
 ١

                 بسم اهللا الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  

 )٢٥٤(مجلس الكلیة رقم  محضر
  م ١٣/٤/٢٠١٦  األربعاءیوم 

والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة بجلسته رقم  العاشرةم وفي تمام الساعة ١٣/٤/٢٠١٦الموافق  اإلربعاءأنه في یوم 
عبیر حسن  / عمید الكلیة وأمانة د،  محمد جمال الدین عبد العزیز/ ألستاذ الدكتوربرئاسة ا) ٢٥٤(

           -: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        
  یط األستاذ بقسم التنمیة والتخطوفاء یسري إبراهیم              / د.أ -٩        

  األستاذ المتفرغ بالكلیة     مصطفي أحمد حسان        / د.أ - ٩
 األستاذ المتفرغ بالكلیة   عوني محمود توفیق         / 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
  عاصم مرسي                  وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب/ د -١٤        
  وكیل وزارة التضامن االجتماعي    أیمان زكي                 / أ ١٥       

   - :وأعتذر عن عدم الحضور كل من   
  ةاألستاذ المتفرغ بالكلی              سالم صدیق أحمد/ د.أ- ١

  
  

 : اوًال المصادقات 
 .بدون تعدیالت )  ٢٥٣(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -١

  
  
  



 ٢

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
الفیــوم  للموافقــة  عمیــد كلیــة التمــریض بجامعــة/ النظــر فــي الخطــاب الــوارد مــن الســید األســتاذ الــدكتور -١

نظریـة مـن كـل سـاعتین ) ٢(محمد إبراهیم مبروك  لتدریس مـادة االجتمـاع / انتداب السید الدكتور علي
 . أسبوع

   الموافقة    -:القرار 
 

ســعد عیــد قاســم المــدرس المســاعد بقســم مجــاالت الخدمــة / بشــأن الطلــب المقــدم مــن الســید األســتاذ  -٢
  . بذات القسم االجتماعیة لتعینة في وظیفة مدرس 

   الموافقة    -:القرار 
  

 -:موضوعات خاصة  للجنة شئون التعلیم والطالب :ثالثاً 
للفصل  التدریب المیداني اتبدایة امتحانتحدید   النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الموضوع األول

مساءًا والفرقة  الساعة الثانیة  صباحًا والفرقة الرابعةالساعة العاشرة   للفرقة الثانیة ٢٦/٤اعتبارًا من یوم الثالثاء الدراسي الثاني 

  .م ٢٧/٤/٢٠١٦الموافق  الساعةالعاشرة صباحًا   الثالثة یوم األربعاء

   الموافقة    -:القرار 
صل الدراسي بدایة امتحانات التخلفات للف تحدید النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الثانيالموضوع 

   . م ١٢/٥/٢٠١٦حتي یوم الخمیس  ٨/٥م اعتبارًا من یوم األحد ٢٠١٥/٢٠١٦الثاني للعام الجامعي 

  الموافقة    -:القرار 

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص .: الثالثالموضوع 

  . م وتم عمل الجدول بناءًا علي استفتاء الطالب ١٥/٥/٢٠١٦ي أن تبدأ من یوم األحد عل م ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي 

  الموافقة    -:القرار 

محمد خالد عبد اهللا / األجازة المقدمة من الطالب النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الرابع الموضوع 

  ) . مرفق طیه تقریر من المستشفي الجامعي(م إجازة مرضیة لمدة ثالثة أسابیع ٢٠١٦المقید بالفرقة األولي انتساب للعام الجامعي 

   الموافقة    -:القرار 



 ٣

مي جمال محمد المقیدة / العذر المقدم من الطالبة النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الخامسالموضوع 

م نظرًا لسفرها للمملكة العربیة ٢٠١٥/٢٠١٦سي الثاني للعام الجامعي بالفرقة الثالثة انتظام عن دخول امتحان الفصل الدرا

   .السعودیة مرافقة للزوج 

  الموافقة    -:القرار 

مصطفي / األجازة المرضیة المقدمة من الطالب  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  السادسالموضوع 

  . ) مرفق طیه تقریر من اإلدارة الطبیة یفید ذلك(ب لمدة شهر عبد اللطیف المقید بالفرقة الثانیة انتسا

  الموافقة    -:القرار 

سمر سید /  ةالمرضیة المقدمة من الطالب األجازة النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  السابعالموضوع 

