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                 بسم اهللا الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  

 )٢٥٣(مجلس الكلیة رقم  محضر

  م ١٦/٣/٢٠١٦  اإلربعاءیوم 
والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة بجلسته رقم  العاشرةم وفي تمام الساعة ١٦/٣/٢٠١٦الموافق  اإلربعاءأنه في یوم 

عبیر حسن  / عمید الكلیة وأمانة د،  محمد جمال الدین عبد العزیز/ ألستاذ الدكتوربرئاسة ا) ٢٥٣(
           -:وبحضور السادة األساتذة 

 زینب معوض الباهي          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / د.أ - ١
  والبحوث فوزي محمد الهادي          وكیل الكلیة لشئون الدارسات العلیا/ د.أ -٢        
  محمود محمود عرفان        وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة/ د.أ -٣        
         رئیس قسم العلوم االجتماعیة     شحاتة السید صیام       / د.أ -٤        

  عادل محمود مصطفي        رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.أ - ٥
  طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیط هالة خورشید/ د.أ - ٦
  محمود فتحي محمد           رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.أ - ٧

  صالح أحمد هاشم            األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط/ د.أ -٨        
  األستاذ المتفرغ بالكلیة     مصطفي أحمد حسان        / د.أ - ٩

 األستاذ المتفرغ بالكلیة   محمود توفیق         عوني / د.أ -١٠

  األستاذ المتفرغ بالكلیة  سالم صدیق أحمد           / د.أ -١١
  ةاألستاذ المتفرغ بالكلی   أحمد عبد الفتاح ناجي      / د.أ - ١٢   

  أحالم عبد المؤمن         األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.م.أ -١٣
   - :وأعتذر عن عدم الحضور كل من   

  األستاذ بقسم التنمیة والتخطیطوفاء یسري إبراهیم              / د.أ      

  عاصم مرسي                  وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب/ د      
  وكیل وزارة التضامن االجتماعي    أیمان زكي                 / أ     

 : ت اوًال المصادقا 
 .بدون تعدیالت )  ٢٥٢(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -١
 . بالكلیة لمعكسر  التقدیر علي الجهد المبذول تقدیم خالص الشكر -٢
 لوحدة الجـودة واالعتمـاد كمال غالب لدعمه / تقدیم خالص الشكر والتقدیر للسید األستاذ الدكتور -٣

  .  بالكلیة 
 



 ٢

  : ر الخاص موضوعات خاصة بالكاد: ثانیًا 
للموافقـة  بقسم طرق الخدمة االجتماعیـة  المدرس  أحمد مرعي هاشم / الطلب المقدم من الدكتوربشأن  -١

) ٢(فــي المـؤتمر الــدولي األول والــذي ینظمـه قســم العلــوم االجتماعیـة فــي جامعــة البلیــدة  هعلـي مشــاركت
مـع اتحـاد الجامعـات العربیـة والـذي بالجزائر وكلیة التنمیـة االجتماعیـة واألسـریة فـي فلسـطین وبالتعـاون 

ـــالجزائر تحـــت عنـــوان  ـــتعلم واقـــع وآفـــاق " ســـیعقد ب أبریـــل  ٢١ -١٩مـــع عقـــده مـــن والمز " صـــعوبات ال
 . م٢٠١٦

   الموافقة    -:القرار 
صالح أحمد هاشم األسـتاذ بقسـم التنمیـة والتخطـیط / النظر في  الطلب المقدم من السید األستاذ الدكتور -٢

مـارس حتـي  ٣٠تمر الدولي الذي تعقده الجمعیة الدولیة للعالج األسري في الفتـرة مـن للمشاركة في المؤ 
 . في الوالیات المتحدة األمریكیة " م حول التفاعالت الداخلیة والتغیرات العالجیة ٢٠١٦أبریل  ٢

   الموافقة    -:القرار 
  

 

األسـتاذ بقسـم مجـاالت الخدمـة  عمـاد فـاروق محمـد/ النظر في الطلب المقدم مـن السـید األسـتاذ الـدكتور -٣
 علــي تغییــر اإلجــازة الســنویة الخاصــة بــه مــن أجــازة مرافــق لزوجــه إلــي إعــارة للعــام الســابع االجتماعیــة 

 .) مرفق طیه (

  من مرافق للزوجة إلي األعارة السابق  مع تصویب قرار مجلس الكلیة الموافقة     -:القرار 
 

