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 )٢٥٥(محضر مجلس الكلیة رقم 
  م ١٦/٥/٢٠١٦یوم االثنین  

) ٢٥٥(جلسته رقـم النصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة م وفي تمام الساعة العاشرة و ١٦/٥/٢٠١٦الموافق  االثنینأنه في یوم 
محمد عبد الوهاب مرسي نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب وأمانة /  تاذ الدكتوربرئاسة األس

   -:عبیر حسن  وبحضور السادة األساتذة / د
  

١-  
  محمد جمال الدین عبد العزیز          عمید الكلیة / د.أ- ١
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب       زینب معوض الباهي        / د.أ-٢ 

 فوزي محمد الهادي          وكیل الكلیة لشئون الدارسات العلیا والبحوث/ د.أ -٣        
  محمود محمود عرفان        وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة/ د.أ -٤        
         شحاتة السید صیام            رئیس قسم العلوم االجتماعیة/ د.أ -٥        

  دل محمود مصطفي        رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیةعا/ د.أ - ٦
  هالة خورشید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ - ٧
  محمود فتحي محمد           رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.أ - ٨

  طوفاء یسري إبراهیم              األستاذ بقسم التنمیة والتخطی/ د.أ -٩       
  مصطفي أحمد حسان             األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ   - ١٠       

  عوني محمود توفیق            األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ - ١١        
  األستاذ المتفرغ بالكلیة   سالم صدیق أحمد           / د.أ  -١٢
 رغ بالكلیةاألستاذ المتف   أحمد عبد الفتاح ناجي        / د.أ -١٣

  أحالم عبد المؤمن         األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.م.أ - ١٤   
  عاصم مرسي                  وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب/ د -١٥

  أیمان زكي                     وكیل وزارة التضامن االجتماعي/ أ -١٦          
  : عن عدم الحضور أعتدز          

  صالح أحمد هاشم          األستاذ قسم التنمیة والتخطیط / د.أ - ١
  



الجامعة  محمد عبد الوهاب مرسي نائب رئیس/ األستاذ الدكتور رحب : وفي بدایة الجلسة 
اسي الثاني وبدایة وهنأهم بنهایة الفصل الدر  مجلس الكلیةبأعضاء  لشئون التعلیم والطالب

وأشار سیادته إلي أن هذة الجلسة هـي جلسـة .  ا لهم دوام التقدم والرقي ینماالمتحانات مت
 القـادم  عمید الكلیة/ د.المشرفة علي اختیار أ استثنائیة غیر عادیة یتم فیها اختیار اللجنة 

م ١/٨/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٥لسنة )  ٢٦٦٥ ( طبقًا لنص المادة الثانیة من القرار الوزاري
 .  

  : من  داخل المجلس كل من وقد تقدم للترشیح -
  أحمد عبد الفتاح ناجي / د.أ -مصطفي حسان         / د.أ -       
  محمود فتحي / د.أ -عوني محمود توفیق     / د.أ -      

  : من خارج المجلس كًال من و 
  مختار  عبد اهللا عبد العزیز/ د.أ -زیتون              وفاء أحمد/ د.أ -    

  : كانت النتیجة كالتالي  السري  التصویبوبعد إجراءات عملیة 
  صوت ) ١١( حصل علي  أحمد وفاء زیتون  / د.أ -
       أصوات ) ١٠(   حصل علي   مصطفي حسان  / د.أ -

  أصوات ) ١٠(  حصل علي  أحمد عبد الفتاح ناجي/ د.أ -  
        أصوات  )  ٧(  حصل علي   عوني محمود توفیق/ د.أ -
  أصوات) ٧(     حصل عليمختار  عبد اهللا زعبد العزی/ د.أ -  
  أصوات ) ٦(   حصل علي     محمود فتحي محمد/ د.أ  -

  :من بین كل عادة اإل إجراءوتم 
  مصطفي أحمد حسان / د.أ -أحمد عبد الفتاح ناجي         / د.أ -

  : وكانت النتیجة كالتالي 
  )    ٩(  حصل عليأحمد عبد الفتاح ناجي / د.أ -
  ) ٨( حصل علي صطفي أحمد حسانم/ د.أ -
  
  



