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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

                           كلیة الخدمة االجتماعیة                                                              
  ))٢٤٠٢٤٠مجلس الكلیة رقم (مجلس الكلیة رقم (  محضرمحضر
  مم٥٥٢٠١٢٠١//٢٢//١٦١٦  األثنین األثنین یوم یوم 

) ) ٢٣٩٢٣٩لنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة بجلسته رقم (لنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة بجلسته رقم (م وفي تمام الساعة العاشرة وام وفي تمام الساعة العاشرة وا٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٦١٦أنه في یوم األربعاء الموافق أنه في یوم األربعاء الموافق 
    --برئاسة األستاذ الدكتور/ محمد جمال الدین عبد العزیز ، عمید الكلیة وأمانة د/ صفاء عزیز محمود وبحضور السادة األساتذة :برئاسة األستاذ الدكتور/ محمد جمال الدین عبد العزیز ، عمید الكلیة وأمانة د/ صفاء عزیز محمود وبحضور السادة األساتذة :

  أ.د/ زینب معوض الباهي       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبأ.د/ زینب معوض الباهي       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  --١١
  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة                أ.د/ وفاء یسري إبراهیم أ.د/ وفاء یسري إبراهیم   --٢٢
  أ.د/ فوزي محمد الهادي       وكیل الكلیة لشئون الداراسات العلیا والبحوثأ.د/ فوزي محمد الهادي       وكیل الكلیة لشئون الداراسات العلیا والبحوث    --٣٣
  أ.د/ عادل محمود مصطفي     رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة أ.د/ عادل محمود مصطفي     رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة   --٤٤
  أ.د/ هالة خورشید طاهر       رئیس قسم التنمیة والتخطیطأ.د/ هالة خورشید طاهر       رئیس قسم التنمیة والتخطیط  --٥٥
  حمود محمود عرفان      األستاذ بقسم التنمیة والتخطیطحمود محمود عرفان      األستاذ بقسم التنمیة والتخطیطأ.د/ مأ.د/ م  --٦٦  
  لمتفرغ بالكلیةلمتفرغ بالكلیةاألستاذ ااألستاذ ا  أ.د/ مصطفي أحمد حسان      أ.د/ مصطفي أحمد حسان       --٧٧
  األستاذ المتفرغ بالكلیةاألستاذ المتفرغ بالكلیة  أ.د/أحمد وفاء زیتون           أ.د/أحمد وفاء زیتون             --٨٨
  األستاذ المتفرغ بالكلیةاألستاذ المتفرغ بالكلیة  أ.د/ مصطفي الحسیني النجار    أ.د/ مصطفي الحسیني النجار      --٩٩

  األستاذ المتفرغ بالكلیةاألستاذ المتفرغ بالكلیةأ.د/ عرفات زیدان خلیل          أ.د/ عرفات زیدان خلیل            --١٠١٠
  األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیةاألستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیةأ.م.د/ مرفت السید خطیري     أ.م.د/ مرفت السید خطیري       --١١١١                
  وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشبابوكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب                                  د/ عاصم مرسيد/ عاصم مرسي  --١٢١٢                

  جتماعيجتماعيأ/ أیمان زكي                        وكیل وزارة التضامن االأ/ أیمان زكي                        وكیل وزارة التضامن اال  --١٣١٣                
    --وأعتذر عن عدم الحضور كل من :وأعتذر عن عدم الحضور كل من :

  أ/ مني خلیفه                      مدیر مؤسسة مصر الخیر بالفیوم .أ/ مني خلیفه                      مدیر مؤسسة مصر الخیر بالفیوم .--١١      
  أ.د/ شحاتة السید صیام        رئیس قسم العلوم االجتماعیةأ.د/ شحاتة السید صیام        رئیس قسم العلوم االجتماعیة  --٢٢        

  :  اوًال المصادقات
  

 . بدون تعدیالت )٢٣٩رقم ( التصدیق على محضر االجتماع السابق  -١
دیم  -٢ ة تق رق األربع روالت الف اء كنت اء وأعض ادة رؤس دیر للس كر والتق الص الش خ

د ن جھ ذلوه م ا ب ة لم ة بالكلی ت كبیر المختلف ي الوق ة ف الن النتیج ز وأع ي تجھی ف
 المناسب. 