  ) . تقریر من اإلدارة الطبیة یفید ذلك ( صریة ومرفق طیه لمدة شهر بسبب الوالدة القی انتساب األوليالمقید بالفرقة  عبد العلیم 

   الموافقة    -:القرار 

الطالب الراغبین في الحصول علي إفادة بأنهم  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الثامن الموضوع 

  . ن یتم تحدید الجهة التي یقدم لها اإلفادة عمید الكلیة  علي أ/ د.توصي اللجنة بتقدیم طلب للسید أضمن العشرة األوائل 

  الموافقة    -:القرار 

غادة محمد عبد اهللا / العذر المقدم من الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  التاسعالموضوع 

  . اسي الثاني لرعایة الطفل م عن دخول االمتحان للفصل الدر ٢٠١٥/٢٠١٦المقیدة بالفرقة األولي انتظام للعام الجامعي 

  الموافقة    -:القرار 

  :رابعًا موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا 
مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  : الموضوع األول

مظاھر السلوك " بعنوان .  ربیع أبو الحارث عبد التواب إبراھیم / سللدارالماجستیر على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
 "الخدمة االجتماعیة لمواجھتھ   فيلدى الطالب الجدد بالمدن الجامعیة وتصور مقترح من منظور الممارسة العامة  تكیفي الال

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
   مناقشاً ورئیساً                                            جامعة الفیوم  -كلیة الخدمة االجتماعیة عمید  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د.أ
  مناقشًا                          - جامعة الفیوم    - متفرغ بقسم الصحة النفسیة بكلیة التربیةأستاذ    محمد عبد العال احمد الشیخ/ د.أ
  مشرفاً الفیوم                    جامعة  -  الخدمة االجتماعیةتنظیم المجتمع المساعد بكلیة أستاذ   ید ھناء محمد السید عبد المج/ د.أ

 الموافقة    -:القرار 



 ٤

مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع الثاني 

 األخصائيمقترح لدور  "بعنوان . أحمد عید مسعود حسن  / للدارس  الماجستیر كم على رسالة على تشكیل لجنة المناقشة والح
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة   " الجامعياركة السیاسیة لدى الطالب في الئحة طالبیة تدعم المش االجتماعي

   مناقشاً ورئیساً  حلوان    جامعة  -كلیة الخدمة االجتماعیة  - ماعیةقسم مجاالت الخدمة االجتبأستاذ متفرغ   علي إبراھیم محرم / د.أ
  مناقشًا - جامعة الفیوم    -  كلیة الخدمة االجتماعیة -  قسم مجاالت الخدمة االجتماعیةورئیس أستاذ    محمود فتحي محمد/ د.أ

  مشرفاً                             عیة بالكلیة  ـ جامعھ الفیوم   أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتما.         أحالم عبد المؤمن علي/ د 
  

  الموافقة    -:القرار 
على تشكیل   مجاالت الخدمة االجتماعیةبشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  :  الموضوع الثالث

فاعلیة الخدمات المقدمة لألطفال بال مأوى " بعنوان  .  ھبھ طھ جبر عبد الرحمن/ سة للدار   الماجستیرلجنة المناقشة والحكم على رسالة 
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة     "ودور الخدمة االجتماعیة في تدعیمھا 

  
   مناقشاً ورئیساً  حلوان     جامعة -كلیة الخدمة االجتماعیة  - قسم مجاالت الخدمة االجتماعیةبأستاذ متفرغ   جمال شحاتة حبیب/ د.أ
  مشرفا     -    جامعة الفیوم   -  كلیة الخدمة االجتماعیة -  قسم مجاالت الخدمة االجتماعیةورئیس أستاذ    محمود فتحي محمد/ د.أ

  مناقشا             الفیوم   ـ جامعھ  كلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة .         منال حمدي الطیب / د 
           

  الموافقة    -:القرار 
 
 

  

على تشكیل   مجاالت الخدمة االجتماعیةبشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث    :الموضوع الرابع 
التدخل المھني للخدمة االجتماعیة باستخدام "بعنوان  . ید عصى  نھاد محمد عبد الحم/ للدارسة    الماجستیرلجنة المناقشة والحكم على رسالة 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة  " التوحديغیر السویة للطفل  الوالدیةبرنامج إرشادي لتحسین أسالیب المعاملة 
  