  وعلیه فأن تشكیل اللجنة سیكون علي النحو التالي 
  ) أساسي (  أحمد عبد الفتاح ناجي / د.أ -           ) أساسي( أحمد وفاء زیتون   / د.أ -
  ) احتیاطي ( مصطفي أحمد حسان   / د.أ -

لوهاب مرسي نائـب رئـیس الجامعـة محمد عبد ا/ د.استأذن السید أوبعد انتهاء إجراءات الترشیح 
محمــد جمــال الــدین عبــد العزیــز / وتــرك رئاســة الجلســة لألســتاذ الــدكتور لشـئون التعلــیم والطــالب

  .  الستكمال المجلس عمید الكلیة 
  

  : المصادقات  : أوال
  .بدون تعدیالت )  ٢٥٤(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -١

 
 : الخاص موضوعات خاصة بالكادر : ثانیًا 
النظر في الخطاب الوارد مـن اللجنـة العلمیـة الدائمـة لترقیـات األسـاتذة للخدمـة االجتماعیـة بشـأن أصـل -١

هنــاء محمــد الســید األســتاذ المســاعد بقســم طــرق الخدمــة / التقریــر الجمــاعي لترقیــة الســیدة الــدكتورة 
 . أستاذ بذات القسم في وظیفة نها یاالجتماعیة لتعی

   وافقةالم    -:القرار 
/ بشــأن موافقــة قســم مجــاالت الخدمــة االجتماعیــة علــي الطلــب المقــدم مــن الســیدة األســتاذة الــدكتورة  -٢

للعـام الجـامعي  إعارتهـاسـتاذ بقسـم مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة لتجدیـد األأسماء أبو بكر عبد القـادر 
 ) . طیه مرفق " ( للعام السادس " م للعمل بجامعة الدمام بكلیة اآلداب ٢٠١٦/٢٠١٧

   الموافقة    -:القرار 
 

یسـري / بشأن موافقة قسـم طـرق الخدمـة االجتماعیـة علـي الطلـب المقـدم مـن السـید األسـتاذ الـدكتور  -٣
للعـام الجــامعي  أعارتــهبقســم طـرق الخدمــة االجتماعیـة لتجدیـد  المتفـرغ سـتاذاألسـعید حسـنین ســعید  

للعـام " ریة بجامعة نایف العربیـة للعلـوم األمنیـة م للعمل بكلیة العلوم االجتماعیة واإلدا٢٠١٦/٢٠١٧
 ) . مرفق طیه "  ( الثامن 

   الموافقة    -:القرار 
 

هبـه / الطلـب المقـدم مـن السـیدة األسـتاذة الـدكتورة  بشأن موافقـة قسـم طـرق الخدمـة االجتماعیـة علـي-٤
عــــام الجــــامعي لل إعارتهــــاســــتاذ بقســـم طــــرق الخدمــــة االجتماعیــــة لتجدیـــد األأحمـــد عبــــد اللطیــــف   

 ) . مرفق طیه " ( للعام التاسع " م للعمل بجامعة أم القرى ٢٠١٦/٢٠١٧
   الموافقة    -:القرار 

 



/ بشــأن موافقــة قســم التنمیــة والتخطــیط علــي الطلــب المقــدم مــن الســید األســتاذ الــدكتور -٥
السـفر إلـي فیینـا للمشـاركة فـي  علـيصالح أحمد هاشم األستاذ بقسم التنمیة والتخطـیط 

" آلیــات المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي مراجعــة تنفیــذ اتفاقیــة مكافحــة الفســاد " مــؤتمر 
 ) . مرفق طیه ( م ٢٣/٦/٢٠١٦المنعقد في یوم األربعاء الموافقة 

   الموافقة    -:القرار 
 

  -:موضوعات خاصة  للجنة شئون التعلیم والطالب :ثالثاً 
مصطفي ممدوح / العذر المقدم من الطالب   قبول لیم والطالب بخصوصالنظر في توصیة لجنة شئون التع:  الموضوع األول

  . ) مرفق طیه تقریر طبي ( عبد اللطیف الفرقة الثانیة انتساب عن الغیاب لمدة ثالثة أسابیع 

   الموافقة    -:القرار 
 

رحاب قاسم / الطالبة  العذر المقدم من قبول النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الموضوع الثاني