مجــدي محمــد عبدربــه  األســتاذ المســاعد  بقســم التنمیــة / ورالنظــر فــي الطلــب المقــدم مــن الســید الــدكت -٤
والتخطــیط  علــي تغییــر اإلجــازة الســنویة الخاصــة بــه مــن أجــازة مرافــق لزوجــه إلــي إعــارة للعــام الســابع  

 ) .مرفق طیه (

  من مرافق للزوجة إلي األعارة  السابق الموافقة مع تصویب قرار مجلس الكلیة    -:القرار 
عمیـد المعهـد المتوسـط للخدمـة االجتماعیـة بكفــر / الـوارد مـن السـید األســتاذ الـدكتور الخطـاب النظـر فـي -٥

اع واألنثروبولوجیــا عبــد الحمیــد زیــد لتــدریس مــادة االجتمــ/ علــي انتــداب الســید الــدكتور للموافقــة الشــیخ
 . ساعات نظریة من كل أسبوع ) ٤(ة  ومادة السیاس

   الموافقة    -:القرار 
 

 

نجـالء رجـب أحمـد مـدرس بقسـم التنمیـة والتخطـیط عـن / المقـدم مـن السـیدة الـدكتورة  الطلـب النظر في  -٦
 . عن إداء مهام وظیفة مدیر وحدة تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات بالكلیة  هاقبول اعتذار 

مــع األعـالن عــن فـتح بــاب التقـدم عـن وظیفــة مـدیر وحــدة تطـویر نظــم تقـویم الطــالب  الموافقـة    -:القـرار 
  واالمتحانات بالكلیة 

 
  

 



 ٣

 -:موضوعات خاصة  للجنة شئون التعلیم والطالب :ثالثاً 
مارینا اسحق حنا المقیدة بالفرقة األولي / الطالبةالنظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص :  الموضوع األول

یم والطالب والتي حضرت بعد أداء امتحان الفصل انتساب المحولة من كلیة التربیة النوعیة بالفیوم بموافقة مجلس شئون التعل

الدراسي األول وترغب في االلتحاق بالكلیة علمًا بأنها لم تقم بعمل الكشف الطبي واالختبار الشخصي في الموعد المحدد له 

  .  م ٢٠١٥/٢٠١٦وتوصي اللجنة باعتبار الطالبة باقیة لإلعادة بعذر في الفصل الدراسي األول 

  الموافقة    -:القرار 
نورهان رجب محمد / المقدم من الطالبة العذر  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الثانيالموضوع 

مرفق طیه . ( م ٢٠١٥/٢٠١٦عن دخول االمتحان في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  لالعتذارانتساب بالفرقة الثانیة 

   ) . طبي تقریر 

   لموافقةا    -:القرار 
للفرق األول اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص .: الثالثالموضوع 

  .  م ٢٠١٥/٢٠١٦األربعة للعام الجامعي 

   الموافقة    -:القرار 
آیة أحمد السید الفرقة الثانیة / جة الطالبة تعدیل نتی النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الرابع الموضوع 

اللجنة م وتوصي ٢٠١٠/٢٠١١الفرقة األولي في مادة علم النفس حیث تبین أنها ناجحة في المادة من  ٢٠١١/٢٠١٢انتساب 

وراسبة  ٢٠١٠/٢٠١١بتعدیل نتیجة الطالبة نظرًا ألن الطالبة نجحت في مادة علم النفس بتقدیر مقبول في نتیجة العام الجامعي 

  اتضح أن الطالبة ناجحة في مادة علم االجتماع   ٢٠١١/٢٠١٢في مادة علم االجتماع وبالرجوع إلي كشوف الرصد للعام الجامعي 

   الموافقة    -:القرار 
أشرف علي عبد العلیم / نتیجة الطالب  تعدیل النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الخامسالموضوع 

بأن درجة علمًا  ٦١دور ینایر في مادة علم االجتماع العام بمجموع  ٢٠٠٧صد له في نتیجة الفرقة األولي انتساب محمد ر 

  . درجة  ٧١المجموع الصحیح 

   الموافقة    -:القرار 



 ٤

له أحمد محمود سید رصد / نتیجة الطالب تعدیل  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  السادسالموضوع 

علمًا بأن نتیجة الطالب درجة  ٥٠دور ینایر في خانة التخلفات مادة خدمة الجماعة  ٢٠٠٨في نتیجة الفرقة الثالثة انتساب 

