
 
 

 
 
 

 الوحدات التابعة لقطاع خدمة المجتمع 

 

 

-- 

 

الوحداث التببعت لقطبع خدمت المجتمع 

 وتنميت البيئت بكليت التربيت 

 مجلس إدارة  -1

 مركز المعلومات والخدمات التربوية والنفسية والبيئة   

 مالحظات الوظيفة االسم م

 رئيسا عميد الكلية د/ أبو السعود محمد أحمد0ا 1

 د/ محمد أحمد إبراهيم غنيم0ا 2
ة وكيل الكلية لشئون خدم

 المجتمع وتنمية البيئة
نائبا 

 للرئيس

 د/ محمد عبد الرؤف صابر0ا 3
أستاذ بقسم المناهج وطرق 

 التدريس
 عضوا

 د/ كريمان عويصة منشار0ا 4
أستاذ بقسم علم النفس 

 التربوي
 عضوا

 د/ علي جودة محمد عبد الوهاب0ا 5
أستاذ بقسم المناهج وطرق 

 التدريس
مدير 

 المركز

 
 
 
 
 

 الموارد الذاتية التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة    وحدة تنمية  -2
 مالحظات الوظيفة االسم م

 رئيسا عميد الكلية د/ أبو السعود محمد أحمد0ا 1

 د/ محمد أحمد إبراهيم غنيم0ا 2
وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة
 عضوا

 د/ علي جودة محمد عبد الوهاب0ا 3
مدير و المناهج  أستاذ بقسم

 المعلومات مركز
 عضوا

 د/ تحية محمد أحمد عبد العال  4
أستاذ مساعد بقسم الصحة 

 النفسية 
 عضوا

 د/ مصطفي أحمد حلمي  5
مدرس بقسم علم النفس 

 التربوي 
 عضوا

 عضوا مدير عام الكلية  أ / جمال الدين حسين عبد الغني  6
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 الوحدات التابعة لقطاع خدمة المجتمع 
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 خدمة المجتمع وتنمية البيئة   وحدة شئون المقر التابعة لقطاع -3

 مالحظات الوظيفة االسم م

 رئيسا  إداري  أ/ سمير حبيب عبد اهلل 1

 عضوا مهندس زراعي  أ / ثناء عبيد عثمان 2

 عضوا مهندس زراعي أ/ محمد حازم عبد الغفار  3

 

 وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة   -4
 مالحظات الوظيفة االسم م

 رئيسا  إداري  أ / نجدي صالح متولي 1

 عضوا مسئول العالقات العامة  أ/ مني عبد القادر السيسي  2

 عضوا إداري أ/ فريدة عدلي مكاري  3

 
لجنة السالمة والصحة المهنية  التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية  -5

 البيئة  

 مالحظات الوظيفة االسم م

 مد أحمد إبراهيم غنيم أ.د/ مح 1
وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة
 مشرفا 

 رئيسا  مدير عام الكلية  أ / جمال الدين حسين عبد الغني  2

 عضوا إداري  أ / عبد الفتاح عبد المنعم قاسم  3

 أ/ محمد حازم عبد الغفار  4
مهندس زراعي ) مسئول الدفاع 

 المدني ( 
 عضوا

 عضوا إداري حمد الشحات متولي أ/ م 5

 عضوا أمين معمل الوسائل  أ/ عبد الجواد السيد عبد الجواد  6

 عضوا أمين معمل علم النفس التربوي  أ / عبد هللا محمد عبد هللا  7

 عضوا أمين معمل اللغات أ / مصطفي احمد عبد الواحد  8

 عضوا رئيس عمال الكلية  إبراهيم شحاتة الزيني  9

 عضوا عامل  عبد الحميد سالمة عبد الحميد  10

 
  


