
 

   

 

 قرار تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

0202/0201للعام الجامعى( 1)س الكلية رقم محضر اجتماع مجل  

     12/9/0202بتاريخ 

وتنمية البيئة  خدمة المجتمع  شئون عرض تشكيل لجنة:الموضوع   

اعتماد التشكيل : القرار   

0202/0201للعام الجامعى تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     

سم اإل الوظيفة  المهمة  

استاذ ورئيس قسم اللغة االنجليزية ووكيل الكلية  عضوا
 لشؤن التعليم والطالب

سالي حنا/ د.ا  

استاذ مساعد رئيس قسم اللغة العربية ووكيل الكلية  عضوا
 للدراسات العليا 

محمد عبد القادر/د .م.ا  

رئيس لجنة خدمة 
 المجتمع  

رئيس قسم علم النفس وقائم بعمل  استاذ مساعد
 لشئون وكيل الكليةو، والتربيه الخاصه ، التربوي 

البيئة وتنمية  خدمة المجتمع  

فاطمة سعيد /د .م.ا
 بركات

رئيس قسموقائم بعمل  استاذ مساعد  عضوا  
 رياض األطفال ومدير وحدة الجودة 

احالم قطب/د .م.ا  

قائم بأعمال رئيس قسم المناهجواستاذ مساعد  عضوا محمد فراج احمد /د .م.ا   

ليلي توفيق/ د مدرس التربية وقائم بعمل رئيس القسم  عضوا  

سحر عثمان /د مدرس تكنولوجيا التعليم  منسق اللجنة  

المناهج مدرس بقسم  عضوا احمد الشين/ د   

اإلنجليزيه اللغه مدرس عضوا الشافعى محمد  /د   
بقسم رياض األطفال  مدرس عضوا نجالء هاشم /د   

 غدير المياح  مدرس بقسم علم النفس عضوا

محسن النجار/ د مدرس بقسم التربيه الخاصه  عضوا  

منال مدكور / د مدرس بقسم اللغه العربيه عضوا  
أسمهان حمدى / م.م مدرس مساعد بقسم علم النفس  عضوا  

معيد بقسم اللغة االنجليزية                     عضوا مجدي محمد /أ   

ايمان صديق /أ معيدة بقسم مناهج وطرق التدريس  عضوا  

ندي اشرف /أ معيدة بقسم علم النفس والتربية الخاصة  عضوا  

بقسم رياض االطفال معيده عضوا اية مجدي /أ   

فاطمه الزهراء أمين .ا معيده بقسم المناهج  عضوا  



 

عضوا من 
 الخارج

حضانة الجسد الواحد لتنمية )ممثال عن جمعية 
أكتوبر 6 (مهارات االطفال  

الريديكمال  أيمن /أ  

عضوا من 
 الخارج

أكتوبر  6، بمدينة رسة التربية السمعية مديرة مد حنان احمد قطب/د   

رئيس مجلس ادارة مؤسسه انسان للتنميه  عضو من الخارج
أكتوبر  6المستدامه بمدينة   

 خالد حسنى 

البــــــــــــــــــــــــــــــط  

الشعبة/الفرقة  المهمه   االسم 

 دينا هاني يوسف الفرقة الرابعة شعبة تربية خاصة عضوا

 حور محمود عثمان  الفرقة الثانية شعبة التربية الخاصة عضوا

 سلمي عادل الفرقة الثالثة شعبة اللغة األنجليزية  عضوا

 محمد احمد عبد الستار الفرقة الرابعة شعبة تربية خاصة عضوا

 ذياد مجدي عبدهللا الفرقة الرابعة شعبة تربية خاصة عضوا

 محمد جمال سعيد الفرقة الثانية شعبة التربية الخاصة عضوا

الخاصة التربيه -الفرقة الثانية  عضوا  محمد حامدابراهيم 

اللغة العربية -الفرقة الثانية  عضوا  شروق يحي محمود 

اللغة العربية  - الفرقة الثانية عضوا  ايمن شاهين 

شعبة اللغة األنجليزية - الفرقة الرابعة عضوا  فاطمة محمد صالح الدين 

شعبة اللغة األنجليزية -الفرقة الرابعة  عضوا  يارا محمد الطاهر 

رياض أطفال شعبة - بعةاقة الررالف عضوا  أميرة محمد عبدالغني 

رياض أطفال شعبة - الفرقة الرابعة عضوا  أنجى حسن صالح 

 