م وذلك نظرًا ٢٠١٥/٢٠١٦محمود المقید بالفرقة الرابعة انتظام عن دخول االمتحان للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  ) . مرفق طیه األوراق ( لمرافقة الزوج بالمملكة العربیة السعودیة 

   الموافقة    -:القرار 
ــیم والطــالب بخصــوصالنظــر فــي توصــیة لجنــة . : الموضــوع الثالــث عبــد اهللا محمــد أمــین  عمــر/ الطالــب  شــئون التعل

  . في باقي األمتحانات بالفرقة الرابعة لتأجیل المادة األولي فقط وعمل لجنة خاصة 
   الموافقة    -:القرار  

  

  

لدراسي الثاني للعام تشكیل لجان الممتحنین للفصل ا بشأن النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب . : الرابعالموضوع 

  م ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي 

 : الفرقة األولي : أوًال 

 عمید الكلیة بصفته محمد جمال الدین عبد العزیز          / د.أ -

 رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة محمود فتحي محمد/ د.أ -

 أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط  صالح أحمد هاشم / د.أ -

 أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط وفاء یسري / د.أ

 أستاذ مساعد بقسم العلوم االجتماعیة  عبد الحمید زید / د.أ
  

  

  

  

  



  

 : الفرقة الثانیة  : أوًال 

 عمید الكلیة بصفتهمحمد جمال الدین عبد العزیز          / د.أ -

 رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة عادل محمود مصطفي / د.أ -

 أستاذ متفرغ  بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   ق أحمد  سالم صدی/ د.أ -

 أستاذ متفرغ  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   مصطفي أحمد حسان  / د.أ

 أستاذ متفرغ  بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   عرفات زیدان  / د.أ
  

  

  

  

  

  

  

 : الفرقة الثالثة  : أوًال 

 عمید الكلیة بصفتهمحمد جمال الدین عبد العزیز     / د.أ -

 رئیس قسم التنمیة والتخطیط  هالة خورشید  / د.أ -

 أستاذ متفرغ  بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   عوني محمود توفیق   / د.أ -

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

 خدمة المجتمع وتنمیة البیئة   وكیل الكلیة لشئون  محمود محمود عرفان   / د.أ
  

 : الفرقة الرابعة  : أوًال 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب بصفته نائبًا عن   زینب معوض الباهي           / د.أ -

 عمید الكلیة 

 رئیس قسم العلوم االجتماعیة   شحاته السید صیام   / د.أ -

 لشئون الدراسات العلیا والبحوث    وكیل الكلیة فوزي محمد الهادي    / د.أ -

 أستاذ متفرغ  بقسم التنمیة والتخطیط    أحمد وفاء زیتون    / د.أ

 أستاذ متفرغ  بقسم العلوم االجتماعیة     السید عبد الفتاح عفیفي    / د.أ
  

  

   الموافقة    -:القرار 
  
  
  
  

  



  :رابعًا موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا 
بشأن النظر في موافقة مجلس قسم مجاالت  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  : ولالموضوع األ 

" بعنوان .  شیرین سید یحیى علي /الخدمة االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة 
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة " ب دور المجتمعات االفتراضیة في تنمیة المهارات االجتماعیة للطال

 جامعة الفیوم     مشرفا ورئیسًا  - أستاذ ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئون التعلیم والطالب  زینب معوض الباهي/ د.أ
ا      -   جامعة القاهرة  -أستاذ العلوم السیاسیة بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة  أماني مسعود الحدیني / د.أ  مناقشً
 جامعة الفیوم                               مناقشا -أستاذ وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة محمد جمال الدین عبد العزیز        / د.أ

   الموافقة    -:القرار   
جاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم م  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع الثاني  

المشكالت الناتجة " بعنوان . شروق صالح عبد الحمید سلیمان  / للدارسة  على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر 
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة "  عن نزاعات رؤیة الطفل ودور مقترح للخدمة االجتماعیة للتعامل معها 

 ورئیساً  جامعة الفیوم                                       مناقشا -أستاذ وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة .         محمد جمال الدین عبد العزیز / د.أ
 شًا بالقاهرة                                      مناق - عمید المعهد العالي للخدمة االجتماعیة أحمد محمد یوسف علیق / د.أ

 أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بكلیة الخدمة االجتماعیة  ـ جامعه الفیوم     مشرفاً  .         أحالم عبد المؤمن علي/ د 
 

   الموافقة    -:القرار   
  

االت الخدمة االجتماعیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن النظر في موافقة مجلس قسم مج:   الموضوع الثالث

التدخل المهني للخدمة االجتماعیة " بعنوان .    شامیة جمال سید/ على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه  للدارسة 
   -:الحكم من السادة وتتكون لجنة المناقشة و " باستخدام إستراتیجیة التعلم الخدمي لتنمیة المسئولیة االجتماعیة لطالب المرحلة اإلعدادیة 

 رئیس لجنة قطاع الخدمة االجتماعیة               مناقشًا ورئیسًا جامعة المنصورة  –أستاذ متفرغ بكلیة األداب   محمد أحمد غنیم/ د.أ

 جامعة الفیوم     مناقشا  - أستاذ ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئون التعلیم والطالب  زینب معوض الباهي/ د.أ
 جامعة الفیوم                              مشرفا -أستاذ وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة  محمد جمال الدین عبد العزیز / د.أ

 جامعة الفیوم        مشرفا –كلیة التربیة  –أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدریس  أمال جمعة عبد الفتاح/ د 

   الموافقة    -:القرار        
  
 

 

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

المدافعة في  إستراتیجیة" بعنوان .  مصطفى كرم محمد عبد الحمید/ تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارس 
وتتكون لجنة المناقشة والحكم من ).  دراسة مطبقة على المنظمات الحقوقیة"( المجتمعي بحقوق اإلنسانتنظیم المجتمع وتنمیة الوعي 

   -:السادة 
 جامعة الفیوم   مناقشا ورئیسا -كلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ تنظیم المجتمع بقسم طرق الخدمة االجتماعیة عوني محمود توفیق قنصوه  / د.أ
 مناقشاً .                           جامعة حلوان -كلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ تنظیم المجتمع یسري شعبان عبد الحمید إبراهیم/ د.أ
 مشرفاً .                   جامعة الفیوم -كلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ مساعد تنظیم المجتمع هناء محمد السید عبد المجید/ د.م.أ
 مشرفاً .                               جامعة الفیوم -أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة فاطمة أنور محمد/ د.م.أ

   الموافقة    -:القرار   
  



مجاالت الخدمة االجتماعیة  على  بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الموضوع الخامس

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا بعنوان  .رباب راضي عطیة محمد / راه  للدارسة منح درجة الدكتو التدخل المهني " بناء
بمرتبة الشرف  "للخدمة االجتماعیة لتنمیة المشاركة المجتمعیة في برامج التأهیل المرتكز علي المجتمع المقدمة للمعاقین ذهنیا 

  ٠ األولى

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

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھ بعنوان . محمد جمال فؤاد محمد / منح درجة الماجستیر   للدارس االجتماعیة  على  " بناء
  ٠بتقدیر ممتاز " لعامة للخدمة االجتماعیة في تنمیة وعى الشباب الجامعي بالتنمیة البشریة فعالیة التدخل المهني للممارسة ا

   الموافقة    -:القرار       
  

منح درجة مجاالت الخدمة االجتماعیة   على  بشأن موافقة مجلس قسمالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا :  الموضوع السابع

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا وعنوانھا .ء ربیع أحمد حسن أسما/ الماجستیر   للدارسة  تصور مقترح للممارسة " بناء
  ٠بتقدیر جید جداً " العامة للخدمة االجتماعیة لتوعیة أمھات األطفال مرضى أنیمیا البحر المتوسط بخطورة المشكالت الناتجة عن المرض 

   الموافقة    -:القرار   
 

منح مجاالت الخدمة االجتماعیة   على  بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الثامنالموضوع  
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا وعنوانھا / درجة الماجستیر   للدارسة  أسالیب (حكمت عبد التواب عبد الكریم سعد   بناء

  ممتازبتقدیر )  ین لوالدیھم ودور الخدمة االجتماعیة في الحد منھاالمعاملة غیر السویة من المراھق
   الموافقة    -:القرار   
  