   مناقشاً ورئیساً               حلوان جامعة  - االجتماعیةكلیة الخدمة   - قسم مجاالت الخدمة االجتماعیةبأستاذ   سریة جاد هللا عبد السند/ د.أ
  مشرفا     -كلیة الخدمة االجتماعیة  ـ جامعھ الفیوم       -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    میرفت السید خطیري/ د

  مناقشا             ـ جامعھ الفیوم    ة الخدمة االجتماعیةكلی -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة       عبد المؤمن علي  أحالم/ د 

  الموافقة    -:القرار 
  

  بشأن موافقة مجلس قسم طرق الخدمةاالجتماعیة على  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الموضوع الخامس
  تنمیه قدرات األطفال المكفوفین في أطار " بعنوان. خلیفة جهاد محمد محمود ال/ تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة " نموذج التأهیل المرتكز على المجتمع 
                                                                                  )ئیسامناقشا ور (جامعة حلوان                 -كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ تنظیم المجتمع المتفرغ    مدیحه محمد مصطفى      / د.أ  ١

)                         مشرفا ( جامعة الفیوم –ووكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   فوزي محمد الهادي شحاتة    / د.ا  ٢
)                         مناقشا ( جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   هناء محمد السید عبد المجید    / د  ٣
  )مشرفا ( جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   ث عبد الوهاب لیلى عبد الوار / د  ٤

  

  الموافقة    -:القرار 
  

مجاالت بشأن النظر في موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  :لموضوع السادس 
التدخل " بعنوان .  أمیرة فارس محمود میھوب/ للدارسة    الماجستیرنة المناقشة والحكم على رسالة على تشكیل لج  الخدمة االجتماعیة

وتتكون لجنة المناقشة والحكم  "المھني للخدمة االجتماعیة وتنمیھ مھارات التفاعل االجتماعي لدى األیتام المودعین بالمؤسسات اإلیوائیة   
   -:من السادة 

  
   ورئیساً  مشرفا                                       -الفیوم   جامعة  -كلیة الخدمة االجتماعیة  عمیــــد   عبد العزیزدین محمد جمال ال./ د. أ
  مناقشا  - الفیومجامعة   - كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد/ د.أ
  مناقشا          محافظة الفیوم                                          -وكیل وزارة التضامن االجتماعي                إیمان زكي/  أ

  الموافقة    -:القرار     
 



 ٥

على تشكیل لجنة المناقشة   التنمیة والتخطیط موافقة مجلس قسم بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا :  الموضوع السابع
اإلدارة باألھداف لزیادة كفاءة الجمعیات األھلیة في "   بعنوان .  احمد عبد العاطي محمد السید /  للدارس   الماجستیرحكم على رسالة وال

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة دراسة مطبقة على قرى مركز الفیوم   "تحقیق التنمیة الریفیة 
  

   ورئیساً  مشرفا                 -الفیوم   جامعة  -تنمیة والتخطیط المساعد بكلیة الخدمة االجتماعیة أستاذ ال   ھاشم مرعى ھاشم ./ د 
    مناقشا   األزھر بالقاھرة جامعة   -  كلیة التربیة  –وتنمیة المجتمع  –الخدمة االجتماعیة التخطیط االجتماعي المساعد بقسم أستاذ   محمد ابو الحمد سید احمد / د
  مناقشا                  جامعة الفیوم    -التنمیة والتخطیط المساعد بكلیة الخدمة االجتماعیة  أستاذ              احمد عبد الحمید سلیم /  د

  

  الموافقة    -:القرار 
  

منح درجة اعیة  على مجاالت الخدمة االجتم بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الموضوع الثامن

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا بعنوان  .   إبراھیمالھام عبد الخالق محمد / للدارسة   الدكتوراه الممارسة المهنیة  "بناء
      .بمرتبة الشرف األولى "  التوحدیین األطفالالعاملین مع  لألخصائیین المهني األداءالمبنیة على البراهین وتنمیة 

  الموافقة    -:القرار 
  

منح على   التنمیة والتخطیط  بشأن موافقة مجلس قسمالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  : الموضوع التاسع

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا بعنوان .  والء مصطفى حسان جمعة/ للدارسة   الماجستیر درجة  دور حمالت " بناء
     .بتقدیر ممتاز  " تماعي في تغییر اتجاهات القرویین نحو تعلیم الفتیات التسویق االج

