مدرس ) اعالم تربوي( مود علىد/ هشام رشدي مح 52

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ شيماء محمد متولي منصور 53

  مدرس ) اعالم تربوي( د /مروه عبد العليم عبد الحكيم زالبية 54

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ مريهان منصور كمال ابوسنة 55

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ هند أحمد منصور الهلباوى 56

  مدرس ) اعالم تربوي( ى عبد المقصود عبد العزيز شنبد/ من 57

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ نهى مصطفى محروس عجالن 58

  مدرس ) اعالم تربوي( د/ والء فايز محمد السريتى 59

  مدرس ) اعالم تربوي( المقصود دد/ منى جمال عبد السالم عب 60

 السادة المدرسين المساعدين                                                                    

  ) التربية الفنية ( مدرس مساعد م.م/ إيمان فتحي محمد هالل 1
  ) التربية الفنية ( مدرس مساعد م.م/ إيمان أحمد محمد خطاب خليف 2

  ) التربية الفنية ( مدرس مساعد م.م/ دعاء حلمي فتح هللا 3

  ) التربية الفنية ( مدرس مساعد بد الجوادم.م/ منى جمعة حسين ع 4

  ) التربية الفنية ( مدرس مساعد م.م/ بسيمة السيد إسماعيل بركات  5

  مدرس مساعد) تكنولوجيا التعليم( م.م/  أرشد صالح عبد الجابر عيسى 6

  مدرس مساعد) تكنولوجيا التعليم( م.م/ سماء عبد السالم حجازي 7

  مدرس مساعد) تكنولوجيا التعليم( لسالم حجازيم.م / أسماء عبد ا 8

    

  مدرس مساعد) تكنولوجيا التعليم( م.م / غادة ربيع محمد خليفة 9

  مدرس مساعد) تكنولوجيا التعليم( م.م/ مينا وديع جرجس ميالد 10

  مدرس مساعد) تكنولوجيا التعليم( م.م/ صافى حسين مصطفى 11

  التربية الموسيقية(مدرس مساعد ) حمودم.م/ عماد محمود محمد م 12

  التربية الموسيقية(مدرس مساعد ) م.م /مها محمود ذكي الهوا ري 13

  التربية الموسيقية(مدرس مساعد ) م.م/ مروة سالم حسين نصار 14

  (مدرس مساعد )العلوم التربوية والنفسية م.م/ صالح الدين محمد عالم 15

  (مدرس مساعد )العلوم التربوية والنفسية ى طاحونم.م/ منى صميدة الدسوق 16

  (مدرس مساعد )العلوم التربوية والنفسية م.م / محمود حامد شحات عطا 17

  ) اعالم تربوى(مدرس مساعد م.م/رشا إبراهيم عبد السميع طاحون 18

  ) اعالم تربوى(مدرس مساعد م.م/ مصطفى محمود محمد محمود 19

  ) اعالم تربوى(مدرس مساعد عبد العزيز عفيفيم.م/ مروة كامل  20

  ) اعالم تربوى(مدرس مساعد م.م/ نهلة حمدي عبد السالم رمضان 21

  ) اعالم تربوى(مدرس مساعد م.م/ مي محمد عبد الرازق طعيمه 22

  ) اعالم تربوى(مدرس مساعد م.م/ والء عبد هللا محمد سالم 23

  ) اعالم تربوى(درس مساعدم م.م/ منى فوزى شفيق ابو شنب 24
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 أ/ أحمد سري عسل( )                                                                                                

 مالحظات القسم العلمىو الوظيفة الحالية االســــــم م

  ) اقتصاد منزلى(مدرس مساعد م.م/ وسام سعيد محمد خليفة  25

  ) اقتصاد منزلى(مدرس مساعد م.م/ فتحية جمال محمد النحاس  26

 السادة المعيدين                                                            
  بية الفنية(معيد ) التر ا/ هبة بسيونى على بكر 1

