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    كلیة الخدمة االجتماعیة       
  ) ٢٠٦( مجلس الكلیة رقم  محضر اجتماع

  م١/٢٠١٢/ ١٧لموافق ا الثالثاءالمنعقد یوم 
عشر  الحادیةم وفي تمام الساعة ١٧/١/٢٠١٢الموافق  الثالثاءإنه في یوم 

بواب شاكر علي القائم / ظهرًا عقد مجلس الكلیة جلسته برئاسة األستاذ الدكتور
  :بأعمال عمید الكلیة وبحضور السادة األساتذة

 الطالبوكیل الكلیة لشؤون التعلیم و ان خلیل      عرفات زید/ د.أ - ١

 یسري سعید حسنین     وكیل الكلیة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة/  د.أ - ٢

 بالكلیةاألستاذ غیر المتفرغ           عبد العزیز عبد اهللا مختار/ د.أ - ٣

 األستاذ المتفرغ بالكلیة         عوني محمود توفیق        /د.أ - ٤

 تفرغ بالكلیةاألستاذ الم          سالم صدیق أحمد          /د.أ - ٥

 األستاذ المتفرغ بالكلیة          مصطفى أحمد حسان      /د.أ - ٦

 بالكلیةاألستاذ المتفرغ       مصطفي الحسیني النجار     / د.أ - ٧

 رئیس قسم التنمیة والتخطیط      خلیل عبد المقصود عبد الحمید /د.أ - ٨

 جتماعیةرئیس قسم مجاالت الخدمة اال         زینب معوض الباهي      /د.أ - ٩

 هناء محمد السید     القائم بأعمال رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.م.أ -١٠

 أحمد عبد الفتاح ناجي              أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط/د.أ -١١

 ناصر عویس عبد التواب          أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/د.أ -١٢

 تاذ بقسم التنمیة والتخطیطوفاء یسري إبراهیم               أس /د.أ -١٣

أمین ( ةمدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعی          یوسف اسحق إبراهیم ./د - ١٤
 ).المجلس

  وكیل وزارة التضامن االجتماعي     محمود الشاذلي                ./ أ -١٥
  : وقد أعتذر عن عدم الحضور كل من

 بالكلیةاألستاذ المتفرغ           أحمد وفاء حسین زیتون   /د.أ - ١

 أسامة رشوان                 وكیل وزارة الشباب والریاضة./ د - ٢

 مجدي سلیم                مدیر مؤسسة مصر الخیر/ العمید - ٣
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بالترحیب بأعضاء  بواب شاكر/ د.ولما كان االجتماع قانونیًا فقد بدأ رئیس المجلس أ
  :النظر في موضوعات جدول األعمال على النحو التاليو  المجلس،

  
 ً     المصادقات  - : أوال

  

الموافـــق الثالثــاء المنعقــد یــوم ) ٢٠٥(رقــم التصــدیق علــى محضــر الجلســة الســابق 
  م١٢/٢٠١١/ ١٣

 المصادقة -:القرار

  
  الكادر الخاص -:ثانیاً 

 
النظــر فــي توصــیة مجلــس قســم مجــاالت الخدمــة االجتماعیــة  بشــأن الموافقــة علــى تعیــین  - ١

 .م في وظیفة مدرس مساعد بالقسمحكیمة رجب زیدان المعیدة بالقس/
 

  .مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة الموافقة على توصیة -:القرار
 

خلیــل / د .أ تعاقــدالنظــر فــي توصــیة مجلــس قســم التنمیــة والتخطــیط بشــأن الموافقــة علــى  - ٢
عبــد المقصــود عبــد الحمیــد األســتاذ بالقســم للعمــل بالمملكــة العربیــة الســعودیة للعمــل بــوزارة 

م ٢٠١١/٢٠١٢قتصـــاد والتخطـــیط فـــي وظیفـــة خبیـــر تنمیـــة اجتماعیـــة للعـــام الجـــامعي اال
  .اعتبارا من تاریخ السفر

  .مجلس قسم التنمیة والتخطیط الموافقة على توصیة -:القرار
 

هاشــم /د .م.أ طلــبالنظـر فــي توصــیة مجلــس قســم التنمیــة والتخطـیط بشــأن الموافقــة علــى  - ٣
المملكــة العربیــة بإجــازة لمرافقــة الزوجــة التــي تعمــل بم هاشــم األســتاذ المســاعد بالقســمرعــي 

 .م٢٠١١/٢٠١٢السعودیة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  .مجلس قسم التنمیة والتخطیط الموافقة على توصیة -:القرار
  

النظـــر فـــي مطالبـــة أعضـــاء مجلـــس قســـم طـــرق الخدمـــة االجتماعیـــة بصـــرف مســـتحقات  - ٤
 .یتم الصرف لمدة تزید عن عام كامل حضور مجلس القسم حیث لم