  . درجة ٥٥رصد له مادة خدمة الجماعة  ٢٠٠٧بالفرقة الثالثة 

   الموافقة    -:القرار 
  

مجدي أحمد عبد / بشأن نتیجة الطالب تعدیل  وصالنظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخص:  السابعالموضوع 

م رصد له في ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧م دور ینایر تقدیر عام مقبول وفي نتیجة ٢٠٠٦رصد له في نتیجة الفرقة األولي انتساب  الزراق

السالف  علما بأن الطالب ناجح في المادتین درجة )٥٠(ومادة الخدمة االجتماعیة ) غ(خانة التخلفات مادة تشریعات اجتماعیة

  . م  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ذكرهم توصي اللجنة بتصویب نتیجة الطالب في العام الجامعي 

   الموافقة    -:القرار 
  

ما آثاره رئیس اتحاد الطالب بالكلیة من شكوي  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الثامن الموضوع 

  .بضرورة كتابة رقم حجز الكتاب المقدم من الطالب ألستاذ المادة الطالب من إلزام بعض السادة أعضاء هیئة التدریس 

مع األلتزام بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة الخاصة بقواعـد الكتـاب الجـامعي مـن حیـث الموافقة     -:القرار 
  السعر مع عدم إلزام الطالب بكتابة رقم الحجز علي األبحاث المقدمه أو االمتحانات 

  

  :ت خاصة للجنة الدراسات العلیا رابعًا موضوعا
مجاالت الخدمة االجتماعیة موافقة مجلس قسم  بشأنالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  : الموضوع األول

 المشكالت األكادیمیة( بعنوان . حنان طنطاوي احمد عبد التواب  /للدارسة الماجستیر على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  )لشباب الباحثین بجامعھ الفیوم وآلیات التعامل معھا من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة   )دراسة مطبقھ على شباب الباحثین بمرحلتي الماجستیر والدكتوراه( 
  

مناقشا ورئیسا                                                                                                  جامعة الفیوم           –العلیا والبحوث نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات   احمد جابر شدید/ د.ا  ١
                                مشرفا        جامعة الفیوم  – لشئون التعلیم والطالب الخدمة االجتماعیة أستاذ ووكیل كلیة  زینب معوض الباھى / د.ا  ٢
  مناقشا                               جامعة الفیوم            –أستاذ وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة   محمد جمال الدین عبد العزیز/ د.ا  ٣
                       مشرفا  جامعة الفیوم     –كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة     د خطیري    السی تمیرف/ د   ٤
     

   الموافقة    -:القرار  
    

ة االجتماعیة طرق الخدمبشأن موافقة مجلس قسم   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع الثاني 

متطلبات جودة الممارسة "بعنوان .  هند جمعة قرني أحمد/  ةللدارس الماجستیر على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
وتتكون لجنة المناقشة والحكم من " اإلحداث  ةالمھنیة لألخصائیین االجتماعیین في العمل مع الحاالت الفردیة بمؤسسات رعای

   -:السادة 
  
  



 ٥

  
جامعة الفیوم  - كلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ خدمة الفرد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  .سالم صدیق أحمد بدر/ د.أ  ١

   مناقشاً ورئیساً 
  جامعة الفیوم          مشرفاً  -أستاذ ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث  فوزي محمد الھادي شحاتة / د.أ  ٢
  مناقشاً   .                    أستاذ خدمة الفرد وعمید المعھد العالي للخدمة االجتماعیة ببنھا  رأفت عبد الرحمن محمد محمد / د.أ  ٣
  مشرفاً .                           جامعة الفیوم -أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  . فاطمة أنور محمد / د.م.أ  ٤

  

   لموافقةا    -:القرار 
  

بشأن موافقة مجلس قسم التنمیة والتخطیط  على تشكیل  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :  الموضوع الثالث
العوامل المؤثرة علي كفاءة التخطیط إلدارة " بعنوان .  آمال محمد عبد المنعم عجمي/ لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه   للدارسة 

  )دراسة مطبقة علي مركز إدارة األزمات جامعة الفیوم " ( األزمات بالجامعات المصریة  
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  
ن خدمة المجتمع وتنمیة البیئة سابقاً ، جامعة الفیوم                                                   األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئو  وفاء یسرى إبراھیم / د.أ  ١