  معيد ) التربية الفنية( ا/ ياسمين محمد عطية زهران 2

  معيد ) التربية الفنية( ا/ ندى محمد عبد النور سليم 3

  معيد ) التربية الفنية( أ/ محمد سالمة عبد الباسط  4

  معيد ) التربية الفنية(  ا/ زهراء أبو النصر عبد الغني جاب هللا 5

  معيد ) التربية الفنية( حمد خطابا/ مروة يسرى م 6

  معيد ) التربية الفنية( ا/ هاجر محمد رفاعي السيد 7

  معيد ) التربية الفنية( ا/لبنى محمد أحمد حسن 8

  معيد ) التربية الفنية( ا/ إسراء محمد محمد أبو راضي 9

  معيد ) التربية الفنية( ا/ نورا السيد على سعد 10

  معيد ) التربية الفنية( عبد السالم أحمدا/ أمانى لطفى  11

  معيد ) التربية الفنية( ا/ أميرة عبد هللا عبد العليم حلمى  12

  معيد ) التربية الفنية( ا/ والء محمد عبد الغفار هويدى  13

  ) اقتصاد منزلى(معــيد أ/ منال مسعد عبده محمد 14

  لى() اقتصاد منزمعيد أ/ االء حمدي مصطفى حلوه 15

  ) اقتصاد منزلى(معيد ا/ منى عوض عبد الموجود البصلى 16

  ) اقتصاد منزلى(معيد ا/ الهام عبد المقصود عبد العزيز شنب 17

  معيد ) تكنولوجيا التعليم( أ/ أحمد محمود السيد عطا 18

  معيد ) تكنولوجيا التعليم( ا/سمر جمال الحسيني طاحون 19

  معيد ) تكنولوجيا التعليم( ابو النصر  أ/عفاف صابر على محمد 20

  معيد ) تكنولوجيا التعليم( أ/ مروة فراج محروس فراج 21

  معيد ) تكنولوجيا التعليم( ا/ شيماء عماد كامل شديد الصيفى  22

  معيد ) تكنولوجيا التعليم( ا/ محمد مرسى عبد المجيد بيان 23

  الموسيقية(معيد ) التربية  أ/ فاطمة محمد رمضان 24

  معيد ) التربية الموسيقية( أ/ فاطمة الزهراء سمير عبد المنعم 25

  معيد ) التربية الموسيقية( أ/أمل أحمد محمد البريدي 26

  معيد ) التربية الموسيقية( أ/عايده ممدوح أحمد فؤاد الصيفي 27

  معيد ) التربية الموسيقية( أ/ نهي السيد يوسف الهوارى 28

  معيد ) التربية الموسيقية( شروق محمود محمد زين الدينأ/ 29

  معيد ) التربية الموسيقية( أ/ مصطفى محمود زكى الهوارى 30

  معيد ) التربية الموسيقية( أ/ رانيا سعيد إبراهيم الحنفي 31

  معيد ) التربية الموسيقية( ا/ احمد سمير سعد دياب 32

  التربية الموسيقية( معيد ) ا/ دينا مجدى على محمد 33

  معيد ) التربية الموسيقية( ا/ مارينا لبيب فرج فهيم 34

  معيد ) التربية الموسيقية( ا/ محمد عبد السالم حجازى           35

  معيد ) التربية الموسيقية( ا/ دينا عالء الدين فتحى الطباخ 36

  وية والنفسية(معيد ) العلوم الترب ا/ هند طارق محمود عبد الهادى 37

  معيد ) العلوم التربوية والنفسية( ا/ شيماء وائل عبد الحكيم محروس 38

  ) اعالم تربوى(معيد آية أحمد مندوه شرف/أ 39
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 ليةكأمين ال                                  شئون أعضاء هيئة التدريس                                          

                                                                            

 أ/ أحمد سري عسل( )                                                                                                

 مالحظات القسم العلمىو الوظيفة الحالية االســــــم م

  ) اعالم تربوى(معيد دعاء عبد هللا محمد محمد سالم/أ 40

  ) اعالم تربوى(معيد نادية مصطفى عبد العظيم الدناصورى/أ 41

  ) اعالم تربوى(معيد رمضان عبد الكريم الدهشانا/ أمانى  42

  ) اعالم تربوى(معيد ما/ ايمان عبد هللا عبد العظيم إبو غني 43

  ) اعالم تربوى(معيد ا/ آيه هللا أحمد محمد خليف 44

  ) اعالم تربوى(معيد ا/ والء سعيد محمد زيد  45

 السادة المتفرغين                                                             
  متفرغأستاذ  جمعة حسين عبد الجواد .د/أ  1

  متفرغأستاذ  ا.د/ مصطفى مصطفى حشيش 2

  متفرغأستاذ  أ.د/ علي بدوي رصاص 3

  متفرغأستاذ  ا.د /يحي عبد المنعم عبد الهادي 4

  أستاذ مساعد. متفرغ أ.م.د/  عبد القادر  عبد المنعم صالح 5

  مدرس متفرغ ريمان مصطفى بيومي محمد د/ك 6

 
                                                                                                                                                                                                                                         

 
 