  
 هنـاك مناقضـة واردة مـن الجهـاز المركـزي للمحاسـبات األعضاء بـأنالمجلس أبلغ رئیس  -:القرار

  .، وجاري حل المشكلةبشأن صرف بدل مجالس األقسام
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  شئون التعلیم والطالب  -: ثالثاً 
  

داد المقتــرح قبولهــا بالفرقــة األعــالنظــر فــي توصــیة لجنــة شــؤون التعلــیم والطــالب بشــأن  -١
  :م، وهي على النحو التالي٢٠١٢/٢٠١٣األولى بالكلیة للعام الجامعي 

طالــب وطالبــة مـــن الحاصــلین علــى شــهادة الثانویـــة العامــة المصــریة مـــن ) ١٠٠٠(عــدد -
  .القسم العلمي

طالــب وطالبــة مــن الحاصــلین علــى شــهادة الثانویــة العامــة المصــریة مــن ) ١٠٠٠(عــدد  -
  .األدبي القسم

طالــب وطالبــة مــن الحاصــلین علــى شــهادة دبلــوم فنــي متوســط فــي الخدمــة ) ٢٥٠(عــدد  -
  .االجتماعیة

قتراح عقد اختبارات شخصیة للطالب المرشحین للقبول بالكلیة كما كان معموًال به من امع 
  .االختبارمن كل طالب نظیر هذا ) جنیهاً ٥٠(قبل، على أن یحصل مبلغ 

  
، مـع مخاطبـة لجنـة قطـاع لجنـة شـؤون التعلـیم والطـالب على توصـیة الموافقة -:القرار

أســوة ببــاقي كلیــات  ،اختبــار شخصــي للطــالب إجــراءالخدمــة االجتماعیــة للموافقــة علــى 
  .ومعاهد الخدمة االجتماعیة

  
التــي تمــت بجــداول النظــر فــي توصــیة لجنــة شــؤون التعلــیم والطــالب بشــأن التعــدیالت  -٢

م، ومرفـــق صـــوره ٢٧/١٢/٢٠١١ألخــر الجـــداول، والمعتمـــدة بتــاریخ امتحانــات الكلیـــة وفقـــًا 
  .ضوئیة من الجداول النهائیة

  
  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
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  الدراسات العلیا  -:رابعاً 

  
  
  
  

النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم طرق  -١
 محمد محمد جاب اهللا إيمان/مناقشة والحكم للدارسة الخدمة االجتماعیة بتشكیل لجنة ال

تصور مقترح لطريقة " :وموضوعهامنها  في الرسالة المقدمةالمسجلة لدرجة الماجستیر، 
تنظيم المجتمع لتدعيم دور جمعية التأهيل االجتماعي لرعاية المعاقين بإستخدام استراتيجية 

 : على أن تتكون اللجنة من ".المدافعة

  مشرفًا ورئیساً  أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة  محمود توفیق يعون /د.أ-
   مناقشاً          أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة   عرفات زیدان خلیل/د.أ-      

  أستاذ بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان        مناقشاً سناء محمد حجازي /د.أ-      

                                                                                                           بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیةأستاذ مساعد  لى عبد الوارث عبد الوهابلی/ د.م.أ-      

  مشرفاً 
  

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار
  

نة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم التنمیة النظر في توصیة لج- ٢
المسجل لدرجة  وائل عبد العزیز یوسف/والتخطیط بتشكیل لجنة المناقشة والحكم للدارس 

تنمیة قیم المواطنة كمدخل لتفعیل مشاركة ": الدكتوراه، في الرسالة المقدمة منه وموضوعها
  : على أن تتكون اللجنة من "الشباب في أنشطة الجمعیات األهلیة

  
 غ بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعةأستاذ تنظیم المجتمع المتفر نبیل محمد صادق /د.أ-

                                        رئیساً مناقشًا و                                                               حلوان 
  أستاذ التنمیة والتخطیط المتفرغ بالكلیة                 مناقشاً  احمد وفاء زیتون/د.أ-    

  مشرفاً         أستاذ ورئیس قسم التنمیة والتخطیط بالكلیة  خلیل عبد المقصود عبد الحمید/د.أ-      

  مشرفاً         أستاذ مساعد بقسم التنمیة والتخطیط بالكلیة ھاشم مرعي ھاشم / د.م.أ-     
  

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار
  

النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم مجاالت  -٣
المسجلة  مروه مصطفى القاضي/الخدمة االجتماعیة بتشكیل لجنة المناقشة والحكم للدارسة 
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استخدام الممارسة العامة في " :مة منها وموضوعهالدرجة الدكتوراه، في الرسالة المقد
على أن تتكون اللجنة  "ستثمار خبرات المسنین في العمل التطوعيإلالخدمة االجتماعیة 