عضو تحتاجه اللجنة ويمكن االستعانة بأى  

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                  وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه

  الكلية وقائم بعمل عميد                                      فاطمه بركات                  / د .م.ا

                                               إيمان العزيزى/ د .أ                                 

 

 

 

 



 

 

 

جينيمتابعة الخرقرار تشكيل لجنة   

0202/0201للعام الجامعى ( 1)الكلية رقم محضر اجتماع مجلس   

12/9/0202بتاريخ   

  لجنة متابعة الخرجينعرض تشكيل :الموضوع 

اعتماد التشكيل : القرار   

0202/0201للعام الجامعى الجامعي ين جيمتابعة الخرتشكيل لجنة   

سم اال الوظيفة  المهمة  

مدرس بقسم المناهج وطرق  رئيسا 
 التدريس 

أحمد مصطفي موسي .د  

مدرس الصحة النفسية  بقسم  عضوا
 علم النفس التربوي 

داليا يسري .د  

مدرس مساعد بقسم علم النفس  عضوا
 التربوي

مريم خالد /م .م  

معيدة بقسم المناهج وطرق  عضوا
 التدريس

اسماء شعبان عبد الباقي.أ  

محمد خالد.ا معيد بقسم اللغة االنجليزية  عضوا  

معيدة بقسم المناهج وطرق  عضوا
 التدريس

فاطمة الزهراء امين /أ  

 مدرسة طيبه الدوليه للغات  عضوا من الخارج
اكتوبر  6الحى المتميز   

 

مها عباس محمد/ أ   

مدرسة الحى الثانى الرسميه  عضوا من الخارج
اكتوبر  6لغات   

أحمد جبريل/ أ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

جين يخر طالب  

 االسم  الشعبة الهاتف

 نورهان ابو الفضل  تربية خاصة 01111366259

 اسالم السيد تربية خاصة 01100918304

 عبد الرحمن حمدي تربية خاصة 01156142454

 فاطمة خالد تربية خاصة 01023626318

 مؤمنة خاد تربية خاصة 01023626314

 هاجر زكي  تربية خاصة 01099065846

 دنيا شمس انجليزي 01150597183

 ندي اشرف انجليزي 01144479873

 ندي رأفت انجليزي 01006047522

د عبد الغنيـريهام محم انجليزي 01003240416  

 سارة فرج توفيق انجليزي 01022578370

 شروق محمد احمد انجليزي 01112487615

 صفا عادل عبدالحكيم  طفولة 

 أية عبدهللا عبدالمنعم طفولة  

 حبيبه جمال عبدالواحد  طفولة 

مد أحمد ـنيفين مح طفولة   

 مى فتحى  لغة عربية 21229890100

 فاطمه ربيع لغة عربية 

 آيه فتحى لغة عربية 21220991010

 آيه أسامة لغة عربية 21210288810

  

 ويمكن اإلستعانه بأى عضو تحتاجه اللجنه 

 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب             وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه          

 الكلية عميدوقائم بعمل                                           فاطمه بركات / د .م.ا       

إيمان العزيزى  / د .أ                                                              

 



 

 

 

  

 قرار تشكيل لجنة تسويق البحوث

0202/0201للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم   

12/9/0202 بتاريخ  

عرض تشكيل لجنة تسويق البحوث :الموضوع   

اعتماد التشكيل : القرار   

0202/0201تشكيل لجنة تسويق البحوث للعام الجامعي   

 األسم  الوظيفة  المهمة ت

استاذ مساعد رئيس قسم اللغة  رئيسا 
العربية ووكيل الكلية للدراسات 

 العليا 

محمد عبد القادر/د .م.ا  

نجالء هاشم/د مدرس بقسم رياض االطفال عضوا   

إيمان سعيد. د مدرس بقسم التربية عضوا   

محمد جابر/أ معيد بقسم اللغة االنجليزية عضوا   

محمد خالد/أ معيد بقسم اللغة االنجليزية عضوا   

01147363564 
01151333353 

عضوا من 
 الخارج

اكتوبر6مديرة مدرسة الرؤية  سمية/أ    
ابراهيم على / ا  

عضوا من  01005520559
 الخارج

اكتوبر 6مديرة مدرسة الروضة  رانيا رجب/د   

عضوا من  
 الخارج

مديرة مدرسة النصر الرسمية 
اكتوبر 6المتميز للغات  الحي   

محمد  رحاب/ أ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 الطـــــالب

الفرقه / الشعبه  المهمه  اإلسم  

رياض أطفال  -رابعه  عضوا  انجى حسن صالح  

انجليزى -ثانيه  عضوا  الزهراء مصطفى  

 اسالم خالد عبد الونيس  هربىلغه ع -ثانيه  عضوا

تربيه خاصه  -رابعه  عضوا  عمر محمد محمد  
 

اإلستعانه بأى عضو تحتاجه اللجنهويمكن   

 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                       وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه     