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   على   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا:  الموضوع التاسع
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالته وعنوانها عبد اهللا مسعود سعید دسوقي عبد ا/ منح درجة الماجستیر   للدارس  دور " هللا بناء

  ٠ ممتازبتقدیر " الممارسة العامة للتخفیف من حدة المشكالت االجتماعیة التي تواجه التالمیذ المقیمین بالمناطق العشوائیة 

   الموافقة    -:القرار   
  
بشأن النظر في موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    لعلیاالنظر في توصیة لجنة الدراسات ا:  الموضوع العاشر 

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتها وعنوانها / على منح درجة الماجستیر   للدارسة  ندى الحسیني محمد السید  بناء
 ٠ ممتازبتقدیر " امل معها  المشكالت االجتماعیة التي تواجه الطفل الموهوب ودور الخدمة االجتماعیة في التع" 
   الموافقة    -:القرار   
  
بشأن النظر في موافقة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة    النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیاالموضوع الحادي عشر  

ً علي تقریر لجنة المناقشة وال/ على منح درجة الماجستیر   للدارسة  حكم في رسالتها وعنوانها جهاد محمد محمود الخلیفة  بناء
  ٠ ممتازبتقدیر " تنمیة قدرات األطفال المكفوفین في إطار نموذج التأهیل المرتكز على المجتمع"
   الموافقة    -:القرار   



  بشأن النظر في موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا "الموضوع الثاني عشر  
    -:ى تسجیل الخطط التالیة  لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي االجتماعیة   عل

 لجنة اإلشراف عنوان الموضوع للتسجیل الدرجة اسم الطالب م
محمود محمد عبد الحمید  ١

فاعلیة برنامج إرشادي جمعي لتحقیق التوافق  الدكتوراه محمد
 االجتماعي للطالب ذوي صعوبات التعلم

  حمدمحمود فتحي م/  د.ا
 صفاء عزیز محمود/ د

 الدكتوراه شادیة فوزي مصطفى علوان ٢
التدخل المھني للخدمة االجتماعیة من منظور 

الممارسة العامة لتحقیق األمن االجتماعي للمرأة 
 الفقیرة بالمناطق العشوائیة

  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د.ا
 فاطمة محمود عبد العلیم/ د

وفمبر ال علي السید محمد جودة ٣ ھر ن ي ش ا ف ة علیھ م الموافق ي ت جیل الت راءات التس ي إج موافقة على استمرار السیر ف
  TOEFLحیث انھ حصل على شھادة   ٢٠١٥

  

  بشأن النظر في موافقة مجلس قسم طرق  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .الموضوع الثاني عشر 
  - :طالب الدراسات العلیا على النحو التالي الخدمة االجتماعیة   على تسجیل الخطط التالیة  ل

    
 لجنة اإلشراف عنوان الموضوع للتسجیل الدرجة اسم الطالب م
استخدام العالج المعرفي السلوكي للتخفیف من "  الدكتوراه ممدوح رفعت فھمي السید  ١

 " حدة الضغوط الحیاتیة لمرضى الروماتوید 
  فوزي محمد الھادي شحاتة      / د.أ
 یوسف اسحق إبراھیم                  / د

 الدكتوراه إبراھیم السید محمد إبراھیم ٢
استخدام النموذج المعرفي السلوكي في خدمة " 

الجماعة لتنمیة القیم االجتماعیة لدى األطفال 
 "األیتام 

  فاطمة عبد هللا إسماعیل/ د ٠م٠أ
 حسام محمود محمد الشریف/ د 

   الموافقة    -:القرار   
  

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .الموضوع الثالث عشر
لیلى إبراهیم محمود راغب  المسجلة بدرجة الماجستیر نظرا الن مدة التسجیل ستنتهي في / للدارسة  األولاالجتماعیة على المد 

٢٢/٥/٢٠١٦  .  