  الموافقة    -:القرار 
  
  

على   طرق الخدمة االجتماعیة  بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا:  الموضوع العاشر

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا . رضا عبد الفتاح احمد سعودي / للدارسة   الدكتوراه منح درجة  نموذج العمل " وعنوانھابناء
   .مرتبة الشرف األولىب"  مع مجتمع المنظمة وتحقیق إدارة التمیز

  الموافقة    -:القرار 
  

  التنمیة بشأن النظر في موافقة مجلس قسم  یاالنظر في توصیة لجنة الدراسات العل:  الموضوع الحادي عشر
  -:لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي  التالیة خطط العلى تسجیل  یط والتخط

     
  اإلشرافلجنة   عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  اسم الطالب  م

   الماجستیر      سمر عزت احمد   ١
مؤشرات تخطیطیة لتفعیل الخدمات المقدمة " 

من مشروع حمایة المرأة في تحقیق التمكین 
  " المعنفة  االجتماعي للمرأة

                                        ھاشم مرعى ھاشم /  د 
                                             محمد احمد محمد ابو العال / د

حق الفقراء في الحصول على خدمات  الماجستیر   سالمة محمد عبد الھادي   ٢
  الضمان االجتماعي 

  تون احمد وفاء حسین زی/ د.ا
محمد احمد محمد ابو العال                                               / د

  اسماء محمد رمضان   ٣
فعالیة برامج المجلس القومي للمرأة في  الماجستیر 

  تنمیة قیم المواطنة 
  .وفاء یسرى ابراھیم / د.ا
د / د ز عب د العزی ال عب د الع د عب محم

  .العال 

  قةالمواف    -:القرار 
  
  
  
  



 ٦

  
  

  مجاالت الخدمة االجتماعیةبشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا "الموضوع الثاني عشر 
  - :لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي  التالیة خطط العلى تسجیل    
     

  اإلشرافلجنة   عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  اسم الطالب  م

متطلبات تطبیق معاییر الجودة داخل    الدكتواره  تاح محمد أسامة عبد الف  ١
   مؤسسات الرعایة االجتماعیة لألطفال 

                                        زینب معوض الباھى  /  د.ا 
                                             عماد محمد عبد السالم  / د

  صبري صالح حسین   ٢
التحدیات المستقبلیة التي تواجھ الشباب   الماجستیر

الجامعي من منظور الممارسة العامة 
  للخدمة االجتماعیة  

  محمود فتحي محمد  / د.ا
                                               حكیمة رجب على زیدان / د

  إبراھیم عبد الھادي محمد   ٣
یة وتنمیة التدخل المھني للخدمة االجتماع الماجستیر 

المھارات الحیاتیة لدى أعضاء االتحادات 
  الطالبیة بالمناطق الھامشیة  

  محمود فتحي محمد  / د.ا
حكیمة رجب على زیدان                                                 / د

  الموافقة    -:القرار 
  طرقالنظر في موافقة مجلس قسم بشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .عشر الموضوع الثالث

  - :لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي  التالیة خطط العلى تسجیل  الخدمة االجتماعیة  
     
  اإلشرافلجنة   عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  اسم الطالب  م

   نبیلة سید محمد سعید  ١
إعادة تسجیل 

  لدرجة
 الماجستیر

في إسھامات طریقة تنظیم المجتمع " 
تحقیق المساندة االجتماعیة لألطفال 

   "مجھولي النسب

عوني محمود توفیق قنصوه     / د.أ
مرعي ھاشم                   دأحم. د

  

  الموافقة    -:القرار 
  

  
  

مجاالت الخدمة شأن موافقة مجلس قسم ب النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .عشر الرابعالموضوع 
المسجلة بدرجة الماجستیر نظرا الن مدة التسجیل ستنتهي في . لیلى إبراهیم محمود / المد األول للدارسة  ىعلاالجتماعیة   

  .بناء على تقریر لجنة اإلشراف   ٢٢/٥/٢٠١٦

  . یعاد إلي مجلس القسم     -:القرار 
الخدمة االجتماعیة  على  طرقبشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .عشر الخامسالموضوع 