  
  



 ٢

 

  ثانیًا : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : 
ة الخاص بالسیدبشأن  -١ ة العلمی ر اللجن دكتور ةتقری د/  ةال تاذ المساعد   شعراوي مشیرة محم األس

 . لدرجة أستاذ لترقیتھا  مجاالت الخدمة االجتماعیة بقسم 
 الموافقة   -:القرار 

ة من بشأن الطلب المقدم  -٢ ة االجتماعی تاذ بقسم مجاالت الخدم د صالح األس اروق محم اد ف أ.د/ عم
ن  رة م ي الفت ان ف لطنة عم ة ) بس ق لزوج ازة ( مراف ي أج ولھ عل ي  ١/٦/٢٠١٥لحص وحت

 . م ٣١/٥/٢٠١٦
 الموافقة   -:القرار 

 

دم -٣ ن  بشأن الطلب المق د مصطفي د/ م.أ. م تاذ مجدي محم ة والتخطیط بقسم  المساعد األس  التنمی
ن  رة م ي الفت ان ف لطنة عم ة ) بس ق لزوج ازة ( مراف ي أج ولھ عل ي  ١/٦/٢٠١٥لحص وحت

 .  م  ٣١/٥/٢٠١٦
 الموافقة   -:القرار 

 
 مجاالت الخدمة االجتماعیة األستاذ بقسم  فتحي محمد محمود   محمودأ.د/  من  بشأن الطلب المقدم -٤

ام الجامعي لحصولھ علي أجازة  ر خالل الع ابوس ٢٠١٥-٢٠١٤كأستاذ زائ ة السلطان ق م بجامع
 بسلطنة عمان . 

 الموافقة   -:القرار 
ة والت -٥ درس المساعد بقسم التنمی ز الم د العزی خطیط بشأن الطلب المقدم من أ/ محمد عبد العال عب

 ینھ مدرس بذات القسم . یلتعبالكلیة 
 الموافقة   -:القرار 

 
رس بقسم العلوم دترشیح د/ محمد إبراھیم مبروك الملبشأن الخطاب الوارد إلینا من كلیة التمریض  -٦

 االجتماعیة لتدریس مادة " علم اجتماع " للفرقة األولي بكلیة التمریض . 
 عدد الساعات .  د الیوم ومع تحدی الموافقة  -:القرار 

 
 

  

◌ً لثثا   -لجنة شئون التعلیم والطالب ::موضوعات خاصة  ب ًا
ة  النظر في:  الموضوع األول یم والطالبتوصیة لجن الطلـب المقـدم مـن الطالـب /محمـد أحمـد  بشأن شئون التعل

م بعـد أدائـه ٨/١/٢٠١٤علیه بتاریخ محمد سعید المقید بالفرقة الثالثة انتظام ( باقي لالعادة ) والذي یفید بأن الطالب تم القبض 
األمتحان في مادة عملیات خدمة الجماعة ومادة الخدمة االجتماعیة في مجال الفئات الخاصة ویلتمس رفع درجات أعمال السنة أو 

الـدفاع  الخدمـة االجتماعیـة فـي مجـال –األتصـال فـي الخدمـة االجتماعیـة  –إعطائها له في المواد التالیة ( تنظیمـات إدارة محلیـة 
الخدمة االجتماعیة في المجال الطبي والتأهیلي ) والتي أدي فیها األمتحانات هذا العام بالسجن  وتري اللجنة أنه في  –االجتماعي 

  ضوء القواعد المنظمة ألعمال األمتحانات ودرجات أعمال السنة فأنه ال یسمح بأعفاء الطالب منها . 
  .  ١٠٠/٧٠في ١٠٠لمواد من الموافقة علي إعادة تصحیح االقرار : 

  .: رجاء االلتزام من جمیع أعضاء هیئة التدریس بعدم ضم المجموعات  توصیة المجلس
  
  
  

  

  



 ٣

المقدم مـن الطالبـة / شـیماء جمـال  بشأن قبول العذرتوصیة لجنة شئون التعلیم والطالب  فيالنظر :  الموضوع الثاني
ــاء علــي موافقــة المجلــس األعلــي للجامعــات بجلســته المنعقــدة بتــاریخ ســعد بالفرقــة األولــي انتظــام والتــي تــم قبولهــا بال كلیــة بن

م نظرًا لوصول أوراق التنسـیق الخـاص ٢٠١٤/٢٠١٥الجامعي م عن دخول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام ٢٨/١٢/٢٠١٤
  أثناء األمتحانات .  بها

