
 ١

                  بسم اهللا الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  

 )٢٥٠(مجلس الكلیة رقم  محضر
  م١٤/١٢/٢٠١٥ األثنین یوم 

والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة بجلسته  العاشرةم وفي تمام الساعة ١٤/١٢/٢٠١٥الموافق  االثنینأنه في یوم 
عبیر / عمید الكلیة وأمانة د،  محمد جمال الدین عبد العزیز/ ستاذ الدكتوربرئاسة األ) ٢٥٠(رقم 

           -:حسن  وبحضور السادة األساتذة 

 زینب معوض الباهي          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / د.أ -١
  والبحوثفوزي محمد الهادي          وكیل الكلیة لشئون الدارسات العلیا / د.أ -٢        
  محمود محمود عرفان        قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون البیئة وتنمیة المجتمع / د.أ -٣        
  عادل محمود مصطفي        رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.أ -٤        

         رئیس قسم العلوم االجتماعیة       شحاتة السید صیام       / د.أ -٥
  خورشید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیطهالة / د.أ -٦
  محمود فتحي محمد           رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.أ -٧
  األستاذ بقسم التنمیة والتخطیطوفاء یسري إبراهیم              / د.أ -٨        

  صالح أحمد هاشم            األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط/ د.أ -٩
  عوني محمود توفیق          األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ - ١٠

  أحمد عبد الفتاح ناجي      األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ -١١ 
  أحالم عبد المؤمن         األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.م.أ - ١٢
  بمدیریة الشبابعاصم مرسي                  وكیل إدارة الشباب / د - ١٣

  

   -:وأعتذر عن عدم الحضور كل من   
  

 مصطفي أحمد حسان         األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ - ١

  سالم صدیق أحمد            األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ  - ٢
  أیمان زكي                 وكیل وزارة التضامن االجتماعي/ أ - ٢    

  
  
  



 ٢

 : اوًال المصادقات 
 .بدون تعدیالت  ) ٢٤٩(رقم ى محضر االجتماع السابق التصدیق عل -١

مـن جهـود فـي وفاء یسري إبراهیم علي مـا بذلتـه / تقدیم خالص الشكر والتقدیر للسید األستاذ الدكتور -٢
 .  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وكالة 

بعمــل  لتعینــه فــي منصــب قــائممحمــود محمــود عرفــان / تقــدیم خــالص التهنئــة للســید األســتاذ الــدكتور -٣
 خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  وكیل الكلیة لشئون 

بالشـفاء العاجـل للسـید  یـاتنمالت ینلمأعضـاء هیئـة التـدریس والسـادة العـاتتقدم أسرة الكلیة مـن السـادة  -٤
  .   له الشفاء العاجل  مصطفي أحمد حسان  متمنین/ الدكتوراألستاذ 

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
 جـاالت الخدمـة االجتماعیـة لألعتـزارصـفاء عزیـز محمـود المـدرس بقسـم م/ ةطلب المقدم من الدكتور البشأن  - ١

 . م ٢٠١٥/٢٠١٦مملكة العربیة السعودیة جامعة أم القري للعام الجامعي لل اإلعارةعن 

  الموافقة     -:القرار   
یـة الخدمـة االجتماعیـة  إلـي قسـم محمـد إبـراهیم مبـروك لنقلـه مـن كل/ الطلب المقـدم مـن السـید الـدكتوربشأن  - ٢

 . علم االجتماع كلیة اآلداب جامعة الفیوم 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة  الموافقة    -:القرار  

بدرجــة هنــاء عبــد التــواب ربیــع لمنحهــا اللقــب العلمــي / أصــل التقریــر الجمــاعي لترقیــة الســیدة الــدكتورة بشــأن  - ٣
 . أستاذ بذات القسم 

 .ما جاء بالتقریر  موافقةال    -:القرار 
 

 -:موضوعات خاصة  للجنة شئون التعلیم والطالب :ثالثاً 
فاطمة الزهراء منصور / العذر المقدم من الطالبة النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص :  الموضوع األول

م بسبب حملها في الشهر السابع ٢٠١٥/٢٠١٦ي للعام الجامع اتم عن دخول األمتحان٢٠١٥/٢٠١٦سعید بالفرقة الرابعة انتظام 

