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                           كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                               
  
  

  ))٢٦٠٢٦٠((مجلس الكلیة رقم مجلس الكلیة رقم   محضرمحضر
  مم٦٦٢٠١٢٠١//١٠١٠//١٧١٧  االثنین االثنین یوم یوم 

م وفــي تمــام الســاعة العاشــرة والنصــف صــباحًا ، عقــد مجلــس الكلیــة جلســته رقــم ١٧/١٠/٢٠١٦الموافــق  االثنــینأنـه فــي یــوم 
ســهیر عبــد / محمــد جمــال الــدین عبــد العزیــز عمیــد الكلیــة  وأمانــة د/  برئاســة األســتاذ الــدكتور) ٢٦٠(

  -:وبحضور السادة األساتذة   میهوب 
١-   
  ض الباهي              وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبزینب معو / د.أ- ١

 محمود محمود عرفان           وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة/ د.أ -٢        
         شحاتة السید صیام             رئیس قسم العلوم االجتماعیة/ د.أ -٣        
  ي         رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیةعادل محمود مصطف/ د.أ -٤        

  هالة خورشید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ - ٥
  رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة                       محمد  فتحيمحمود / د.أ - ٦

  األستاذ المتفرغ بالكلیة      عبد العزیز عبد اهللا مختار / د.أ -٩       
  األستاذ المتفرغ بالكلیة        مصطفي أحمد حسان  /  د.أ - ١٠       

  األستاذ المتفرغ بالكلیة          أحمد وفاء زیتون    / د.أ - ١١        
  بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  األستاذ المتفرغ بالكلیة          عرفات زیان خلیل   / د.أ - ١٢        
  مجاالت الخدمة االجتماعیة األستاذ بقسم          ي إبراهیم  أحمد حسن/ د.أ-١٣         

  التنمیة والتخطیط األستاذ المساعد بقسم         هاشم مرعي هاشم / د.م.أ  -١٤
  وكیل وزارة التضامن االجتماعي    أیمان زكي                   / أ -١٥
  لریاضة بالفیوم وا عاصم مرسي                  وكیل مدیریة الشباب/ د -١٦

  : : أعتذر عن عدم الحضور أعتذر عن عدم الحضور 
  األستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة األستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة                   هناء محمد السید                هناء محمد السید                / / دد..أأ  --١١
  

  أوًال أوًال : : المصادقات المصادقات 
. بدون تعدیالت ) ٢٥٩(رقم التصدیق على محضر االجتماع السابق    ١ -         

مـة عبـد اهللا إسـماعیل األسـتاذ بقسـم الطـرق الخدمـة فاط/  ةللسید األسـتاذ الـدكتور  تقدیم التهنئة -٢
مـــع بأعمـــال وكیـــل كلیـــة التمـــریض لشـــئون خدمـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة  للقیـــام االجتماعیـــة

  . بالتقدم والرقي تمنیاتنا لسیادتها
  
  



 ٢

  
 

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
موافقـة قسـم العلــوم   بشـأن لفیـومجامعـة ا -الخطـاب الـوارد مـن كلیـة السـیاحة والفنــادق بشـأن  - ١

علـم الـنفس سـتاذ مسـاعد عفاف عبد الفادي دانیال أ/ الدكتورة السیدة  علي انتداباالجتماعیة 
لتدریس مقرر علم النفس بواقع ثالث ساعات خالل الفصل الدراسي األول  قسم العلوم االجتماعیة

 . م ٢٠١٦/٢٠١٧من العام الجامعي 

  الموافقة  :القرار 
أحمــد عبــد الفتــاح نــاجي لحصــوله علــي أجــازة / مــن الســید األســتاذ الــدكتور الطلــب المقــدم بشــأن  -٢

 ) . مرفق التقریر الطبي ( مرضیة لمدة شهرین 

  .  الموافقة مع تمنیاتنا له بالشفاء :القرار 
 

محمـد / للسـید األسـتاذ الـدكتوربشأن موافقة قسم طرق الخدمة االجتماعیة علـي التقریـر الجمـاعي  - ٣
األسـتاذ المســاعد بقسـم طــرق الخدمـة االجتماعیــة لمـنح اللقــب العلمـي لدرجــة حســان إبــراهیم  محمـد

 .  أستاذ  بذات القسم

   . مع خالص التقدیر للجنة العلمیة وتقدیم التهاني له  الموافقة :القرار 
 
تقدیریـة جـائزة الدولـة الل هترشـیحلصالح أحمد هاشم / بشأن الطلب المقدم من السید األستاذ الدكتور - ٤

