
 شئون أعضاء هيئة التدريس

 م/صبحي          كلية التربية النوعية                  
 

 2018يناير بإجازة  القائمينالمعاونة  السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة

 

 كليةأمين ال                                  شئون أعضاء هيئة التدريس                                          

                                                                            

 أ/ أحمد سري عسل( )                                                                                                

 

 االســــــم م
 الوظيفة الحالية

 قسم العلمىوال
 مالحظات

 السادة األساتذة                                                                     

  أستاذ) اقتصاد منزلي( .د/ عزة زهير السيد قورةا 1

 أجازة بدون مرتب
 يم (أستاذ) تكنولوجيا التعل أ.د/  عصام شوقي شبل  2

 السادة األساتذة المساعدين                                                               

  أستاذ مساعد)التربية الفنية( ا.م.د/ إسالم محمد السيد هيبة 1

 

 

 

 أجازة بدون مرتب

 أستاذ مساعد)التربية الفنية( ا.م.د/ريهام محمد عبد المحسن 2

 استاذ مساعد)التربية الفنية( البكري أ.م.د/ باسم كمال  3

 استاذ مساعد) اقتصاد منزلى( ا.م.د/ هالة محمد علي وهبة 4

تكنولوجيا ) أستاذ مساعد ا.م.د/ سعيد عبد الموجود علي األعصر  5
 (التعليم

أستاذ مساعد ) التربية  ا.م.د/ مشيرة محمد توفيق وعدى 6
 الموسيقية (

 السادة المدرسين                                                                    

  ) اقتصاد منزلى( مدرس د/ أنجى صبري عبد القوي عبد السالم 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجازة بدون مرتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجازة بدون مرتب

 ) اقتصاد منزلى(مدرس د /أسماء حسن عبد العظيم أحمد 2

 ) اقتصاد منزلى(مدرس يشد/ بسمة عبد المنصف فايد درو  3

 ) تكنولوجيا التعلم ( مدرس د/ صبحي أحمد محمد موسى 4

 ) تكنولوجيا التعلم (مدرس د/عباس عبد العزيز السيد الجنزوري  5

 ) تكنولوجيا التعلم (مدرس د/ محمد شوقي محمد حذيفة  6

 ) تكنولوجيا التعلم (مدرس د/ مصطفى سالمة عبد الباسط 7

 ) تكنولوجيا التعلم (مدرس نب ياسين محمد ابراهيمد/ زي 8

 ) تكنولوجيا التعلم (مدرس د/ عصام عبد العاطي زيد 9

 ) تكنولوجيا التعلم (مدرس د/ آيات فوزي أحمد غزاله 10

11 
 ) تكنولوجيا التعلم (مدرس رانيا أحمد حسن كساب /د

12 
 لم () تكنولوجيا التعمدرس أمل فريد نصر إبراهيم  /د

 ) التربية الموسيقية ( مدرس د/ منال نظير مجلع 13
 

 ) التربية الموسيقية (  مدرس د/ سلوى محمد حسن محمد توفيق 14
 

 ( االعالم التربوى ) مدرس د/طارق محمد على الصعيدى 15

 (االعالم التربوى )مدرس د/ نوره حمدى أبو سنة  16



 شئون أعضاء هيئة التدريس

 م/صبحي          كلية التربية النوعية                  
 

 2018يناير بإجازة  القائمينالمعاونة  السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة

 

 كليةأمين ال                                  شئون أعضاء هيئة التدريس                                          

                                                                            

 أ/ أحمد سري عسل( )                                                                                                

 الوظيفة الحالية االســــــم م

 قسم العلمىوال
 مالحظات

 عالم تربوى(اإلمدرس )  د/ بسنت عبد المحسن عبد اللطيف  17

 مدرس) إعالم تربوي( د/ رانيا حمدى أحمد علوان 18

 مدرس) إعالم تربوي( د/ أحمد محمد عبد الغنى عثمان 19

 مدرس) إعالم تربوي( د/ عبد الخالق ابراهيم عبد الخالق  20

  السادة المدرسين المساعدين 

1 
تكنولوجيا التعليم (مدرس مساعد باقي م.م/ حسام طه السيد عبد ال

) 
 

2 
تكنولوجيا التعليم (مدرس مساعد م.م/ ايات أحمد محمد خليف

) 

3 
تكنولوجيا التعليم (مدرس مساعد م.م/ أميرة عبد العزيز إبراهيم المقنن

) 

 م.م/  أميرة محمود محمد موسى 4
مدرس مساعد )التربية 

 الموسيقية (

 (لفنيةمدرس مساعد )التربية ا حمادم.م/ أمل محمود حسن  5

 م.م/ شيماء جمال الدين عبد هللا 6
مدرس مساعد) العلوم التربوية 

 والنفسية(

 م.م/ مى أحمد محمد شديد  7
مدرس مساعد) االعالم 

 التربوى(

 السادة المعيدين                                                                     

 (االعالم التربوى معيد)  رشا محمد العمروسىا/  1
 

 ) التربية الموسيقية(معيد أ/مصطفى عبد الفتاح محمود االسكندرانى 2

 