الكلية وقائم بعمل عميد                                                                                       

       إيمان العزيزى/ د .أ                                                        فاطمه بركات/ د .م.ا                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

0202/0201للعام الجامعى لجنة االزمات والكوارث قرار تشكيل   

0202/0201للعام الجامعى ( 1)الكلية رقم  محضر اجتماع مجلس  

12/9/0202بتاريخ     

0202/0201 عرض تشكيل لجنة االزمات والكوارث للعام الجامعي:الموضوع   

اعتماد التشكيل : القرار   

ة االزمات والكوارث تشكيل لجن  

 األسم  الوظيفة  المهمة

محسن النجار/د مدرس التربية الخاصة  رئيسا  

مهان حمدي سأ/م.م مدرس مساعد بقسم علم النفس  عضوا  

اية مجدي /ا معيدة بقسم رياض االطفال عضوا  

د خالد ـمحم/ا معيد بقسم اللغة االنجليزية عضوا  

 الطـــالب 

الخاصة التربيه - الثالثهالفرقة  عضوا  محمود ضياء الدين 

تربية خاصة -الفرقة الثالثه  عضوا  هانى عبد الستار 

اللغة العربية - الثالثهالفرقة  عضوا  ساره أشرف فاضل 

اللغة العربية -الثالثهالفرقة  عضوا  ريم السيد خالف  

طفولة -الفرقة الرابعة  عضوا  إيمان أحمد سيد 

طفولة -الفرقة الرابعة  عضوا  إيمان أحمد عسران 

انجليزى  -الفرقه الرابعه  عضوا  أحمد ايهاب أحمد  
بأى عضو تحتاجه اللجنهويمكن اإلستعانه   

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                  وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه  

وقائم بعمل عميد     فاطمه بركات                                                 / د.م.ا              

إيمان العزيزى  / د .أ                                                                       

 



 

 
 

 الحقا 

 قرار تشكيل مجلس ادارة مركز التدريب واالرشاد والتعليم المستمر 

0202/0201للعام الجامعي ( 1)محضر اجتماع مجلس الكلية رقم   

12/9/0202بتاريخ    

االرشاد والتعليم المستمرمركز التدريب و عرض تشكيل مجلس ادارة :لموضوع ا  

اعتماد التشكيل : القرار   

0202/0201االرشاد والتعليم المستمر للعام الجامعي مركز التدريب وتشكيل مجلس ادارة   

سم اإل الوظيفة  الصفة  

نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب وقائم  رئيسا 
 بعمل عميد 

ايمان العزيزى/ د.ا  

استاذ مساعد رئيس قسم علم النفس التربوي وكيل  نائبا
البيئة تنمية الكلية لشؤن خدمة المجتمع و  

فاطمة سعيد بركات/د .م.ا  

ئيس قسموراستاذ مساعد  عضوا  
 رياض األطفال ومدير وحدة الجودة 

احالم قطب/ د.م.ا  

امين محمد ابو بكر /د مدرس بقسم اللغة العربية مدير تنفيذي للمركز  

محمد فراج احمد /د .م.ا استاذ مساعد قائم بأعمال رئيس قسم المناهج امينا للمجلس
 بدوي

محمد الشافعي/د مدرس بقسم اللغة االنجليزية  عضوا  

محسن النجار/د مدرس التربية الخاصة  عضوا  

دعاء محمد الدسوقي/د مدرس بقسم التربية  عضوا  

عضوا من الخارج  كاديمية المهنية للمعلميناألمدير  مجدي محمد أمين / د.م.أ   

محمد آدم أحمد.د مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية التعليم عضوا من الخارج  

 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                      وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه  

وقائم بعمل عميد فاطمه بركات                                                          / د.م.ا              

                                               إيمان العزيزى/ د .أ                                