  الموافقة     -:القرار   
موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة بشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا: رابع عشرالموضوع ال

المسجلة بدرجة الماجستیر نظرا الن مدة التسجیل ستنتھي . إیمان محمد مصطفى محمد  / للدارسة  األولاالجتماعیة  على المد 
  .   ٢/٥/٢٠١٦في 

   الموافقة    -:القرار   
موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة بشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .الموضوع الخامس عشر

المسجلة بدرجة الماجستیر  نظرا الن مدة التسجیل ستنتھي في . نرمین رزق عطیة  / االجتماعیة   على المد األول للدارسة 
٢٢/٥/٢٠١٦  .  

   الموافقة    -:القرار   
  

موافقة مجلس قسم التنمیة والتخطیط    بشأن  لجنة الدراسات العلیا النظر في توصیة .الموضوع السادس عشر
ینتھي  .المسجل بدرجة الدكتوراه  بناء على تقریر لجنة اإلشراف . ھاني محمد محمد خلیل سالم  / على المد األول للدارس 

   ٠ ٢٤/٧/٢٠١٦التسجیل في 

  سحب الموضوع     -:القرار   



النظر في موافقة مجلس قسم التنمیة بشأن  توصیة لجنة الدراسات العلیاالنظر في  .الموضوع السابع عشر
 .المسجل بدرجة الماجستیر  بناء على تقریر لجنة اإلشراف . خالد عبد هللا ناجي محمد  / والتخطیط   على المد األول للدارس 

   ٠ ٢٣/٩/٢٠١٦ینتھي التسجیل في 

  سحب الموضوع     -:القرار   
  

بشأن موافقة مجلس قسم التنمیة والتخطیط  على  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .شرالموضوع الثامن ع

ینتھي المد األول  في  .المسجل بدرجة الماجستیر  بناء على تقریر لجنة اإلشراف . مصطفى السید محمد  / المد الثاني  للدارس 

١٢/٦/٢٠١٦ .  

   الموافقة    -:القرار   
بشأن موافقة مجلس قسم طرق الخدمة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا .الموضوع التاسع عشر 

 .المسجلة بدرجة الدكتوراه  بناء على تقریر لجنة اإلشراف . سماح أحمد محمود عبده  / االجتماعیة   على المد االول للدارسة 
   ٠ ٢/٨/٢٠١٦ینتھى التسجیل في 

  سحب الموضوع     -:القرار     
ة  النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة الدراســـات العلیـــا .عشـــرون الموضـــوع ال رق الخدم م ط س قس ة مجل أن موافق بش

دان عادلي  / االجتماعیة   على المد األول للدارسة  ر . میادة أحمد زی ى تقری اء عل المسجلة بدرجة الماجستیر  بن
  ٠ ١١/٦/٢٠١٦ینتھى التسجیل في . لجنة اإلشراف 

 الموافقة    -:القرار 

بشأن موافقة مجلس قسم طرق  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا - :حادي والعشرون الموضوع ال
المسجل بدرجة الماجستیر  بناء على تقریر لجنة . إبراھیم محمد حسن فراج/ الخدمة االجتماعیة   على المد األول للدارس 

   ٠ ١١/٦/٢٠١٦ینتھى التسجیل فى  .اإلشراف 

 الموافقة    -:القرار 

. ایمان محمود مرداش محمد / النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن حالة الدارسة  :وع الثاني والعشرون الموض
ً لتأخرھا في احضار شھادة المقیدة بقسم التنمیة والتخطیط  والتي تقدمت بطلب للقسم باستثنائھا للتسجیل بدرجة الماجستیر  نظرا

  -:تھا كالتالي وحال ٢٠١٦التویفل في نھایة شھر إبریل 

المتقدمین للتسجیل خالل شھر إبریل  مع مخاطبة لجنة الدراسات العلیا بالجامعة للنظر في استثناء الموافقة    -:القرار 
  . الحاالت المشابھة في  ویتم المد األقسام والكلیة ما بعد أنعقاد مجالس وتأخرواعن أحضار شھادة التویفل إلي 

  

 تاریخ انتھاء القید تاریخ القید االســــــــــم م
 "تخطیط" إیمان محمود مرداش محمد  ١