مرفـــق الطلـــب ( المعلـــن عنهـــا فـــي المجلـــس األعلـــى للثقافـــة  ٢٠١٧فـــي العلـــوم االجتماعیـــة للعـــام 
 ) .  ومبررات الترشیح والسیرة الذاتیة 

  الموافقة  :القرار 
  

 

  :ة  للجنة شئون التعلیم والطالب موضوعات خاص : اً لثثا
محمــود محمـود أحمــد المفصــول / الطالــبب بشـأن شــئون التعلـیم والطــالالنظــر فــي توصـیة لجنــة :  الموضـوع األول

  . عدد مرات الرسوب ویطلب استثناءه من التوزیع الجغرافي  الستنفاذمن كلیة أصول الدین جامعة األزهر 
  الموافقة  :القرار 

  

أحمـد محمـد عبـد الحمیـد النمـر  / الطالـب توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بشـأن فيالنظر :  الموضوع الثاني
  . مفصول من كلیة الحقوق الستنفاذ عدد مرات الرسوب من جامعة حلوان ویطلب استثناءه من التوزیع الجغرافيال

  الموافقة  :القرار 
  



 ٣

علي أحمـد أمـین المفصـول مـن  / الطالب النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بشأن:  الثالثالموضوع 
  . ب من جامعة حلوان ویطلب استثناءه من التوزیع الجغرافي كلیة الحقوق حلوان الستنفاذ عدد مرات الرسو 

  الموافقة  :القرار 
  

عمــرو أبــو ســریع رمضــان / الطالــب النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب بشــأن :  الرابــعالموضــوع 
  . سوب عدد مرات الر  الستنفاذبالكلیة نظرًا  التحاقهالمفصول من كلیة الحقوق جامعة أسیوط والذي یطلب 

   .المرفقات  استیفاءتم حیث الموافقة  :القرار 
  

محمـود یحـي علـواني یطلـب / الطالـب  النظر في توصیة لجنة شئون التعلـیم والطـالب بشـأن:  الخامسالموضوع 
   .) رفض الموضوع لعد م وجود المرفقات ( الموافقة علي فبوله بالكلیة ومفصول من جامعة األزهر 

   .الموافقة :القرار 
  

األعذار المرضیة المقدمه مـن الطـالب النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بشأن :  السادسالموضوع 
  -:اآلتي أسمائهم بعد ومرفق التقاریر الطبیة لهم 

فتــرة الغیــاب مــن  ٢٠١٦/٢٠١٧دعــاء محمــد حســن المقیــدة بالفرقــة الرابعــة انتظــام للعــام الجــامعي / الطالبــة  - ١
 . ثالثة أسابیع حیث أنها أجرت عملیة استئصال المرارة م ولمدة ٢٦/٩/٢٠١٦

   .الموافقة :القرار 
م ولمـــدة أســـبوعین ٢/١٠/٢٠١٦الطالبــة انتصـــار عیـــد حامـــد المقیـــدة بالفرقـــة الرابعـــة انتظـــام عـــن الفتـــرة مـــن  - ٢

 . حیث إنها تعاني من نزیف نتیجة الحمل 

   .الموافقة :القرار 
 
ــــة  -٣ ــــد العــــال ال/ الطالب ــــار مــــن ناهــــد صــــابر عب ــــي انتســــاب اعتب ــــدة بالفرقــــة األول م ولمــــدة ١٠/١٠/٢٠١٦مقی

 توصیة اللجنة مع إبالغ السادة أعضاء هیئة التدریس والتدریب المیداني . أسبوعین نظرًا إلجراء جراحه 

  الموافقة  :القرار 
 

ة واإلداریـة لمكتـب اعتمـاد الالئحـة المالیـ النظر في توصیة لجنة شئون التعلـیم والطـالب بشـأن:  السابعالموضوع 
  . التدریب المیداني 

  . الموافقة :القرار 
ـــامنالموضـــوع  ـــیم والطـــالب بشـــأن:  الث اعتمـــاد نتیجـــة دور ســـبتمبر للعـــام  النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة شـــئون التعل

  . م ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي 
   .الموافقة :القرار 

  