  الموافقة القرار : 
ث : وع الثال المقــدم مــن الطالبــة /  قبــول العــذر بشــأنون التعلــیم والطــالب توصــیة لجنــة شــئ فــيالنظــر  -الموض

  علیاء محمد مصري المقیدة بالفرقة األولي انتظام والذي تلتمس فیه العذر عن إداء األمتحان في المواد التالیة :
نهــا حیــث أ)  إحصــاء اجتمــاعي –علــم الصــحة العامــة  -علــم الــنفس العــام –الشــریعة األســالمیة  –علــم اجتمــاع عــام ( 

  بعد إداء امتحان مادة ( مدخل الرعایة االجتماعیة ) فقط ومرفق شهاد ة میالد الطفل .وضعت 
  الموافقةالقرار : 

   
ع : وع الراب ل الدراســیة للفصــل او أعتمــاد الجــدالنظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب بشــان  الموض

    ع .م للفرق األرب٢٠١٤/٢٠١٥ام الجامعي اسي الثاني من العالدر 
  الموافقةالقرار : 

وع  امسالالموض النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب بشــأن قبــول العــذر المقــدم مــن الطالبــة /  : خ
م ٣١/١٢/٢٠١٤محمــد بالفرقــة األولــي ( انتســاب ) والتــي تــم قبولهــا بقــرار مجلــس الجامعــة بتــاریخ (والء عبــد الفتــاح 

  م . ٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي األول من العام الجامعي والتي تعتذر فیه عن دخول امتحان الفصل 
  .الموافقةالقرار : 

  لجنة الدراسات العلیا :موضوعات خاصة ب:  رابعاً 
علــى مجــاالت الخدمـة االجتماعیــة  بشـأن موافقــة مجلـس قســم  النظــر فــي توصـیة لجنــة الدراسـات العلیــا والبحــوث : الموضـوع األول  

تطبیق معاییر جودة خدمات الرعایة "  . بعنوانشیماء معوض معوض عبد السمیع  / ةللدارس الدكتوراة الة تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رس
  -.وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :" الصحیة للمرضى بالمستشفیات الجامعیة 

  ورئیسا  الطالب  مشرفا  التعلیم و شئونبقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة ل ستاذاأل    زینب معوض الباھى    أ.د/   ١
  استاذ وعمید  المعھد العالى للخدمة االجتماعیة ببنھا                            مناقشا   ا.د/ رافت عبد الرحمن محمد    ٢
  مناقشا           جامعة الفیوم               –استاذ وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة    ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز    ٣
       بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالكلیة                      مشرفا    المساعد  ستاذاال  د/ احالم عبد المؤمن على   ٤

   : الموافقةالقرار 
لـى تماعیة عمجاالت الخدمة االجبشأن موافقة مجلس قسم  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث فيالنظر  :الموضوع الثاني 

الممارسة العامـة للخدمـة االجتماعیـة  " بعنوان .كریمة عید كامل فاید  / ةللدارس الدكتوراة تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
وم فى تنمیة القدرات المؤسسیة بمراكز الشباب . "  ز الشباب بمحافظة الفی ى مراك .وتتكـون لجنـة المناقشـة " دراسة تجریبیة مطبقة عل

  -لحكم من السادة :وا
  ورئیسا  جامعة اسیوط              مناقشا –وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة السابق  أستاذ  شریف سنوسى عبد اللطیف أ.د/   ١
 جامعة الفیوم                             مناقشا  –استاذ وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز      ٢
جامعة الفیوم  مشرفا                                     –استاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  بكلیة الخدمة االجتماعیة    محمود فتحى محمد     أ.د/   ٣

  الموافقةالقرار : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

علـى تشـكیل مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة  ة مجلـس قسـم بشـأن موافقـ والبحـوث النظر في توصیة لجنة الدراسـات العلیـا:  الموضوع الثالث
ة "  . بعنــوانشــیماء حســین ربیــع عبــد الــرازق  / ةللدارســ الــدكتوراة لجنــة المناقشــة والحكــم علــى رســالة  اة الوظیفی ودة الحی ین ج ات تحس متطلب

