
 حالة المقرر اسم الدكتور  المقرر القسم الكلیة م

المجاالت الكھربیة  الھندسة الكھربیة  الھندسة ١
 والمغناطیسیة 

 تم النشر عمرو رفعت / د٠أ

 تم النشر أشرف عبد المعبود/ د ادارة الموارد البشریة الدراسات الفندقیة السیاحة والفنادق ٢

 تم النشر ھدى لطیف / د٠أ مبادئ التنظیم واالدارة حیةالدراسات السیا السیاحة والفنادق ٣

 تم النشر عبد العاطى كیوان/ د٠أ االسلوبیات اللغة العربیة االداب ٤

 تم النشر یمنى رضوان/ د تاریخ المغرب واألندلس التاریخ االداب ٥

 تم النشر أحمد عبد العال/ د٠أ الجغرافیا العامة  الجغرافیا االداب ٦
 تم النشر شحاتھ صیام/ د٠أ علم االجتماع العلوم االجتماعیة االجتماعیة الخدمة ٧
 تم النشر عفاف حسین/ د٠أ الفیزیاء النوویة الفیزیاء العلوم ٨
 تم النشر شحاتھ احمد عبد الرحیم  /د٠أ أعمال الجص واالستنساخ ترمیم االثار االثار ٩

 تم النشر ىمحمود صوف/ د الجبر المجرد الریاضیات العلوم ١٠

 التسویق السیاحي والفندقي الدراسات السیاحیة السیاحة والفنادق ١١
سوزان / محمد ابراھیم عراقى د/ أد

 بكرى حسن
 تم النشر

  تم النشر ابراھیم السید غندر/ د الفنون والعمارة االسالمیة اثار اسالمیة االثار ١٢
  تم النشر العزیز مصباح فاطمة عبد/ د الھندسة الفراغیة الریاضیات العلوم ١٣

 تاریخ مصر الحدیث تاریخ االداب ١٤
عبد المنعم ابراھیم الدسوقى /د٠أ

 الجمیعى
 تم النشر

 تقییمجارى  رباب محمد السید/ د التذوق الملبسي اقتصاد منزلى نوعیة ١٥
 تقییمجارى  محمد محمد  سكران/ د٠أ التربیة وقضایا العصر أصول التربیة التربیة ١٦

 تربیة فنیة تربیة نوعیة ١٧
  مبادئ التدریس

 )شعبة تربیة فنیة(
 تم النشر شیماء أحمد ابراھیم محمد/ د

 تقییمجارى  أمال جمعة عبد الفتاح/ د طرق تدریس المواد الفلسفیة فلسفة وعلم اجتماع التربیة ١٨
 االراضى والمیاة اصالح اراضى الزراعة ١٩

  محمد حماد عطیھ الشقویر/ د٠أ
 جارى االنتاجبد الناصر امین احمد عبد ع/ د٠أ



  الحفیظ
 

 االنتھاء من التحكیم محمد عبد التواب أبو النور/ د٠أ علم النفس االجتماع الصحة النفسیة   التربیة ٢٠

 االنتھاء من التحكیمامانى محمد كامل ابراھیم كرورة  / د عالج وترمیم المخطوطات ترمیم اثار ٢١

 االنتھاء من التحكیم رانیا عبد المعز الجمال/ د إدارة ریاض االطفال   التربویة   العلوم ریاض اطفال ٢٢

 جارى انتاج صبحى رجب/ د٠أ االھتزاز والموجات الفیزیاء العلوم ٢٣

  علم النفس التربوى علم النفس التربوى التربیة ٢٤
 )سیكولوجیة التعلم(

محمد / د٠احمد طھ محمد ، أ/ د٠أ
مصطفى / د محمود عبد النبي ،

/ ھناء عزت محمد ، د/ حفیضة ، د
 عبد الناصر عبد الحلیم امین

 جارى التحكیم

تكنولوجیا المواد والصناعات   )قسم ترمیم (   بكلیة اآلثار  ٢٥
 االنتھاء من التحكیم  نجوى سید عبد الرحیم/د  )غیر عضویة (  القدیمة

بلغة نصوص فى علم االجتماع   قسم االجتماع التربویة  االداب  ٢٦
 االنتھاء من التحكیم ایمان نصرى داود شنودة/ د  اوربیة حدیثة

 جارى التحكیم  نجالء محمود على/ د  ترمیم وصیانة االخشاب  قسم الترمیم  االثار  ٢٧
االدارة التربویة   التربیة  ٢٨

 وسیاسات التعلم
 جارى التحكیم  منى شعبان عثمان/ د  مبادئ االشراف التربوى

  
 