  ).مشرفاً ورئیساً ( 
  ).مناقشاً (                                جامعة حلوان. كلیة الخدمة االجتماعیة،  االجتماعياألستاذ بقسم التخطیط   منى عطیة خزام / د.أ  ٢
  )مناقشاً (                   األستاذ المساعد بقسم التنمیة والتخطیط ، كلیة الخدمة االجتماعیة ، جامعة الفیوم    ھاشم مرعى ھاشم/ د.م.أ  ٣
                                                                           )  مشرفاً (                         .               كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم، األستاذ المساعد بقسم التنمیة والتخطیط   . أحمد عبد الحمید سلیم/ د.م.أ  ٤

   الموافقة    -:القرار     
 

  

الخدمة االجتماعیة   مجاالت بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث   :الموضوع الرابع 
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في . سمیھ محمد عبد التواب على   / ةللدارس  الماجستیرح درجة منعلى  دور ( بعنوان ارسالتھبناء

  .  بتقدیر ممتاز  )أطفال الشوارع بالمؤسسات التعلیمیة مقترح للخدمة االجتماعیة في دمج

   الموافقة    -:القرار 
  

مجاالت الخدمة  بشأن موافقة مجلس قسم والبحوث جنة الدراسات العلیاالنظر في توصیة ل : الموضوع الخامس

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا بعنوان .  أیمان الحسیني عطیة الحسیني/ للدارسة   الدكتوراهمنح درجة االجتماعیة  على  بناء
في تدعیم استفادة المرأة الفقیرة من الخدمات الصحیة  فاعلیة برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة"

      .بمرتبة الشرف األولى  "المقدمة من الجمعیات األهلیة
   الموافقة    -:القرار 

  
 

التنمیة  بشأن النظر في موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع السادس

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا بعنوان .  سمر سعید معوض صوفي/ للدارسة   دكتوراهالمنح درجة على   والتخطیط    "بناء
      .بمرتبة الشرف األولى  "فاعلیة مدخل سبل المعیشة المستدامة لتمكین المرأة الفقیرة 

   الموافقة    -:القرار 
  

 

  التنمیة والتخطیط  بشأن موافقة مجلس قسم  والبحوث لیاالنظر في توصیة لجنة الدراسات الع:  الموضوع السابع

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا بعنوان . أسماء مصطفى محمود عبد الجواد / للدارسة   الماجستیرمنح درجة على  " بناء
المجتمعیة للشرطة في دراسة مطبقھ على نظام المشاركة ( "دور المشاركة المجتمعیة في تحقیق األمن االجتماعي 

  . بتقدیر ممتاز    )القاھرة الكبرى 
   الموافقة    -:القرار 



 ٦

   

موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة بشأن والبحوث  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا :الموضوع الثامن 
بالقسم  ٢٢/٥/٢٠١٣ة الماجستیر في المسجلة بدرج .دینا جمال احمد عیسى  / االجتماعیة  على شطب القید والتسجیل للدارسة 

  ٢٦/١/٢٠١٦وتم إنذارها ثالث مرات في    ٢٠١٥/٢٠١٦و  ٢٠١٤/٢٠١٥حیث أنها لم تسدد الرسوم الدراسیة للعام الجامعي 
 .من الئحة الكلیة  ١بند  ٢٣طبقا للمادة  . ٢٩/٢/٢٠١٦و  ١٧/٢/٢٠١٦و 

  ج

   الموافقة    -:القرار 
  

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة  والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیاالنظر في :  الموضوع التاسع
في  الماجستیرالمسجلة بدرجة  . نھى رمضان سعید عبد الرحیم / االجتماعیة  على شطب القید والتسجیل للدارسة 

وتم إنذارھا ثالث    ٢٠١٥/٢٠١٦و  ٢٠١٤/٢٠١٥بالقسم حیث أنھا لم تسدد الرسوم الدراسیة للعام الجامعي  ٥/١٢/٢٠١٣
  .من الئحة الكلیة  ١بند  ٢٣طبقا للمادة  . ٢٩/٢/٢٠١٦و  ١٧/٢/٢٠١٦و   ٢٦/١/٢٠١٦مرات في 

  

   الموافقة    -:القرار 
  

  التنمیة والتخطیط موافقة مجلس قسم بشأن   والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الموضوع العاشر
وبیاناتھم  ٢٠١٥/٢٠١٦حیث أنھم لم یسددوا الرسوم الدراسیة للعام الجامعي  الدارسین بالقسمشطب قید عدد اثنین من  على