  . طبقًا للتقاریر الطبیة المرفقة 

  الموافقة    -:القرار 

إسراء مصطفي محمد / الطلب المقدم من الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الثانيالموضوع 

  . م بسبب رعایة طفلها ٢٠١٥/٢٠١٦ا العام م بإیقاف قیدها لهذ٢٠١٥/٢٠١٦قطب بالفرقة الثانیة انتظام 

  الموافقة    -:القرار 



 ٣

آیه عبد التواب ربیع عبد / الطلب المقدم من الطالبة النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الثالثالموضوع 

  . رها للسعودیة لمرافقة زوجها م بسبب سف٢٠١٥/٢٠١٦م بإیقاف قیدها لهذا العام ٢٠١٥/٢٠١٦المجید بالفرقة األولي انتظام 

  الموافقة    -:القرار 

نرمین كریم تادروس بالفرقة الثالثة / غیاب الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الرابع الموضوع 

  . م ولمدة شهر طبقًا للتقریر الطبي المرفق ١/١١/٢٠١٥م عن المدة من ٢٠١٥/٢٠١٦انتظام 

  الموافقة    -:القرار 

إیناس أحمد عبد / الطلب المقدم من الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الخامسالموضوع 

  . یقاف قیدها لهذا العام بسبب سفرها للسعودیة لمرافقة زوجها م بإ٢٠١٥/٢٠١٦قة الثالثة انتظام العظیم علي بالفر 

  الموافقة    -:القرار 

أعتماد جدول التدریب المیداني للفصل الدراسي  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  سادسالالموضوع 

   - :م ٢٠١٥/٢٠١٦األول من العام الجامعي 

 م ٢١/١٢/٢٠١٥الفرقة الثالثة  -م                             ٢٠/١٢/٢٠١٥الفرقة الثانیة  -

 م ٢٢/١٢/٢٠١٥الفرقة الرابعة  -

  الموافقة    -:القرار 

أعتماد جدول التخلفات للفصل الدراسي األول من  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  السابعالموضوع 

  .م ٢٠١٥/٢٠١٦العام الجامعي 

  الموافقة    -:القرار 

ت الفصل الدراسي األول من أعتماد جدول  إختبارا النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الثامن الموضوع 

  .م ٢٠١٥/٢٠١٦العام الجامعي 

  الموافقة    -:القرار 

أسماء محمد عبد الهادي مصطفي / حالة الطالبة النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  التاسعالموضوع 

راجعة النتائج الخاصة بالطالبة المذكورة تبین أن م وبم٢٠١٥/٢٠١٦المقیدة بالفرقة الرابعة انتظام باقیة لإلعادة في العام الجامعي 



 ٤

علم النفس ( وناجحة في مادة م ٢٠١٠/٢٠١١األولي للعام الجامعي من الفرقة ) علم االجتماع العام ( الطالبة راسبة في مادة 

تها ودرج النفس مادة علم( في مواد التخلف / ٢٠١٢/ ٢٠١١ورصد لها في نتیجة انتظام للعام الجامعي ) مقبول  ٦٤ودرجتها 

  ). علم النفس أم علم االجتماع العام ( فهل یعتبر مادة التخلف هي )  ٦٤

   .تخطر الطالبة بدخول مادة علم االجتماع العام     -:القرار 

محمود عبد التواب عبد اهللا / إیقاف قید الطالب النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  العاشرالموضوع 

  ) . ٢٦/١٢/١٩٨٧(سنة من موالید  ٢٨م نظرًا لبلوغه ٢٠١٥/٢٠١٦ة الرابعة انتظام للعام الجامعي بالفرق

  الموافقة    -:القرار 

محمد ربیع عبد الحلیم / إیقاف قید الطالب النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الحادي عشرالموضوع 

  ) .٢/١٢/١٩٨٧(سنة من موالید  ٢٨م نظرًا لبلوغه ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي  عبد العاطي بالفرقة الرابعة انتظام للعام

 الموافقة    -:القرار 

  :رابعًا موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا 
بشأن موافقة مجلس قسم التنمیة والتخطیط على  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع األول

فاعلیة مدخل سبل المعیشة " بعنوان . سمر سعید معوض صوفي / كم على رسالة الدكتوراه  للدارسة تشكیل لجنة المناقشة والح
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة   "المستدامة لتمكین المرأة الفقیرة 