  -شة والحكم من السادة :.وتتكون لجنة المناق" لالخصائیین االجتماعیین العاملین بالمجال المدرسى بمدینة الفیوم  
  جامعة الفیوم     مشرفا ورئیسا  –استاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمةاالجتماعیة  بالكلیة   ا.د/ مصطفى احمد حسان   ١
  جامعة حلوان                           مناقشا  –استاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   ا.د/ مدحت ابو النصر     ٢
   مشرفا     الطالب    التعلیم و بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة لشئون ستاذاأل    ض الباھى    زینب معوأ.د/   ٣
  جامعة الفیوم                             مناقشا   –استاذ وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة    ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز    ٤

  الموافقةالقرار : 
  

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث - :عالرابالموضوع 
لألطفال المقدمة والحكم على رسالة الماجستیر للدارس / عبد الرحمن احمد على  . بعنوان " برنامج مقترح للخدمة االجتماعیة لتحسین الخدمات االجتماعیة 

  -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :" التوحدیین
جامعة الفیوم    مشرفا ورئیسا                                      –استاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  بكلیة الخدمة االجتماعیة    محمود فتحى محمد     أ.د/   ١
  خدمة االجتماعیة بالمعھد العالى للخدمة االجتماعیة  بمدینة نصر         مناقشا  استاذ ال  ا.د/ عبد الحكیم احمد       ٢
  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالكلیة                 مناقشا     المساعد  ستاذاال  د/ احالم عبد المؤمن على   ٣

  

  الموافقةالقرار : 
الخدمة االجتماعیة على تشكیل لجنة  طرقبشأن موافقة مجلس قسم  لعلیا والبحوثالنظر في توصیة لجنة الدراسات ا - : الموضوع الخامس

خدمة  في السلوكي المعرفي. بعنوان " فعالیة برنامج ارشادى باستخدام المدخل  احمد محمود حسن حسنللدارس /  الدكتوراةالمناقشة والحكم على رسالة 
   - وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :اإلعدادیة "تالمیذ المرحلة  الفرد لمواجھة مشكلة التحرش الجنس"دراسة مطبقة على

مشرفا ورئیسا                                         جامعة الفیوم              –استاذ خدمة الفرد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة      مصطفى محمد الحسینى النجار      أ.د/   ١
  جامعة حلوان               مناقشا   –كلیة الخدمة االجتماعیة  -استاذ خدمة الفرد   لقط      ا.د/ جیھان سید ا  ٢
  جامعة الفیوم مناقشا     –كلیة الخدمة االجتماعیة  خدمة الجماعة  المساعد  استاذ  د/ فاطمة عبد هللا اسماعیل    ٣
  جامعة الفیوم  مشرفا  –خدمة االجتماعیة كلیة ال خدمة الجماعة  المساعد  استاذ  د/ محمد محمد حسان   ٤

  

  الموافقة مع تعدیل تقریر المشرف الرئیسي القرار : 
ة مجلس قسمالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  -: الموضوع السادس ى منح درجة  بشأن موافق ة  عل مجاالت الخدمة االجتماعی

ي الدكتوراة  للدارسة / فاطمة احمد محمد منصور.  ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا بعنوان "  ( إسھامات دراسات وبحوث التدخل المھن بناءا
  للخدمة االجتماعیة في تحدیث المعرفة وتطویر الممارسة المھنیة في المجال المدرسي ) بمرتبة الشرف االولى 

  الموافقةالقرار : 

ا والبحوث النظر في توصیة لجنة الد  -الموضوع السابع : س قسم بشأنراسات العلی ة مجل یط  موافق ة والتخط التنمی
التة  ي رس م ف ة المناقشة والحك ر لجن ي تقری على منح درجة الدكتوراة للدارس /مصطفى ابراھیم محمد ھاشم  . بناءاً عل

الموضوع  م رجوعو یتالمحاسبیة عند التخطیط لخدمات الرعایة االجتماعیة للمسنین  " بمرتبة الشرف االولى "بعنوان 
   للقسم الستكمال توقیع لجنة االشراف على الرسالة   .