لمدة عام  ١٧/٥/٢٠١٥إعادة قید 
قرار مجلس الدراسات . شهر ) ١٢(

 ٤/٢٠١٦تنتهى المدة في  . العلیا 

١٧/٥/٢٠١٥ 

١٦/٥/٢٠١٦  
ولم یتم  ٢٠١٦انتهت المدة بدون تسجیل في ابریل 

عقد سیمنار عام لها بالكلیة كما انها لم تحضر شهادة 
TOEFL    



بشأن موافقة مجلس قسم التنمیة والتخطیط بالموافقة على النظر في توصیة  لجنة الدراسات العلیا :  الموضوع الثالث والعشرون 
  -:في الدبلومات التالیة  ٢٠١٦/٢٠١٧فتح باب الدراسة في عدد من الدبلومات المتخصصة بالقسم العام القادم 

 جتماعياالدبلوم التخطیط  -١

  .دبلوم اإلدارة المحلیة  -٢

  . في كل شعبة ) ١٠(  إال یزید العدد عن  يعل الموافقة    -:القرار 
موافقة مجلس قسم التنمیة والتخطیط بالموافقة على  بشأنالنظر في  توصیة لجنة الدراسات العلیا :  الموضوع الرابع والعشرون 

  -:إلي   ٢٠١٦/٢٠١٧كتوراه إلي شعبتین في العام القادم تشعیب القسم في مرحلة الماجستیر ومرحلة الد

 .شعبة تنمیة   -ا

  .شعبة تخطیط   -ب

  الموافقة    -:القرار 

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : خامسًا 
  

هیـل الملعـب إعـداد وتأبخصـوص النظـر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة  -: الموضوع األول
   -:بحرم كلیة الزراعة وتقترح اللجنة مایلي 

في أطار سعي الجامعة لتنمیة مواردها المالیة وخدمة المجتمع المحلي تقتـرح اللجنـة إعـداد وتأهیـل الملعـب الموجـود  -
  . بحرم كلیة الزراعة كصالة مفتوحة یتم تأجیرها في الفترة المسائیة بعد انتهاء الیوم الدراسي 

  وتنمیة البیئة بالجامعة مع عرض الموضوع علي لجنة شئون خدمة المجتمع  الموافقة    -: القرار
النظر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بخصـوص مشـروع مركبـات نقـل   -: الموضوع الثاني

إلـي مواقـف المراكـز السـت  أعضاء هیئة التدریس والعاملین والطالب وتقترح اللجنة أن تكـون الخدمـة مـن مقـر الجامعـة
التابعة لمحافظة الفیوم والعكس علـي أن تكـون باشـتراك یحـدد بمعرفـة لجنـة تشـكل لهـذا الغـرض ویكـون إیرادهـا لصـالح 

  . الجامعة 
  نائب رئیس الجامعة في الشأن / مع مخاطبة األستاذ الدكتور الموافقة    -:القرار 

خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بخصــوص تشــجیر داخــل الحــرم  النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون :الموضــوع الثالــث 
  . الجامعي باألشجار المثمرة 

  نائب رئیس الجامعة في الشأن/ مع مخاطبة األستاذ الدكتور الموافقة    -:القرار 
  
  
  
  



   -:ما یستجد من أعمال 
ســـهام بســـیوني عبـــد الغنـــي المعیـــدة بقســـم طـــرق الخدمـــة / بشـــأن الطلـــب المقـــدم مـــن أ - ١

( ماعیــة بقبــول طلبهــا للتســجیل لدرجــة الماجســتیر بقســم طــرق الخدمــة االجتماعیــة االجت
 ) . مرفق الطلب 

  أسوة بالحاالت التي سیتم أستثنائها  الموافقة    -:القرار 
" مبـرد میـاه " بشأن الطلب المقدم من طالب الفرقة الثانیة علي قبول تبرع لوضع كولـدیر  - ٢

محمد رمضان عید والذي توفي فـي حـادث / الفقید الغالي بالكلیة وذلك ترحمًا علي زمیلنا 
 . )  مرفق الطلب ( أثناء الدراسة 

 الموافقة    -:القرار 

الرعایة االجتماعیة بالتعلیم المفتوح بجامعة المنیا بكالوریوس بشأن اعتماد نتیجة برنامج  - ٣
 . دور إبریل 

 الموافقة    -:القرار 

 تم بحمد اهللا
     عمید الكلیة                                            أمین المجلس      

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



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ،،یعتمد

  الطالبنائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم و 
  

  محمد عبد الوهاب مرسي / د.أ                         
 