 ٤

یوســف عبــد الحمیــد / د.مــا عرضــه أ النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب بشــأن:  التاســعالموضــوع 
 –الثالثـة  –الثانیـة ( مشرف عام التدریب المیداني بخصوص إعداد كتاب للتدریب المیـداني للفـرق الدراسـیة الـثالث 

  . لیقوم الطالب بالتسجیل فیه ) الرابعة 
ــة الســابق  إلغــاء تصــویب :القــرار  ــداني  بشــأن إلغــاءمجلــس الكلی ــدریب المی ــاب الت كت

الفرقـة  –الفرقـة الثانیـة ( علي إعداد كتاب للتدریب المیداني  للفرق الثالثة والموافقة 
   . مع مراعاة شروط الجودة المتعلقة بالكتاب الجامعي )  الفرقة الرابعة  –الثالثة 

  :موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا  رابعاً 
مجــاالت  بشـأن موافقـة مجلـس قســم ثوالبحـو النظـر فـي توصــیة لجنـة الدراسـات العلیــا  : الموضـوع األول  

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكـم فـي رسـالتها  أمیرة فارس محمود میهوب/ منح درجة الماجستیر للدارسة الخدمة االجتماعیة على  بناء
  . بتقدیر ممتاز" اإلیوائیة التدخل المهني للخدمة االجتماعیة وتنمیه مهارات التفاعل االجتماعي لدى األیتام المودعین بالمؤسسات " بعنوان 

   .الموافقة :القرار 
قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث فيالنظر  :الموضوع الثاني 

اتجاھات ( بعنوان اسالتھبناءً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في ر .أمیره فرحات محمود عبده  /  ةللدارس  الماجستیر منح درجة على 

  ٠ بتقدیر ممتاز  )ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل معھا الشباب نحو ظاھرة التحرش الجنسي

   .الموافقة :القرار 
    

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الموضوع الثالث
فاعلیه برنامج التدخل المهني " بعنوان .      زینب السید عبد العال علي  /لمناقشة والحكم على رسالة الماجستیر   للدارسة على تشكیل لجنة ا

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة  للخدمة االجتماعیة لتدعیم المشاركة بین مراكز الشباب والمدارس في ممارسة األنشطة
  مشرفا ورئیسا        كلیة الخدمة االجتماعیة ـ  جامعة الفیوم      - أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد/ د.أ
  مناقشا      كلیة الخدمة االجتماعیة ـ  جامعة الفیوم                  –أستاذ  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   یوسف محمد عبد الحمید/ د ٠ا
              وكیل مدیریة الشباب والریاضة بالفیوم                                                                              مناقشا        مرسي          عاصم محمد/ د

  

   .الموافقة :القرار 
  

قســم مجــاالت الخدمــة بشــأن موافقــة مجلــس  والبحــوث توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا فــيالنظــر  : الموضــوع الرابــع
  .      أماني عبد العزیز سید عبد العزیز  /االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة 

وتتكـون لجنـة المناقشـة والحكـم  "مشكالت المرأة الریفیة العاملة في القطاع غیر الرسمي ودور الخدمة االجتماعیة في مواجهتها" بعنوان 
   -:السادة  من

  مشرفا ورئیسا        أستاذ ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع ـ  جامعة الفیوم       محمود محمود عرفان/ د.أ
  مناقشا                         بالقاهرةوكیل المعهد العالي للخدمة االجتماعیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع     عبد الحكیم أحمد محمد/ د ٠ا
مناقشا                             كلیة الخدمة االجتماعیة ـ  جامعة الفیوم       -أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد/ د.أ

   .الموافقة :القرار 
  



 ٥

مجلـس قسـم مجـاالت بشـأن موافقـة  والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر  : الموضوع الخامس
  .      إیمان شعبان محمد عبد اهللا  /الخدمة االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر    للدارسة 

وتتكـون لجنــة المناقشــة  "فاعلیــة خـدمات مشــروع المسـاعدة القانونیـة للحــد مـن النزاعــات األسـریة للنســاء الفقیـرات المهمشــات " بعنـوان 
   -:كم من السادة والح

  كلیة الخدمة االجتماعیة ـ  جامعة الفیوم     مناقشا ورئیسا -أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد/ د.أ
  مشرفا كلیة الخدمة االجتماعیة ـ  جامعة الفیوم             –أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   فاطمة أنور محمد/ د ٠م٠ا
مناقشا                    كلیة الخدمة االجتماعیة ـ  جامعة حلوان             –أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أسماء محمد إبراهیم الجعفراوي/د ٠م٠ا