  الموافقةالقرار : 
مـنح التنمیـة والتخطـیط علـى  موافقة مجلـس قسـم بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  -الموضوع الثامن :

التخطـیط " یر لجنة المناقشـة والحكـم فـي رسـالتة بعنـواندرجة الماجستیر للدارس / احمد مصطفى عكاشة مصطفى . بناءًا علي تقر 
 بتقدیر ممتاز " دراسة مطبقة على المجالس الشعبیة المحلیة بمدن محافظة الفیوم بالمشاركة كمدخل لتحسین نوعیة حیاة الفقراء 

  الموافقةالقرار : 

طرق الخدمة االجتماعیة  على  قة مجلس قسمبشأن مواف النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث -: الموضوع التاسع
منح درجة الماجسـتیر  للدارـسة / هبـة فـاروق مصـطفى حسـین . بنـاءًا علـي تقریـر لجنـة المناقشـة والحكـم فـي رسـالتها بعنـوان "  

  . " بتقدیر ممتازالمشكالت االجتماعیة المترتبة على العنف الوالدى  ضد األطفال ودور خدمة الفرد في التعامل معها 
  . الموافقةالقرار : 

  



 ٥

  
  

التنمیة والتخطیط على رفع موضـوع اعـادة مجلس قسم  توصیةشأن ب النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  -: الموضوع العاشر
ذى تـم شـطب قیـدها القید للطالبة / ایمان محمود مرداش محمد . التخاذ الالزم فى ضـوء القواعـد واللـوائح  بنـاء علـى الطلـب المقـدم منهـا والـ

  . بناء على انتهاء مدة القید بدون القدرة على التسجیل ١٩/١/٢٠١٤بتاریخ 

  الموافقةالقرار : 
  

مجـاالت الخدمـة شـأن موافقـة مجلـس قسـم ب النظـر فـي توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث -: الموضوع الحادي عشـر
بنـاء علـى التقریـر الـوارد مـن لجنـة بـد اهللا عبـد الفتـاح محمـد . االجتماعیة علـى شـطب القیـد والتسـجیل للطالبـة / اسـماء ع

 -) انذارات  على الوضع التالى  :٣االشراف واالنذارات المرسلة للطالبة بسداد الرسوم الدراسیة عدد ( 

  لجنة األشراف تاریخ التسجیل االسم م
 

 تسجیل   ١٨/١/٢٠١٢   اسماء عبد هللا عبد الفتاح محمد   ١
   ١٧/١/٢٠١٥ینتھى فى 

  ا.د/ محمود فتحى محمد 
  د/ فاطمة محمود عبد العلیم 

  

  الموافقةالقرار : 
  
  
  

مجاالت الخدمة مجلس قسم بشأن موافقة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  -: الثاني عشر الموضوع 
  -رات الموضحة على النحو التالي :تعدیل اإلشراف الخاص بالسادة اعضاء هیئة التدریس طبقا للمبر   االجتماعیة على

  المبررات  اإلشراف بعد التغییر  اإلشراف قبل التغییر  المرحلة  اسم الطالب      م
  

 إیمان محمد مصطفى محمد  ١
٢٢/٥/٢٠١٣  

  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز   الماجستیر 
  د/ منال حمدي الطیب 

  ضبط نطاق االشراف   د/ منال حمدي الطیب

  محمد السید ندى الحسیني   ٢
٢٢/٥/٢٠١٣   

  ا.د/مصطفى احمد حسان   الماجستیر 
  ا.د/زینب معوض الباھى   

   ضبط نطاق االشراف  ا.د/زینب معوض الباھى    

  نھاد محمد عبد الحمید عصى   ٣
٢٣/٥/٢٠١٣   

  د/ مرفت السید خطیري   الماجستیر 
  د/صباح حسن على 

   ضبط نطاق االشراف  د/ مرفت السید خطیري 

  طھ جبر عبد الرحمن ھبة   ٤
٢٤/٦/٢٠١٣   

   ا.د/احمد فاروق محمد رحمة هللا  الماجستیر 
  ا.د/ محمود فتحى محمد 

  د/ صباح حسن على 

   ا.د/احمد فاروق محمد رحمة هللا
  ا.د/ محمود فتحى محمد 

   ضبط نطاق االشراف

  زینب السید عبد العال على   ٥
٢٣/٥/٢٠١٣   

  ا.د/محمود فتحي محمد   الماجستیر 
  عبیر حسن مصطفى    د/

   ضبط نطاق االشراف  ا.د/محمود فتحي محمد 

  لیلي إبراھیم محمود راغب     ٦
٢٣/٥/٢٠١٣   

    ا.د/احمد فاروق محمد رحمة هللا  الماجستیر 
  د/ احالم عبد المؤمن على 
  د/ صباح حسن مصطفى   