  
                                                                                  )ورئیسا مناقشا(حلوان                       جامعة  -كلیة الخدمة االجتماعیة  -األستاذ بقسم تنظیم المجتمع    مدیحھ مصطفى فتحي     / د.أ  ١
                                )مناقشا(جامعة الفیوم      -كلیة الخدمة االجتماعیة   - ستاذ المتفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  األ    احمد وفاء حسین زیتون  / د.ا  ٢
)                         مشرفا ( جامعة الفیوم        –كلیة الخدمة االجتماعیة  -  األستاذ ورئیس قسم التنمیة والتخطیط  ھالة خورشید طاھر  / د.ا  ٣
)                         مشرفا ( جامعة الفیوم       –كلیة الخدمة االجتماعیة  -األستاذ المساعد بقسم التنمیة والتخطیط     ھاشم مرعى ھاشم    / د  ٤

         
 الموافقة    -:القرار              

     

ة   النظـر فـي توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث :الموضوع الثـاني  ة مجلس قسم التنمی أن موافق بش
دارس  دكتوراه  لل الة ال ى رس م عل ة والحك ة المناقش كیل لجن ى تش یط عل راھیم/ والتخط ود إب د محم رم محم .  أك

اطق الحضریة  تقییم أداء المؤسسات التطوعیة كمدخل لتحسین" بعنوان  ي المن راء ف اة شباب الفق ة حی "  .نوعی
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  
  

                                )مشرفا ورئیسا (جامعة الفیوم  -كلیة الخدمة االجتماعیة  -ستاذ المتفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  األ  احمد وفاء حسین زیتون    / د.ا  ١
                                )مناقشا(عمید المعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرة                                                 محمد محمود إبراھیم  عویس     / د.ا  ٢
)                         مشرفا ( جامعة الفیوم       -كلیة الخدمة االجتماعیة  -ستاذ المتفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  األ  احمد عبد الفتاح ناجى   / د.ا  ٣
)                         مناقشا ( جامعة الفیوم   -كیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ستاذ بقسم التنمیة والتخطیط وواأل  محمود محمود عرفان / د.ا  ٤

      
  الموافقة    -:القرار 

 



 ٥

  بشأن موافقة مجلس قسم التنمیة والتخطیط   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع الثالث 
   المرأةتقییم برامج تمكین " بعنوان  . أیمن ناصر عبد المحسن / م على رسالة الدكتوراه  للدارس على تشكیل لجنة المناقشة والحك

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة " لفقیرة بالمناطق الحضریة   
                                )مناقشا ورئیسا(                                         عمید المعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرة             محمد محمود إبراھیم  عویس     / د.ا  ١
)                         مناقشا( جامعة الفیوم       -البیئة سابقا ستاذ بقسم التنمیة والتخطیط ووكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة األ  وفاء یسرى إبراھیم     / د.ا  ٢

)                         مشرفا ( جامعة الفیوم      –كلیة الخدمة االجتماعیة  -األستاذ المساعد بقسم التنمیة والتخطیط     ھاشم مرعى ھاشم    / د  ٣
  

  الموافقة    -:القرار     

مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث   : الموضوع الرابع
تصور مقترح للممارسة العامة  "بعنوان .أسماء ربیع احمد حسن  / ةللدارس الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من  " البحر المتوسط بخطورة المشكالت الناتجة عن المرض  یمیاأنمرضى  األطفال أمھاتللخدمة االجتماعیة لتوعیة 
    -:السادة 

    )ورئیسا مناقشا(جامعة حلوان     -كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   زكنیة عبد القادر     / د.أ  ١
                                                                                  )مناقشا(فیوم         جامعة ال -كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد    / د.أ  ٢
)                         مشرفا ( جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة  -ت الخدمة االجتماعیة أستاذ مساعد بقسم مجاال  أحالم عبد المؤمن على   / د  ٣

  الموافقة    -:القرار 

مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الموضوع الخامس
 األطفالالمخاطر الناتجة عن عمل  "بعنوان .هالة محمد حسن  / ةللدارس الماجستیرة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسال

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة  "مواجھتھا  فيبالصناعات الخطرة ودور الخدمة االجتماعیة 
  