المسجلة بدرجة الدكتوراه بالقسم نظرا لعبء نطاق . أمل مجدي محمد عبد الجواد / فوزي محمد الھادي شحاتة عن اإلشراف عن الدارسة / د.قبول اعتذار ا

  -:ھو موضح بالجدول التالي و یصبح اإلشراف العلمي على الدراسة كما .االشراف لدیة وتمكین العمل في نطاق التخصص الدقیق للباحثة 
  اإلشراف بعد التعدیل  م  اإلشراف قبل التعدیل  م

  

١  

  فوزي محمد الھادي شحاتة/ د.أ

أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة لشئون 

  . الدراسات العلیا والبحوث

  

١  

  .لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د.م.أ

   .بالكلیة أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة

  

٢  

  .لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د.م.أ

  .أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة

  أحمد مختار رمضان/ د  ٢

  . مدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة    

  الموافقة    -:القرار 
  



 ٧

طرق الخدمة االجتماعیة  على ة مجلس قسم بشأن موافق النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .عشر السادسالموضوع 

محمد محمد حسان للعمل بجامعة حائل / د.م.نظراً لسفر أ .المسجل  بدرجة الدكتوراه بالقسم . شھاب جابر عبد هللا  / تعدیل اإلشراف على رسالة الدارس  

  -:ل التاليویصبح اإلشراف العلمي على الدراس كما ھو موضح بالجدو . بالمملكة العربیة السعودیة

  اإلشراف بعد التعدیل  م  اإلشراف قبل التعدیل  م
  
١  

  

  عوني محمود توفیق قنصوه/ د.أ
  .أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة

  
١  

  

  عوني محمود توفیق قنصوه/ د.أ
  .أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة

  
٢  

  .عادل محمود مصطفى/ د.أ
  .ة االجتماعیة بالكلیةأستاذ ورئیس قسم طرق الخدم

  .عادل محمود مصطفى/ د.أ  ٢
  .أستاذ ورئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة

  
٣  

  .محمد محمد حسان/ د.م.أ
  .أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . یظل األشراف كما هو بدون تعدیل لموضوع و رفض ا   -:القرار 
طرق الخدمة االجتماعیة  على بشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .لموضوع السابع عشرا

لدیة وتمكین العمل  اإلشرافق نظرا لعبء نطا. المسجلة  بدرجة الدكتوراه بالقسم . شیماء رمضان یوسف عبد الحفیظ /تعدیل اإلشراف على رسالة الدارسة 

   -:ویصبح اإلشراف العلمي على الدراسة كما ھو موضح بالجدول التاليفي نطاق التخصص الدقیق للباحثة 
  

  اإلشراف بعد التعدیل  م  اإلشراف قبل التعدیل  م

  

١  

  عوني محمود توفیق قنصوه/ د.أ

  . أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة

  

١  

  مود توفیق قنصوهعوني مح/ د.أ

  . أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة

  

٢  

  شحاتھ السید صیام / د.أ

  . أستاذ علم االجتماع ورئیس قسم العلوم االجتماعیة بالكلیة

٢  

  

  شحاتھ السید صیام / د.أ

  .أستاذ علم االجتماع ورئیس قسم العلوم االجتماعیة بالكلیة

  

٣  

  .عادل محمود مصطفى/ د.أ

  .ذ ورئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیةأستا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . یظل األشراف كما هو بدون تعدیل  رفض الموضوع و  -:القرار 
لخدمة االجتماعیة   بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت ا النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .الموضوع الثامن عشر

  .مصطفى احمد حسان / د.الى  ا. منال حمدي الطیب / إعادة مادة قضایا السیاسة االجتماعیة لطالب الدكتوراه من دعلى 

  الموافقة    -:القرار 
  

 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا/ د.اقتراح ابشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .الموضوع التاسع عشر

بواقع  ٢١/٥/٢٠١٦بدایة من السبت  ٢٠١٥/٢٠١٦دور یونیو للعام الجامعي والبحوث باقتراح تحدید بدء امتحان الدراسات العلیا بالكلیة 

 . یومین لمدة ثالث أسابیع 

   م لألنتهاء قبل شهر رمضان المبارك١٧/٥/٢٠١٦علي أن تبدأ یوم الثالثاء  الموافقة    -:القرار 
  
  
  
  
  

[[[ [[ 

  



