
 

 

 التوقيع املعيار القسم  االسم  

  التخطيط االسرتاتيجي املناهج وطرق التدريس م.م./ ملياء خمتار فتحي حامد  1

  التخطيط االسرتاتيجي تكنولوجيا التعليم م.م. / وفاء حممود عبدالفتاح رجب  2

  التخطيط االسرتاتيجي املناهج وطرق التدريس / حممد صبحى عبد العزيز ساملأ. 3

  القيادة واحلوكمة الصحة النفسية م.م. مروة صبحي رجب شليب احلسنني  4

  القيادة واحلوكمة أصول الرتبية م. م./ السيد فكري عبد العزيز مصطفي 5

  واحلوكمة القيادة علم النفس أ./ زهراء حممود حممود فرجاني 6

  القيادة واحلوكمة علم نفس طلبة الصاويحنان ممدوح أ./  7

  القيادة واحلوكمة أصول الرتبية أ. / أمرية حممد علي علي  8

  القيادة واحلوكمة أصول الرتبية أ./ هدير حممد خالد أمحد  9

  أعضاء هيئة التدريس تكنولوجيا التعليم أ./ هالة حممد رضا حسام  10

  اجلهاز اإلداري تكنولوجيا التعليم ./ شيماء عوض عبدالرازق عبدالعزيزأ 11

  املوارد املالية  علم نفس الرتبوي أ./ هديل السيد عثمان السيد 12

  املوارد املالية املناهج وطرق التدريس أ./ عفت أمحد عبداملنعم السعيد  13

  د املاليةاملوار علم النفس الرتبوي أ./ زينب حممد عبداهلل  14

  املوارد املالية علم النفس الرتبوي أ./ رانيا مجال حممد النجار  15

  املعايري  والربامج املناهج وطرق التدريس م.م. / هبة السيد عبدالسميع السيد 16

  املعايري  والربامج املناهج وطرق التدريس أ./ دينا عبدالسالم حممد حممود  17

  املعايري  والربامج الصحة النفسية طي أ./ هالة حسن عبداملع 18

  التدريس والتعلم املناهج وطرق التدريس م. م. / حممد فتحي على حممد 19

  البحث العلمي أصول الرتبية م. م. / مروة بكر خمتار إبراهيم 20

  البحث العلمي املناهج وطرق التدريس أ./ عايدة صربي حممد عز الرجال  21

  البحث العلمي تكنولوجيا أ./ منة اهلل طارق عبدالفتاح  22

  الدراسات العليا املناهج وطرق التدريس م.م./ هالة السيد أمحد عبدالعال مسلم 23

  الدراسات العليا املناهج وطرق التدريس م.م. أمرية عزت حممود عبدالعزيز 24

  الدراسات العليا ساملناهج وطرق التدري م.م. / أماني كمال عثمان يوسف 25

  الدراسات العليا أصول الرتبية أ. / إيناس أبو اجملد أمني حممد عقل 26

  الدراسات العليا صحة نفسية أ./ سارة حممد حسن زيدان 27

  الدراسات العليا املناهج وطرق التدريس أ./ داليا اهلادي جماهد أمحد احلديدي 28

  املشاركة اجملتمعية م النفس  الرتبويعل أ./هاجر عادل التابعي إبراهيم 29

  املشاركة اجملتمعية املناهج وطرق التدريس أ./ الشيماء حممد حممد على عمر 30

 