   :من
                                     عمید المعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالسادس من اكتوبر   ثریا عبد الرؤوف جبریل  /د.أ     

  رئیساً مناقشًا و 
ل عمید كلیة اعمأوقائم ب ،أستاذ مجاالت الخدمة االجتماعیةبواب شاكر علي / د.أ-    

                                                مناقشاً                                           جامعة الفیوم   -الخدمة االجتماعیة
 أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالكلیة مشرفاً  زینب معوض الباهي/د.أ-

  مة االجتماعیة بالكلیة    مشرفاً أستاذ بقسم مجاالت الخد ناصر عویس عبد التواب/د.أ-
  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة - :القرار        

  
لموافقة على اقتراح مجلس قسم مجاالت النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن ا- ٤

إیمان حسن عبد العال أحمد /الخدمة االجتماعیة بتشكیل لجنة المناقشة والحكم للدارسة 
المدخل الوقائي في الخدمة "المسجلة لدرجة الماجستیر في الرسالة المقدمة منھا وموضوعھا 

على أن تتكون " یوائیةاالجتماعیة لتنمیة المھارات الحیاتیة للمشرفات بالمؤسسات اإل
   :اللجنة من

األستاذ المتفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  ماھر أبو المعاطي علي/د.أ-
 ً ً ورئیسا   مناقشا

                األستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة جامعة الفیومھدى توفیق محمد /د.أ-
 ً   مشرفا

                بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوملمساعد ااألستاذ میرفت السید خطیري /د-
 ً   عضوا

                بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة جامعة الفیومالمساعد األستاذ أحالم عبد المؤمن علي  /د-
 ً   مشرفا
  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
سات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم التنمیة النظر في توصیة لجنة الدرا -٥

المسجلة لدرجة الماجستیر والء مختار عثمان /والتخطیط بتشكیل لجنة المناقشة والحكم للدارسة 
  "اتجاھات العاملین في الوحدات المحلیة نحو الالمركزیة"في الرسالة المقدمة منھا وموضوعھا 

   :على أن تتكون اللجنة من
األستاذ المتفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  ماھر أبو المعاطي علي/د.أ-

 ً ً ورئیسا   مناقشا
ً                 جامعة الفیوم التنمیة والتخطیطاألستاذ بقسم  أحمد عبد الفتاح ناجي/د.أ-   مناقشا
ً            مجامعة الفیو التنمیة والتخطیطبقسم المساعد األستاذ ھالھ خورشید طاھر /د-   مشرفا
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  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
التنمیة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم - ٦

من قسم التنمیة ، "بتقدیر ممتاز"درجة الماجستیر أحمد عماد سعد /منح الدارس  والتخطیط

مؤشرات تخطیطیة لتحسین نوعیة حیاة الفئات " :بعنوان دمة منھفي الرسالة المقوالتخطیط 
 ."المستحقة للدعم

  
  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
مجاالت  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم -٧

بتقدیر "ة الماجستیر درج ریهام محمد أسماعیل/ة منح الدارسالخدمة االجتماعیة 
التدخل :"، من قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة في الرسالة المقدمة منھا بعنوان"ممتاز

المھني للخدمة االجتماعیة باستخدام برنامج إرشادي لتنمیة وعي األسرة باحتیاجات 
 ".األطفال مرضى السكر

 
  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
مجاالت  توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم النظر في -٨

بمرتبة "درجة الدكتوراه آمال رمضان عبد الحلیم /ة منح الدارسالخدمة االجتماعیة 
: من قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة في الرسالة المقدمة منھا بعنوان" الشرف الثانیة

 ."مشروع دعم المرأة في الحیاة السیاسیةاآلثار االجتماعیة واالقتصادیة ل"
 

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار
 

مجاالت  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم -٩

بمرتبة الشرف "درجة الدكتوراه إلھام عید أبو القاسم /منح الدارسة الخدمة االجتماعیة 
التدخل ": من قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة في الرسالة المقدمة منھا بعنوان" األولى

 "المھني للخدمة االجتماعیة وتنمیة مھارات التفاعل االجتماعي للمعاقات حركیاً 
 

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار
 

اح مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتر  -١٠
 :المقدمة من كل من الدكتوراهالتنمیة والتخطیط بتسجیل رسائل 
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المحاسبیة عند التخطیط لخدمات ":بعنوان مصطفى إبراهیم محمد هاشم/ الدارس -
   :وتشكل لجنة االشراف من كل من "الرعایة االجتماعیة للمسنین

  .لقسمعبد العزیز عبد اهللا مختار األستاذ غیر المتفرغ با./ د.أ-  
  .وفاء یسري إبراهیم األستاذ بالقسم ./د.أ-    