  

   .الموافقة :القرار 
  

فقة مجلس قسم مجاالت الخدمة بشأن  موا والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر  : الموضوع السادس
فاعلیة "   بعنوان .   غادة علي عبد الحمید سعد  /االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة "الجمعیات األهلیة في تمكین أطفال بال مأوى من الحصول على الخدمات
  أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا سابقا ـ  جامعة الفیوم   مشرفا ورئیسا  وزي محمد الهادي شحاتةف/ د.أ
               مناقشا     كلیة الخدمة االجتماعیة ـ  جامعة الفیوم            –أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   الطیب يمنال حمد/ د ٠م٠ا
  مناقشا         جتماعیة بالقاهرة         المعهد العالي للخدمة اال –رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   عبد النبي أحمد خاطر/ د ٠م٠ا

  
  

   .الموافقة :القرار 
  

الخدمة طرق بشأن موافقة مجلس قسم والبحوث  توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر :  السابع الموضوع
  .      أسماء محمد محمود  /ة للدارس الماجستیر على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة " المشكالت التي تواجھ األخصائیین االجتماعیین المعاقین حركیا في أدائھم المھني" بعنوان 
  مناقشا ورئیسا                               أستاذ خدمة الفرد بكلیة الخدمة االجتماعیة  ـ  جامعة الفیوم     اتةفوزي محمد الهادي شح/ د.أ
  مناقشا                                     أستاذ خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاهرة  سالمة محمد منصور/ د ٠ا
  مشرفا                              أستاذ مساعد خدمة الفرد بكلیة الخدمة االجتماعیة  ـ  جامعة الفیوم     حمد السیدفاطمة أنور م/ د ٠م٠ا

  

   .الموافقة :القرار 
  

 التنمیة والتخطیط بشأن موافقة مجلس قسم والبحوث  توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر :  الموضوع الثامن
القرض الحسن كشبكة أمان " بعنوان . سارة أحمد محمد بدوي  /شة والحكم على رسالة الماجستیر   للدارسة على تشكیل لجنة المناق

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة        "اجتماعي لتحسین حیاة الفقراء
  مشرفا ورئیسا  ئون البیئة وخدمة المجتمع ـ جامعة الفیوم  أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط  ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لش  محمود محمود عرفان/ د.أ
  مناقشا                                     لخدمة االجتماعیة بالمنصورة     أستاذ التخطیط االجتماعي بالمعهد العالي ل  أحمد شفیق السكري/ د ٠ا
مناقشا                                            دمة االجتماعیة ـ  جامعة الفیوم          كلیة الخ –أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط    صالح أحمد هاشم/ د ٠ا

   .الموافقة :القرار 
  

اعتماد نتیجة دور سبتمبر للدراسات العلیا للعام  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -:الموضوع العاشر 
وشطب قید الطالب   ) لثانیة ــ تمھیدي الماجستیر ــ تمھیدي الدكتوراهالفرقة األولى وا( م ١٥/٢٠١٦الجامعي 

  .  المستنفذین لسنوات الرسوب

   .الموافقة :القرار 



 ٦

  
  

اعتمـاد نتیجـة الطـالب المتقـدمین  توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث النظـر فـي -:الموضوع  الحادي عشر 
والمعتمـــدة مـــن مجـــالس األقســـام العلمیـــة  م٢٠١٧/  ٢٠١٦امعي ه للعـــام الجـــللدراســـات العلیـــا بتمهیـــدي الماجســـتیر والـــدكتورا

  ــ: وبیان أعدادهم كما هو موضح بالجدول التالي ٠بجمیع الشعب 
  

 المرحـــــــــــلة
 التنمیة والتخطیط طرق الخدمة االجتماعیة  مجاالت الخدمة االجتماعیة

اجمالي 
  تخطیط  تنمیة  تنظیم  جماعة  فرد  ئاتطبي وف  أسرة وطفولة  مدرسي وشباب  المقبولین

  ٣ ١٠  ٨  ٣  ٥  ٨  ١٠  ١٢  تمهیدي الماجستیر
  ٩٤  --- ٦  -  ٧  ٣  ١٦  الدكتوراه تمهیدي

   .الموافقة :القرار 
  

ادبشــأن  توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث النظــر فــي -:الموضــوع  الثــاني عشــر  دول  اعتم الج
  ٠) الماجستیر ـ والدكتوراه (الدراسي  المقترح للدراسات العلیا لمرحلتي 

