
 

   

 تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  0202/0200الجامعىللعام 

سم اإل الوظيفة  المهمة  

رئيس لجنة خدمة 
 المجتمع

البيئةوتنمية  خدمة المجتمع لشئون وكيل الكليةواستاذ  سالي حنا/ د.ا   

صفاء عفيفي/ د.أ وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب عضوا  

وقائم بعمل رئيس قسم اللغة  الكلية للدراسات العلياوكيل  عضوا
 االلمانية

رندة النشار/ د .أ  

رياض األطفال رئيس قسمواستاذ  عضوا سعيد عبدالمعز علي/ د.أ   

رئيس قسم علم النفس التربوي وقائم بعمل  استاذ مساعد عضوا فاطمة بركات/د .م.ا   

رئيس قسم اللغة العربية  قائم بعمل عضوا أحمد محمد علي/ د .م.ا   

غادة االخضر/ د.م.أ قائم بعمل رئيس قسم اللغة االنجليزية عضوا  

ليلي توفيق/ د مدرس التربية وقائم بعمل رئيس القسم  عضوا  

نسمة سالم/ د مدرس بقسم اللغة االنجليزية عضوا  

سحر عثمان /د مدرس تكنولوجيا التعليم  عضوا  

 سارة عصام/ د بقسم رياض االطفال مدرس التربية الموسيقية عضوا

 إيمان صديق/ م.م مدرس مساعد بقسم مناهج عضوا

 سلمى أحمد./ أ معيد بقسم اللغة االنجليزية  عضوا

 محمد خالد./ أ معيد بقسم اللغة االنجليزية  عضوا

 محمد جابر./ أ معيد بقسم اللغة االنجليزية  عضوا

 سلمى يحيى./ أ معيد بقسم رياض االطفال  عضوا

 رضا علي الشربيني . ا Stemمدير عام مدارس  عضوا من الخارج

 حنان أحمد قطب. د أكتوبر 6مدير مدرسة التربية السمعية بمدينة  عضوا من الخارج

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

 أيمن  كمال الريدي/أ

رئيس مجلس ادارة مؤسسه انسان للتنميه المستدامه  الخارجعضو من 
 أكتوبر  6بمدينة 

 خالد حسنى . أ
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 تشكيل لجنة تسويق البحوث

0202/0200للعام الجامعي   

 األسم  الوظيفة  المهمة

البيئةوتنمية  خدمة المجتمع لشئون وكيل الكليةواستاذ  رئيسا  سالي حنا/ د.أ 

وقائم بعمل رئيس استاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا  عضوا
 قسم اللغة األلمانية

 رندة النشار /د .ا

 نجالء هاشم/د مدرس بقسم رياض االطفال عضوا

 إيمان سعيد. د بقسم التربيةمدرس  عضوا

بدون  عضوا
 تصويت

 محمد جابر/أ معيد بقسم اللغة االنجليزية

بدون  عضوا
 تصويت

 فاطمة الزهراء أمين/ أ تربية خاصة –معيد بقسم المناهج 
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جينيتشكيل لجنة متابعة الخر  

0202/0200للعام الجامعى   

 االسم  الوظيفة  المهمة

علم النفسمدرس بقسم  رئيسا  غدير أحمد المياح.د   

مدرس الصحة النفسية  بقسم  عضوا
 علم النفس التربوي 

داليا يسري .د  

النفس مدرس مساعد بقسم علم  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
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 تشكيل لجنة االزمات والكوارث 

0202/0200الجامعى للعام   

 األسم  الوظيفة  المهمة

 أحمد محمد علي/ د .م.ا رئيس قسم اللغة العربية  قائم بعمل رئيسا

 أسمهان حمدي /م.م مدرس مساعد بقسم علم النفس  عضوا

 اية مجدي /ا معيدة بقسم رياض االطفال عضوا

 مجدي عبدالعاطي/ا معيد بقسم اللغة االنجليزية عضوا

 نورهان حسين. ا المناهج وطرق التدريسمعيد بقسم  عضوا

 محمود احمد عبداللطيف. أ العربيةمعيد بقسم اللغة  عضوا

 مصطفى محمد محمود . أ معيد بقسم اللغة االنجليزية عضوا
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لكلية التربية الموقع االلكترونيتشكيل لجنة   

0202/0200للعام الجامعى   

 األسم  الوظيفة  المهمة

 سحر عثمان/ د   مشرف قسم المناهج وطرق التدريس رئيسا

  أميرة عزالدين/م .م مدرس مساعد بقسم اللغة االنجليزية عضوا

 هناء محمد صادق/ا معيد بقسم اللغة االنجليزية عضوا

 ياسمين السيد. ا معيد بقسم اللغة االنجليزية عضوا

 فاطمة خالد . ا معيد بقسم علم النفس عضوا

 هاجر خالد محمود. ا معيد بقسم رياض االطفال عضوا

 والء أشرف عبدالبديع. ا معيد بقسم اللغة االلمانية عضوا

 شيماء علي أحمد. أ العربيةمعيد بقسم اللغة  عضوا

 مصطفى محمد محمود . أ معيد بقسم اللغة االنجليزية عضوا

 

  فعرعلى مدير وحدة ضمان الجودة قبل الالموقع االلكتروني تعرض كافة تحديثات. 
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