                                                                                  )ورئیسا مناقشا(جامعة حلوان           -جتماعیة كلیة الخدمة اال -أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   مریم إبراھیم حنا     / د.أ  ١
)                         مناقشا ( جامعة الفیوم                     –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة وعمید الكلیة   العزیز    محمد جمال الدین عبد/ د.ا  ٢
)     مشرفا ( جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحالم عبد المؤمن على   / د  ٣

 

  الموافقة    -:القرار 
على مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  : الموضوع السادس

الجتماعیة التي المشكالت ا "بعنوان .ندى الحسیني محمد السید  / ةللدارس الماجستیرتشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة  " .تواجھ الطفل الموھوب ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل معھا 
    )رئیسا مشرفا(ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  جامعة الفیوم   األ  زینب معوض الباھى     / د.أ  ١

                                )مناقشا(جامعة حلوان       -االجتماعیة  كلیة الخدمة -أستاذ ورئیس قسم التخطیط االجتماعي   احمد إبراھیم حمزة     / د.ا  ٢
)                         مناقشا (     جامعة الفیوم                 –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة وعمید الكلیة   محمد جمال الدین عبد العزیز   / د.ا  ٣

  

  الموافقة    -:القرار 

  باألساتذة من الخارج في المناقشة أكثر من ثالث مرات في العام  االستعانةبعدم  -:توصیة المجلس 
  .  مراعاة التخصص الكلیة مععلي مستوي خمس مرات  الدراسي علي مستوي القسم و

 

الخدمة االجتماعیة  على  مجاالت بشأن موافقة مجلس قسمصیة لجنة الدراسات العلیا النظر في تو :  الموضوع السابع
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في . سھاد طلب عبد التواب طلب  /  ةللدارس  الماجستیرمنح درجة   " بعنوان ارسالتھبناء

  .    بتقدیر ممتاز" .جودة برامج المجلس القومي للمرأة  نالمتطلبات المھنیة من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة لتحسی
  

   الموافقة    -:القرار 



 ٦

الخدمة االجتماعیة  على  طرق بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا:  الموضوع الثامن
ً علي تقریر لج.  سعاد عطیة صالح أبو العنین/  ةللدارس  الماجستیرمنح درجة  دور " بعنوان  انة المناقشة والحكم في رسالتھبناء
  .بتقدیر ممتاز  "القمامة  لجامعيالحد من المشكالت االجتماعیة  في األھلیةالجمعیات 

  الموافقة    -:القرار 

مجاالت الخدمة االجتماعیة  شأن موافقة مجلس قسم ب  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا:  الموضوع التاسع
المسجلة بدرجة الماجستیر نظرا النتهاء مدة التسجیل لها في . هدى عبد الفتاح محمد  / ألول للدارسة المد ا على
  .بناء على تقریر لجنة اإلشراف .  ١٧/١٢/٢٠١٥

  الموافقة    -:القرار 
  

  

مجاالت الخدمة شأن موافقة مجلس قسم ب  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا:  الموضوع العاشر
المسجلة بدرجة الماجستیر نظرا النتهاء مدة المد األول لها في . شیماء على طلعت محمد / المد الثاني للدارسة  علىاعیة  االجتم

  .بناء على تقریر لجنة اإلشراف .   ١٧/١/٢٠١٦

  الموافقة    -:القرار 

جلس قسم النظر في موافقة م شأنب  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیاالموضوع الحادي عشر 
المسجلة بدرجة الماجستیر نظرا النتهاء مدة المد . هبة عبد التواب محمد  / المد الثاني للدارسة  علىمجاالت الخدمة االجتماعیة  

  .بناء على تقریر لجنة اإلشراف .   ١٧/١/٢٠١٦األول لها في 

  الموافقة    -:القرار 

مجـاالت الخدمـة موافقـة مجلـس قسـم  شـأن ب لعلیـاالنظر في توصیة لجنـة الدراسـات االموضوع الثاني عشر 
ادة  طالب مقیدین بتمهیـدي ماجسـتیر ٣شطب القید لعدد  علىاالجتماعیة   ق الم ى تطبی اء عل ة ) ٣٢(بن ة الكلی یسعى " من الئح