فاعلیة الشراكة بین الحكومة ومنظمات ":بعنوان جیهان كامل أحمد/ الدارسة -
   :وتشكل لجنة االشراف من كل من" المجتمع المدني في تحقیق التنمیة البشریة

  .أحمد وفاء حسین زیتون األستاذ المتفرغ بالقسم./ د.أ-
  .بالقسمالمساعد األستاذ  هاله خورشید طاهر ./د.م.أ-    
  

  .مجلس قسم التنمیة والتخطیط الموافقة على توصیة -:القرار
  
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم  -١١

  :المقدمة من كل من الدكتوراهبتسجیل رسائل  مجاالت الخدمة االجتماعیة

دراسة تحلیلیة لواقع الخدمة االجتماعیة في ":بعنوان إبراهیمنشوى جالل / الدارسة -
  :وتشكل لجنة االشراف من كل من "ریاض األطفال

  .مصطفى أحمد حسان األستاذ المتفرغ بالقسم./ د.أ-
  .بالقسمالمساعد األستاذ  أحالم عبد المؤمن على ./د.م.أ-    
الوظیفیة وعالقتها باألداء  الجدارات":بعنوان أیمن سید سعید عبد المعطي/ الدارس -

وتشكل لجنة األشراف من كل " المهني لألخصائیین االجتماعیین بإدارات رعایة الشباب
  :من

  .زینب معوض الباهي أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة./ د.أ-
  .بالقسمالمساعد األستاذ  یوسف محمد عبد الحمید ./د.م.أ-    
فعالیة نموذج الحیاة في الخدمة االجتماعیة ":بعنوان سن أحمدمحمد إبراهیم ح/ الدارس  -

وتشكل لجنة األشراف "" للتخفیف من حدة الضغوط االجتماعیة لألطفال مجهولي النسب
  :من كل من

  .هدى توفیق محمد األستاذ بالقسم./ د.أ-
  .بالقسمالمساعد األستاذ میرفت السید خطیري  ./د.م.أ-    
وتنمیة  التدخل المهني للخدمة االجتماعیة":بعنوان جمال السید أماني محمد/ الدارسة -

  :وتشكل لجنة األشراف من كل من "ثقافة التطوع لدى الشباب الجامعي

  .األستاذ بالقسم ناصر عویس عبد التواب/د.أ-



 

- ٨ - 
  

  الجودة -:خامساً   الجودة -:خامساً 

  .بالقسمالمساعد األستاذ محمود فتحي محمد  ./د.م.أ-    
  

  .ات العلیاالدراسلجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
/ النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على شطب قید الدارسة -١٢

سماح زیادة عبد الغفار المسجلة لدرجة الماجستیر من قسم التنمیة والتخطیط بناء على 
 . تقریر لجنة األشراف

  
  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

 
 مـــد قیـــد الـــدارسلدراســـات العلیـــا بشـــأن الموافقـــة علـــى النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة ا -١٣

أســامة عبــد الفتــاح محمــد ســعد المســجل لدرجــة الماجســتیر بقســم مجــاالت الخدمــة /
 .االجتماعیة لمدة عام بناء على التقریر المقدم من األشراف

  
  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
  

 
  
المــــدرس المســــاعد بقســــم التنمیــــة  يبحــــراو حفــــیظ ســــلوى عبــــد ال/النظــــر فــــي تعیــــین  -١

 .والتخطیط في وظیفة نائب مدیر وحدة الجودة بالكلیة
  .الموافقة -:القرار

 
النظر في الجدول الزمني المعدل لتنفیذ مخرجـات مشـروع تطـویر البرنـامج الدراسـي  -٢

 .م٣٠/٦/٢٠١٢وحتى ١/١/٢٠١٢للكلیة في الفترة من 
  .الموافقة -:القرار

  
  
  
  



 

- ٩ - 
  

 ً   موضوعات عامة - :سادساً◌

  من أعمال  دما یستج  - : سابعاً 

  
  
  
  
  
  

  
النظر في القرارات التي صدرت عن اجتماع مركز البحوث یوم األحد الموافق  -١

  .م٢٥/١٢/٢٠١١
  .الموافقة -:القرار
 ٢٣، ٢٢یومي الذي كان مقررًا عقده النظر في تأجیل المؤتمر السنوي للكلیة  -٢

م، وذلك لتركیز الجهود ٢٠١٢مایو  ١٠، ٩، إلى یوميم٢٠١٢فبرایر عام 
 .یر البرنامج الدراسي للكلیةلالنتهاء من مشروع تطو 

  .الموافقة -:القرار
  
  
  

  ولما لم یستجد من أعمال فقد أنتهى االجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً 
  
  
  القائم بأعمال عمید الكلیة ورئیس المجلس                             أمین المجلس  
  
  بواب شاكر علي/ د.أإبراهیم                             یوسف اسحق ./ د
  
  
   