 ٨

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :  خامساً 
  

احتفالیـــة بیـــوم الیتـــیم مـــع بخصـــوص النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة شـــئون خدمـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة  -: الموضـــوع األول
ــالفیوم لألیتــام  ــالفیوم ( بالتنســیق مــع مؤسســات الرعایــة االجتماعیــة ب جمعیــة  –خیــر مصــر ال –مؤسســات الرعایــة االجتماعیــة ب

/ م علـي أن یــتم التنسـیق مــع د٢٤/٤/٢٠١٦وذلــك یـوم األحـد الموافــق ) جمعیــة رسـالة  –الجمعیــة الشـرعیة  –تحسـین الصـحة 
  . محمد أبو العال / د –السید علي عثمان / د–نجالء رجب 

  الموافقة    -:القرار 
  

عمــل أیقونــة علــي موقــع  البیئــة بخصــوص النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة  -: الموضــوع الثــاني
  . الكلیة بالجامعة بأسم وكالة الكلیة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

  الموافقة    -:القرار 
  

نظافـة محـیط الكلیـة وحـدائقها  بشـأن حملـةالنظر في توصیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة  :الموضوع الثالث 
ـــي / د.البـــاهي وكیـــل الكلیـــة لشـــئون التعلـــیم والطـــالب ، أ زینـــب/ د.التنســـیق مـــع أبیومیـــًا  أحمـــد عبـــد الفتـــاح المشـــرف العـــام عل

  .التدریب  
  الموافقة    -:القرار 

  ج

عمــل مســابقة بحثیــة لدراســة النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بخصــوص  :الموضــوع الرابــع 
  : ة طالب الكلیة علي أن تكون شروط البحث كاآلتي التوحد وتأثیرها علي المجتمع بمشاركظاهرة 

   simple filed ١٤یكتب البحث بالكمبیوتر خط -٢.                           أال یقل البحث عن خمسة عشر ورقة  -١
  .عروفة یتبع في كتابة البحث القواعد العلمیة الم -٤یذكر الطالب المراجع المستخدمة في البحث                     -٣

 ) .  المراجع  –الخاتمة  –الموضوع  –المقدمة  –یتكون البحث من الغالف  - ٥

  . یتم تأجیل األعالن عن المسابقة إلي أن یتم فتح الصنادیق الخاصة     -:القرار 
 

   -:یستجد من أعمال ما 
ذوي الخبرة والكفـاءة العلمیـة ببعض االستعانة  بشأن المذكرة المرفوعة من وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالببشأن   - ١

المؤسســات وحیـث أن هــؤالء المشـرفین علــي غیــر  بعــضلألشـراف علــي تنفیـذ برنــامج التــدریب المیـداني للطــالب فـي 
 ) . مرفق طیه المذكرة . ( درجات وظیفیة 

  الموافقة    -:القرار 
 

دور أبریــل بجامعــة الفیــوم  المفتــوح بشــأن اعتمــاد نتیجــة درجــة البكــالوریوس فــي الخدمــة االجتماعیــة بنظــام التعلــیم  - ٢
 ) . ترم بیني ( م  ٢٠١٦

  الموافقة    -:القرار 
  
 



 ٩

 ةبجامعـم  ٢٠١٦ فبرایـربشأن اعتماد نتیجة درجـة البكـالوریوس فـي الخدمـة االجتماعیـة بنظـام التعلـیم المفتـوح دور  - ٣
 المنیا 

  . الموافقة    -:لقرار ا
وحـدة  صـرف منهـا علـي نشـاطفـي مؤسسـات الخدمـة االجتماعیـة للیب بشأن تخصیص حصیلة بیع كتاب جـودة التـدر -٤

 ضمان الجودة بالكلیة 

تخصیص حصیلة بیع كتاب الجودة في التـدریب المیـداني كتبـرع مـن السـادة أعضـاء هیئـة الموافقة علي  -:القرار 
ــي أن  ــات التحصــیل التــدریس للصــرف علــي وحــدة ضــمان الجــودة بالكلیــة عل ــة والصــرف طبقــًا لأل تــتم آلی ئحــة المالی

  . مدة للوحدة تعالم
 . النظر في اعتماد الالئحة المالیة لوحدة ضمان الجودة بالكلیة -٥

  علي اعتماد الالئحة  الموافقة    -:القرار 
 

 تم بحمد اهللا
  

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