  -:كالتالي 
 تاریخ اإلنذارات تاریخ القید والدرجة االسم م

  .محمد سید عویس محمد   ١
 

باقي لإلعادة في العام الجامعي     ٢٦/١٠/٢٠١٤
  بتمھیدي دكتوراه تنمیة وتخطیط  ٢٠١٥/٢٠١٦

و  ١٣/١/٢٠١٦و  ٢٩/١٢/٢٠١٥ ات فيإنذار ٣
لعدم سداد الرسوم الدراسیة للعام الجامعي .  ٢٦/١/٢٠١٦

  .من الئحة الكلیة  ١بند  ٢٣طبقا للمادة  .٢٠١٥/٢٠١٦

والء احمد صفوت محمد   ٢
  .صالح 

الفرقة الثانیة تمھیدي ماجستیر    ٢٦/١٠/٢٠١٤
    شعبة تخطیط

 و ١٣/١/٢٠١٦و  ٢٠/١٢/٢٠١٥ إنذارات في ٣
لعدم سداد الرسوم الدراسیة للعام الجامعي .  ٢٦/١/٢٠١٦

   .من الئحة الكلیة  ١بند  ٢٣طبقا للمادة  . ٢٠١٥/٢٠١٦

   الموافقة    -:القرار 
مجاالت الخدمة موافقة مجلس قسم شأن ب  والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیاالموضوع الحادي عشر 

لعدم القدرة على التسجیل  ١٥/٦/٢٠١٤والتي تم شطب القید لھا في  رانیا حمدي عبد العال / للدارسة االجتماعیة  على إعادة القید 
  .وذلك بناء على طلبھا 

  الموافقة    -:القرار 

االتموافقة مجلس قسم شأن بوالبحوث  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا "الموضوع الثاني عشر  ة  مج الخدم
را . محمد محمد حسان / لب المقدم من دالط االجتماعیة  على د نظ ماؤھم بع ى أس ین االت ال من  الدارس راف عن ك ازل عن اإلش التن

 -:لسفرة للخارج لإلعارة وھم 
  

  لجنة اإلشراف الجدیدة  لجنة اإلشراف السابقة  الموضوع  االسم وتاریخ التسجیل  م
شیماء مھدي عبد   ١

  الرازق منصور 
 ١١/١٢/٢٠١٤   

  ) ریة وعالقتھا بالتحصیل الدراسي للتالمیذ النزاعات األس(
  )دراسة من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة (

  منال حمدي الطیب / د   محمد محمد حسان  . د
  عماد محمد عبد السالم / د

  یاسر حسن جوده صالح   ٢
٣/٥/٢٠١٥    

فاعلیھ الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة في تنشیط دور "
  ألمناء واإلباء والمعلمین بمدارس القرىمجالس ا

  محمود فتحي محمد / د.ا  محمد محمد حسان/د 
  .صباح حسن على / د

  زینب على محمد سالمھ  ٣
٧/١٠/٢٠١٥   

المشكالت الناجمة عن ظاھرة زواج القاصرات ودور "  
  "الخدمة االجتماعیة في التعامل معھا 

   

  محمد محمد حسان / د
  ربیع  شیماء حسین/ د

  منال حمدي الطیب / د
  ربیع  شیماء حسین/ د

   الموافقة    -:القرار 
  



 ٧

التنمیة شأن موافقة مجلس قسم ب والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا:  الموضوع الثالث عشر 
النتهاء مدة المد  المسجلة بدرجة الماجستیر نظرا. غادة عنتر حسن احمد / المد الثالث االستثنائي للدارسة  علىوالتخطیط   

  .بناء على تقریر لجنة اإلشراف .   ١٨/١/٢٠١٦الثاني لها في 

   الموافقة    -:القرار 
  التنمیةمجلس قسم  موافقة والبحوث بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا :الموضوع الرابع عشر 

  -:نحو التالي لطالب الدراسات العلیا على ال التالیة خطط العلى تسجیل  والتخطیط  
     

  اإلشرافلجنة   عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  اسم الطالب  م

  الدكتوراه   أمل مفرح زید عثمان      ١

تقدیر احتیاجات الحرفیین كمؤشر " 
  " تخطیطي إلشباعھا  

دراسة مطبقة على المدینة الصناعیة 
  بالفیوم 

                    عبد العزیز عبد هللا مختار  /  د.أ
                                           السید على عثمان  / د

   الموافقة    -:القرار  
  

طرق الخدمة بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  :  الموضوع الخامس عشر