ي الطالب خالل عامین على األكثر من قیده بتمھیدي الماجستیر للحصول على موافقة القسم العلمي المختص على مشروع  ..... بحث
تة ) السمنار(فإذا تم رفض ھذا المشروع من المتخصصین في  ل عن س دة ال تق د م د بع روع جدی رى بمش جاز للطالب التقدم مرة أخ

ا ..... فإذا عجز الطالب عن تقدیم مشروعة البحثي ) .شھر ١٢(أشھر وال تزید عن سنة  ب الغی ھ یوجد " اعتبر قید الطال ث ان وحی
رار عدد من الطالب المقی ة  بق تثنائیة الممنوح دة االس ذلك الم ة وك ررة بالالئح دین بقسمكم استنفذوا المدة األساسیة والجوازیة المق

علما بان مواعید التسجیل بالكلیة بالنسبة للماجستیر مقررة في ( ٢٠١٥مجلس الدراسات العلیا والبحوث بالمد حتى تسجیل نوفمبر 
 -:والدارسین ھم  ) شھري نوفمبر اوابریل 

 
  مالحظات  القید في تمھیدي   تاریخ انتھاء القید  تاریخ القید  اسم الدارس

  سماح محمد احمد دسوقي 
  ٣١/١٠/٢٠١٢  

ولم یتم  ٢٠١٥م المد حتى تسجیل نوفمبر ت
  الماجستیر  التسجیل   

ة  ى موافق ول عل تم الحص
ا  ات العلی س الدراس مجل
ى  د حت ى الم ة عل بالجامع

   ٢٠١٥نوفمبر 
  میدة ھبھ مصطفى طھ ح

  ٣١/١٠/٢٠١٢  
ولم یتم  ٢٠١٥م المد حتى تسجیل نوفمبر ت

  الماجستیر  التسجیل  
ة  ى موافق ول عل تم الحص
ا  ات العلی س الدراس مجل
ى  د حت ى الم ة عل بالجامع

   ٢٠١٥نوفمبر 
د  م محم ال ھاش ار جم من

  ٣١/١٠/٢٠١٢  القرش 
ولم یتم   ٢٠١٥نوفمبر  فيانتھى القید 

ال   الماجستیر  التسجیل  م إرس ددت  ٣ع
  إنذارات 

  الموافقة    -:القرار 



 ٧

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیاالموضوع الثالث عشر 
  -:تعدیل بجدول الدراسات العلیا تمهیدي دكتوراه ببعض المقررات الدراسیة  بناء على االعذارالمقدمة على الوجه التالي  على

  المقترح للتدریس   القائم بالتدریس   م المادة اس

  مرفت السید خطیري . د   زالعزی محمد جمال الدین عبد/ د.ا  دراسات نقدیة 
  منال حمدي الطیب . د  مصطفى احمد حسان / د.ا  السیاسة االجتماعیة قضایا 

  الموافقة    -:القرار 
ــل الكلیــة لشــئون / د.بشــان اقتــراح ا لیــاالنظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العالموضــوع الرابــع عشــر  وكی

) الواقـع والمـأمول ( هویـة الخدمـة االجتماعیـة "  الدراسات العلیا بعقد المؤتمر العلمي السـنوي الخـامس والعشـرون تحـت عنـوان
  . ٢٠١٦على أن یكون في األسبوع األول من شهر مایو 

الخدمـــة االجتماعیـــة والقضـــایا " كالتـــالي  لیكـــونالموافقـــة علـــي میعـــاد المـــؤتمر مـــع تغییـــر العنـــوان   -:القـــرار 
فــوزي محمـد الهــادي وكیـل الكلیــة لشــئون / د.مــع تشـكیل لجنــة برئاسـة أ" المعاصـرة للشــباب فـي الــوطن العربـي 

  .   الدراسات العلیا والبحوث والسادة رؤساء األقسام القتراح محاور المؤتمر 

  : وتنمیة البیئة  موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع: خامسًا 
  

عقــد نــدوة عــن النظــر فــي توصـیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیـة البیئــة بخصــوص  -: الموضــوع األول
العنـــف الفكـــري وتـــأثیره علـــي المجتمـــع وعقـــد سلســـلة مـــن النـــدوات فـــي الفصـــل الدراســـي الثـــاني بالتنســـیق مـــع 