   .الموافقة :القرار 
  
  

حنـان / طلـب الدارسـة  بشـأن توصیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث النظر في -: الموضوع  الثالث عشر
قسم طرق الخدمة االجتماعیة شعبة تنظیم المجتمع ـ باقیة لإلعـادة بالفرقـة األولـى تمهیـدي ( رجب عبد الستار فاید 

دھا وتوصـي اللجنـة بسحب ملفها لعدم رغبتهـا فـي اسـتكمال الدراسـة ) ماجستیر  اء قی ة وإلغ ب الدارس ى طل ة عل الموافق
نائب رئیس الجامعة / د ٠شھر من تاریخ اعتماد ا١٢وعدم إعادة قیدھا إال بعد مرور سنة٠بعد سداد ما علیھا من مستحقات مالیة 

  ٠لقرار اإللغاء ٠لشئون الدراسات العلیا والبحوث 

   .الموافقة :لقرار ا
  

رفض مجلس قسم طرق   بشأن توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -: الموضوع  الرابع عشر
والتـي قـد ) تمهیدي دكتوراه ـــ شـعبة خدمـة جماعـة ( إیمان رمضان مصطفى حسین / الخدمة االجتماعیة قبول الطالبة 

وتقـدمت بطلـب لألسـتاذ ٢٦/٩/٢٠١٦االختبـار التحریـري یـوم  وتغیبـت عـن ٢٥/٩/٢٠١٦حضرت االختبار الشـفوي یـوم
  م٢٧/٩/٢٠١٦عمید الكلیة ووافق سیادته على اختبارها وتم اختبارها یوم الثالثاء /الدكتور
   .مطالبة مجلس قسم الطرق بتصویب قراره السابق الخاص بالموضوع  عالموافقة م :القرار 

  

النظـر فـي قبـول قسـم طـرق  جنـة الدراسـات العلیـا والبحـوثتوصـیة ل النظر فـي -:الموضوع  الخامس عشر 
ــة تمهیــدي الــدكتوراه شــعبة خدمــة الفــرد  بیــنهم طالبــة ) ٣(الخدمــة االجتماعیــة لعــدد  وافــدة ( طــالب وتغیــب طالــب واحــد بمرحل

   ٠ة علما بان الطالبة الوافدة منحت موافقة القسم المبدئی ٠إال أن العدد ال یكفي لفتح الشعبة  ) فلسطینیة 
الموافقة على استثناء فتح الشعبة نظرا لوجود طالبة وافدة  حیث ان توجه الجامعة والدولة تذلیل العقبات و   توصي اللجنة 

فتح الباب أمام األشقاء العرب الستكمال دراستهم بالجامعات المصریة ، مع إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الدراسات العلیا بعد 
   ٠لى االستثناء لكلیة عاموافقة مجلس 

   .الموافقة :القرار 
  



 ٧

/ د٠بشأن الطلب المقدم من  ا توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في:  الموضوع السادس عشر
درس المساعد /صالح احمد ھاشم  األعتذار عن اإلشراف على الدارسة  د الجواد الم عال جمال عب

 ٠راه بقسم التنمیة والتخطیط والمسجلة لدرجة الدكتو
  ـ :اإلشراف قبل التعدیل  

جامعة الفیوم                           - بقسم التنمیة والتخطیط ووكیل الكلیة   أستاذ               .  وفاء یسرى ابراهیم ./ د.ا - ١
  جامعة الفیوم   –مساعد بقسم التنمیة والتخطیط بالكلیة  أستاذ.               صالح احمد هاشم   ./ د - ٢
  جامعة الفیوم   –مدرس بقسم التنمیة والتخطیط بالكلیة          .      احمد عبد الحمید سلیم / د - ٣
  

  ـ :اإلشراف بعد التعدیل  
جامعة الفیوم                           - بقسم التنمیة والتخطیط ووكیل الكلیة   أستاذ              .   وفاء یسرى ابراهیم ./ د.ا - ١
  جامعة الفیوم    –بقسم التنمیة والتخطیط بالكلیة أستاذ مساعد    .        حمد عبد الحمید سلیم ا/ د .أـم - ٢

  صالح أحمد هاشم عن األشراف / د.إرجاع الموضوع للقسم لتقدیم مبررات االعتذار أ  :القرار 
  