محمد محمد حسان األستاذ المساعد بذات القسم نظرا لسفره إعارة / د.م.ص بـ أوالخااالجتماعیة  على تعدیل جدول الدراسات العلیا 
  - :إلى جامعة حائل بالمملكة العربیة السعودیة كما ھو موضح بالجدول التالي

  بعد التعدیل  قبل التعدیل  الفرقة - المرحلة  المادة الدراسیة
  سالم صدیق أحمد/ د.أ  نحسا محمد محمد/ د.م.أ  تمھیدي الدكتوراه  قضایا السیاسة االجتماعیة

  
  حلقة البحث

تمھیدي الماجستیر -الفرقة األولى
  ).شعبة خدمة الجماعة(

  
  نمحمد محمد حسا/ د.م.أ

  
  عرفات زیدان خلیل/د.أ

   الموافقة    -:القرار 
  

   -:النظر في التوصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن : الموضوع السادس عشر 
  

اركین / د.ة من االمعروض ةالمذكر -١ ادة المش تراكات الس ة اش وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بخصوص تحصیل قیم
  )مرفق صورة . ( بمؤتمر الكلیة الخامس والعشرین 

  
ذكرالنظر في -٢ ة من ا ةالم ادة / د.المعروض آت الس رف مكاف رح ص وص مقت وث بخص ا والبح ات العلی ئون الدراس ة لش ل الكلی وكی

  . )مرفق صورة . ( كین في الفحص والمناقشة والتقییم العلمي لألوراق البحثیة لمؤتمر الكلیة الخامس والعشرین المشار

   الموافقة    -:القرار 
  

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : خامسًا 

قافلة للتنمیـة ( اقتراح قوافل بخصوص ئة النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البی -: الموضوع األول
  . مجموعة قري لدراسة االحتیاجات  واختیار) 

   الموافقة    -:القرار 
  



 ٨

عمـل لوحـات مـن الخشـب  بخصـوصالنظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة   -: الموضوع الثاني
  .للصق اإلعالنات 

   الموافقة    -:القرار 
  

 ثتشــكیل مركــز البحــو  النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بخصــوص :الموضــوع الثالــث 
  ) مرفق صورة من التشكیل ( بالكلیة 
       الموافقة    -:القرار 

تشـكیل وحـدة إدارة النظـر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بخصـوص  :الموضوع الرابـع 
  ) شكیلمرفق صورة من الت( األزمات 
   الموافقة    -:القرار 

  

   -:یستجد من أعمال ما 
 . م ٢٠١٦رایر التعلیم المفتوح دور فبجة البكالوریوس في الخدمة االجتماعیة بنظام اعتماد نتیجة در بشأن   - ١

   الموافقة    -:القرار 
 

( م  ٢٠١٦ور أبریــل جـة البكـالوریوس فــي الخدمـة االجتماعیـة بنظـام التعلـیم المفتـوح داعتمـاد نتیجـة در بشـأن   - ٢
 ) . ترم بیني 

   الموافقة    -:القرار 
 

نائب رئیس الجامعـة لشـئون التعلـیم والطـالب بـأن مجلـس شـئون التعلـیم / د.النظر في الخطاب الوارد إلینا من أ  - ٣
م قــد نــاقش كیفیــة وضــع سیاســة لمتابعــة العملیــة ١٥/٢/٢٠١٦بجلســته المنعقــدة بتــاریخ ) ١١١(والطــالب رقــم 

 . م٢٠١٥/٢٠١٦ة بالكلیات خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي التعلیمی

   الموافقة    -:القرار 
 

ــیس الســادة المراجعــي الحســابات   - ٤ ــة عل ــا مــن الجهــاز المركزیللمحاســبات بشــأن التنبی ــوارد إلین بشــأن الخطــاب ال
سـتمارات صـرف مرتبـات السـادة بالوحدتین الرئیسیة والفرعیة بطلـب إقـرار مـن السـادة المختصـین بـالتوقیع علـي ا

األأساتذة المساعدین والمدرسین والمدرسـین المسـاعدین والمعیـدین یفیـد تواجـدهم علـي رأس العمـل بكلیـة مـدة ال 
 ) طیه مرفق ( تقل عن أربعة أیام أسبوعیًا 

   الموافقة    -:القرار 
 

  تم بحمد اهللا
     عمید الكلیة                                            أمین المجلس      

  
  
               یز محمد جمال الدین عبد العز/ د.أ                                                 عبیر حسن مصطفي  /د  



 ٩

  
  
  
  
  
 


