
 

   

 

 قرار تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

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

     02/9/0202بتاريخ 

وتنمية البيئة  خدمة المجتمع  شئون عرض تشكيل لجنة:الموضوع   

 0202/0201الجامعى للعام تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  د اعتما: القرار 

سم اإل الوظيفة  المهمة  

رئيس لجنة خدمة 
 المجتمع  

رئيس قسم علم النفس وقائم بعمل  استاذ مساعد
 لشئون وكيل الكلية، والتربيه الخاصه ، والتربوي 

البيئة وتنمية  خدمة المجتمع  

فاطمة سعيد /د .م.ا
 بركات

الكلية استاذ ورئيس قسم اللغة االنجليزية ووكيل  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 قسموقائم بعمل  استاذ مساعد  عضوا  
 رياض األطفال ومدير وحدة الجودة 

احالم قطب/د .م.ا  

رئيس قسم المناهجقائم بأعمال واستاذ 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   

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  

عضوا من 
 الخارج

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

الريديكمال  أيمن /أ  

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

 خالد حسنى 

 

  



 

 

 

البــــــــــــــــــــــــــــــط  

الشعبة/الفرقة  المهمه   االسم 

 سلمي عادل الفرقة الثالثة شعبة اللغة األنجليزية  عضوا

الخاصة التربيه -الفرقة الثانية  عضوا  محمد حامدابراهيم 

اللغة العربية -الفرقة الثانية  عضوا  شروق يحي محمود 

رياض أطفال شعبة - بعةاقة الررالف عضوا  أميرة محمد عبدالغني 

 

عضو تحتاجه اللجنة ويمكن االستعانة بأى  

 

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

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

                                               إيمان العزيزى/ د .أ                                 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

جينيمتابعة الخرقرار تشكيل لجنة   

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

02/9/0202بتاريخ   

 0202/0201للعام الجامعى  جينيلجنة متابعة الخرعرض تشكيل :الموضوع 

 0202/0201للعام الجامعى الجامعي متابعة الخرجين كيل لجنة تشاعتماد : القرار 

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 الحى الثانى الرسميه  عضوا من الخارج
اكتوبر  6لغات   

أحمد جبريل/ أ  

 اسالم السيد ممثل لخريجين قسم تربية خاصة عضوا من الخارج

 دنيا شمس ممثل لخريجين قسم انجليزي عضوا من الخارج

 اية عبدهللا عبدالمنعم ممثل لخريجين قسم طفولة عضوا من الخارج

 مى فتحى ممثل لخريجين قسم لغة عربية عضوا من الخارج

 

 الكلية قائم بعمل عميد

  إيمان العزيزى / د .أ                                         

 



 

 

 

 

تسويق البحوثقرار تشكيل لجنة   

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

02/9/0202 بتاريخ  

 0202/0201للعام الجامعى عرض تشكيل لجنة تسويق البحوث :الموضوع 

 0202/0201اعتماد تشكيل لجنة تسويق البحوث للعام الجامعي : القرار 

 األسم  الوظيفة  المهمة

 خدمة المجتمع لشئون وكيل الكلية   ارئيس
ورئيس قسم علم  البيئةوتنمية 

  النفس

فاطمة بركات/د .م.ا  

استاذ مساعد رئيس قسم اللغة  عضوا
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  

اكتوبر6مديرة مدرسة الرؤية  عضوا من الخارج سمية/أ    
ابراهيم على / ا  

رياض  -طالب بالفرقة الرابعه  عضوا
 أطفال 

 انجى حسن صالح 

انجليزى -طالب بالفرقة الثانيه  عضوا  الزهراء مصطفى  

 اسالم خالد عبد الونيس  يةلغه عرب -ثانيه الطالب بالفرقة  عضوا

تربيه خاصه  -رابعه طالب بالفرقة ال عضوا  عمر محمد محمد  

 الكلية قائم بعمل عميد

  إيمان العزيزى / د .أ                                               



 

 

 

 

0202/0201للعام الجامعى لجنة االزمات والكوارث قرار تشكيل   

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

02/9/0202بتاريخ     

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

تشكيل لجنة االزمات والكوارثاعتماد : القرار   

 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  

تربية خاصة – طالب بالفرقة الرابعه عضوا  دينا رحاني يوسف 

اللغة العربية – الرابعهطالب بالفرقة  عضوا  ليلى أحمد حسنين 

اللغة االنجليزية – طالب بالفرقة الرابعه عضوا  زياد مجدي ابراهيم 

طفولة - طالب بالفرقة الرابعه عضوا  نجالء رجب سالمة 

 

 ويمكن اإلستعانه بأى عضو تحتاجه اللجنه

 الكلية قائم بعمل عميد

  إيمان العزيزى / د .أ                                               

 

  



 

 

 

 قرار تشكيل مجلس ادارة مركز التدريب واالرشاد والتعليم المستمر 

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

02/9/0202بتاريخ    

 التربيةبكلية  المستمراالرشاد والتعليم مركز التدريب و عرض تشكيل مجلس ادارة :لموضوع ا

 0202/0201اكتوبر للعام الجامعي  6جامعة 

االرشاد والتعليم المستمر للعام الجامعي مركز التدريب وتشكيل مجلس ادارة اعتماد : القرار 

0202/0201 

سم اإل الوظيفة  الصفة  

نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب وقائم  رئيسا 
  الكلية 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  

عبد الناصر محمد بكر. د مدرس بالجامعة األمريكية عضوا من الخارج  

 

 الكلية قائم بعمل عميد

  إيمان العزيزى / د .أ                                               

                                             