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : ًا خامس

تشـكیل وحـدة الخدمـة النظـر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بخصـوص  -: ولالموضوع األ 
  . سعد قاسم مدیر الوحدة / العامة بالكلیة والمقدم من د

   .الموافقة :القرار 
  

بعقـد نـدوة عـن  اقتـراحبخصـوص النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمـع وتنمیـة البیئـة  -: الموضوع الثاني
لهـذه االنتصـارات علــي أن یـتم دعـوة نخبـة مــن السـادة البـارزین فـي هــذا  ٤٣الصـارات حـرب أكتـوبر فــي الـذكري انت

،  بخیــت، المطــرب أحمــد إبــراهیم ، الشــاعر جمــال المجــال ومــنهم الشــاعر حــزین عمــر رئــیس اتحــاد كتــاب مصــر 
  -:الیات الندوة الجامعة في هذا الشأن ویتضمن فع معالفنان محمد ریاض علي أن یتم التنسیق 

  . إقامة نشاطات ثقافیة وفنیة طالبیة  ) أ
 . وطباعة مطویة عن حرب أكتوبر وانجازاتها لتوزیعها علي الطالب  ) ب

  . تقدیم دروع وشهادات تقدیر للسادة الحاضرین من الضیوف ) ج
   .الموافقة :القرار 

  

  : إعمالیستجد من  ما
الجامعـــة بتحدیـــد موعـــد مجـــالس األقســـام خـــالل  رئـــیس/ د.الخطـــاب الـــوارد مـــن مكتـــب أبشـــأن النظـــر فـــي  - ١

األســبوع األول مــن الشــهر علــي أن یعتمــد مجلــس الكلیــة فــي األســبوع الثــاني مــن الشــهر وذلــك حتــى یتثنــي 
 . عقد المجالس النوعیة خالل األسبوع الثالث من الشهر 

   ..شهر  مع التوصیة علي عقد مجلس الكلیة یوم األربعاء الثاني من كل الموافقة :القرار 
 



 ٨

صـفاء / الخطاب الـوارد مـن وكیـل الكلیـة لشـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة لترشـیح السـیدة الـدكتورةبشأن  - ٢
عزیـــز محمـــود مـــدرس بقســـم مجـــاالت الخدمـــة االجتماعیـــة مـــدیرًا لوحـــدة متابعـــة الخـــریجین للعـــام الجـــامعي 

 . م ٢٠١٦/٢٠١٧

   .الموافقة :القرار 
 
عیـة المصـریة للبحـوث وتنمیـة المجتمعـات المحلیـة بالغربیـة بطنطـا لتوصـیات الخطاب الوارد مـن الجمبشأن  -٣

المصریة مع نقابة المهن االجتماعیـة بالغربیـة والمعهـد العـالي للخدمـة المؤتمر العاشر الذي عقدته الجمعیة 
ــــة الدولیــــة ( االجتماعیــــة بكفــــر الشــــیخ تحــــت عنــــوان  ــــیم وممارســــة الخدمــــة االجتماعی ــــق )       ( تعل مرف

 .  ) لخطاب  ا

   .تم عرض الموضوع علي األعضاء ویتم عرض اإلراء في المجلس القادم  :القرار 
 
ندي طارق أحمد عبد الغني زیدان بالموافقة علي تحویلي من شعبة /  ة بشأن الطلب المقدم من الطالب -٤

 ) مرفق الطلب ( التنمیة إلي شعبة التخطیط 

   .الموافقة :القرار 
  
لعلوم االجتماعیة علي التصورات ومقترحات قسم العلوم االجتماعیة حول تطویر الئحة موافقة قسم ابشأن  - ٥

 .  )مرفق المذكرة المعروضة ( الدراسة بالكلیة 

   . تم توزیع المقترح لإلطالع علیه وعرضه في المجلس القادم  :القرار 
 
التدریس ببرنامج الرعایة نجالء رجب أحمد علي قبول اعتذاري عن / بشأن الطلب المقدم من الدكتورة  - ٦

نظرًا للظروف الصحیة  ٢٠١٦/٢٠١٧االجتماعیة بالتعلیم المفتوح ببني سویف للفصل الدراسي األول 
 ) . مرفق الطلب ( الطارئة التي تمنعها عن السفر للتدریس 

   .الموافقة :القرار 

 
     عمید الكلیة قائم بأعمال                                     أمین المجلس        

  
  

         یز محمد جمال الدین عبد العز/ د.أ                                                سھیر عبد میھوب /د  