تاذ ورئــیس قســم العلــوم االجتماعیــة شــحاته الســید صــیام أســ/ د.مؤسســات المجتمــع الخــارجي ویحاضــر فیهــا أ
  . بالكلیة 

  
  
  

  الموافقة    -:القرار 
  
  
  

عقــد نـــدوة النظــر فـــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمـــع وتنمیــة البیئــة بخصــوص   -: الموضــوع الثــاني
لبي الثـأثیر السـ –التـأثیر المباشـر ( للطالب والعاملین بالكلیة عن التدخین وآثاره علي البیئة والصـحة العامـة 

عـن إضـرار التـدخین مـع توقیـع عقوبـات بالتنســیق ) بنـر ( مـع وضـع لوحـات إرشـادیة ) علـي غیـر المـدخنین 
  -:مع اتحاد طالب الكلیة علي النحو التالي 

  . مرة مع إرسال إنذار لولي األمر بذلك  لجنیهًا أو  ٣٠غرامة مالیة قدرها *

  

     . جنیهًا مع الفصل لمدة أسبوعین  ٥٠قدرها  مالیةتغلیظ العقوبة في المرة الثانیة وتوقع غرامة *
جنیـــه والتحویـــل إلـــي  ١٠٠وفـــي حالـــة إرتكـــاب نفـــس المخالفـــة للمـــرة الثالثـــة توقـــع غرامـــة مالیـــة قـــدرها *

  . مجلس التأدیب بالكلیة 
  . تعلن أسماء الطلبة المدخنین باللوحة اإللیكترونیة بمدخل الكلیة لمدة أسبوعین *
  

  مع تشكیل لجنة حمایة البیئة من التدخین  ةالموافق    -:القرار 
  



 ٨

تجمیل واجهـه النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بخصوص  :الموضوع الثالث 
/ الكلیة من إسالك التلیفونات وخطوط النـت وتجمیعهـا فـي علـب خاصـة بهـا مـع مخاطبـة السـید الـدكتور

  . الشأن هیثم الفیل مدیر إدارة المشروعات في هذا 
  

  . مع مخاطبة إدارة المشروعات  الموافقة    -:القرار 
  

 و عمـل لوحـة النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیـة البیئـة بخصـوص  :الموضوع الرابع 
  . بنر توضح خریطة الكلیة 

  
  الموافقة    -:القرار 

فصــل یــة البیئــة بخصــوص النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنم : الخــامسالموضــوع 
  . القمامة من المنبع لألجسام الصلبة والزجاجیة والورقیة عن طریق ثالث صنادیق ألوان مختلفة 

  الموافقة    -:القرار 
  
  :ما یستجد من إعمال  

 التعلیم المفتوح الكنترول للتعلیم المفتوح وفقًا لما جاء بمجلس إدارةو بشأن قواعد المالحظة -١
للكنتـروالت والمالحظـة للمعیـدین أعضـاء هیئـة التـدریس  ترشیح كل قسم من السـادةمع  وافقةالم    -:القرار 

   . المساعدین والمدرسین ثم األساتذة المساعدینوالمدرسین 
 

 . ٢٠١٥/٢٠١٦٠ام الجامعي شكیل كنتروالت الفرق األربعة للعت اعتمادبشأن -٢
  الموافقة    -:القرار  
  

حضــور المــؤتمر الــدولي التاســع للســـیاحة لالــة خورشــید ه/ د.بشــأن الطلــب المقــدم مــن أ-٣
 . م ٢٠١٦فبرایر  ١٣-١١ مرسي علم خالل الفترة  في ةوالضیافة والمنعقد

 
  . مع تقدیم تقریر أعمال المؤتمر بالمجلس الموافقة    -:القرار 

  
  
  



 ٩

صالح أحمد هاشم للحصول علـي / د.بشأن موافقة مجلس التنمیة والتخطیط علي ترشیح أ -٤
ئزة التفـــوق فـــي العلـــوم االجتماعیـــة المعلـــن عنهـــا فـــي المجلـــس األعلـــي للثقافـــة للعـــام جـــا

 . م ٢٠١٥/٢٠١٦
  الموافقة    -:القرار 

 
 

 تم بحمد اهللا
  

     عمید الكلیة                                          أمین المجلس        
  
  
  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د.أ                                                 عبیر حسن مصطفي  /د  
  
  
  
  
 