    ا.د/احمد فاروق محمد رحمة هللا
  د/ احالم عبد المؤمن على 

  شراف ضبط نطاق اال

عبد هللا مسعود سعید دسوقي عبد   ٧
  هللا 

١/١٢/٢٠١٣   

  ا.د/بواب شاكر على  .   رحمة هللا   الماجستیر   
  د/ صفاء عزیز 

  ا.د/بواب شاكر على   رحمة هللا
  ا.د/ منال حمدى الطیب  

  د/ صفاء عزیز 

  
  لوفاة المشرف الرئیسى 

   ١٠/١١/٢٠١٤فى 
  محمد جمال فؤاد محمد   ٨

١/١٢/٢٠١٣   
  ا.د/بواب شاكر على   . رحمة هللا  الماجستیر   

  د/ عبیر حسن 
  ا.د/بواب شاكر على   رحمة هللا  
  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز 

  د/ عبیر حسن  

  لوفاة المشرف الرئیسى 
 ١٠/١١/٢٠١٤فى 

  نھى رمضان سعید عبد الرحیم   ٩
 ٥/١٢/٢٠١٣   

  هللا  أ.د/بواب شاكر على . رحمة  الماجستیر   
  د/ صفاء عزیز

  ا.د/بواب شاكر على .  رحمة هللا 
  ا.د/ مصطفى حسان  

  د/ صفاء عزیز 

  لوفاة المشرف الرئیسى 
 ١٠/١١/٢٠١٤فى 

  أمل صبري عبد هللا محمد  ١٠
٢٢/٤/٢٠١٤   

  أ.د/بواب شاكر على . رحمة هللا   الماجستیر   
  د/ فاطمة محمود 

  د/ احالم عبد المؤمن على 
  ود   د/ فاطمة محم

  لوفاة المشرف الرئیسى 
 ١٠/١١/٢٠١٤فى 

  دینا حسین محمد حسین   ١١
 ٥/١٢/٢٠١٣   

  ا.د/محمود فتحى محمد     الماجستیر 
  د/ فاطمة محمود 

  ضبط نطاق االشراف   ا.د/محمود فتحى محمد   

  أسماء ربیع أحمد حسن   ١٢
 ٥/١٢/٢٠١٣   

  د/أحالم عبد المؤمن على   الماجستیر 
  د/ عبیر حسن 

  ضبط نطاق االشراف   /أحالم عبد المؤمن على د

  أبتسام محمود عبد المولى حامد   ١٣
٢٢/٤/٢٠١٤   

  ا.د/ محمود فتحى محمد   الماجستیر 
  د/ صفاء عزیز 

  ضبط نطاق االشراف   ا.د/ محمود فتحى محمد 

  شامیة جمال سید على   ١٤
٢٢/٤/٢٠١٤   

  ا.د/ بواب شاكر على . رحمة هللا  الدكتوراة    
  امال جمعة عبد الفتاح د/

   ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز 
  د/امال جمعة عبد الفتاح 

  لوفاة المشرف الرئیسى 
 ١٠/١١/٢٠١٤فى 

  دینا جمال احمد عیسى  ١٥
٢٢/٥/٢٠١٣   

  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز  الماجستیر   
  د/ منال حمدي الطیب 

 ضبط نطاق االشراف   د/ منال حمدي الطیب 

  أسماء أحمد جنیدي جنیدي  ١٦
١/١٢/٢٠١٣    

  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز   الماجستیر   
  د/ صباح حسن 

 ضبط نطاق االشراف   ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز  

  سھاد طلب عبد التواب  طلب  ١٧
١/١٢/٢٠١٣    

  د/أحالم عبد المؤمن على  الماجستیر   
  د/ صباح حسن 

 ضبط نطاق االشراف   ؤمن على د/أحالم عبد الم

سمر عبد الرشید مرشد عبد   ١٨
     ١/١٢/٢٠١٣الرحیم

  ا.د/مصطفى احمد حسان  الماجستیر   
  د/ مرفت خطیرى 

   
  د/ مرفت خطیرى 

 ضبط نطاق االشراف 

١٩  
  لیلى مراد محمد أحمد مراد 

١/١٢/٢٠١٣   

  ا.د/ محمود فتحى محمد   الماجستیر 
  د/ مرفت خطیرى 

  
  خطیرى د/ مرفت 

  ضبط نطاق االشراف 
  
  
  



 ٦

  
  

٢٠  

   عال محمد على بدوى
 ١/١٢/٢٠١٣   

  د/ منال حمدي الطیب الماجستیر   
  د/ صباح حسن 

  ضبط نطاق االشراف  د/ منال حمدي الطیب
  
  
  
  

  أكمل شھید حسنى شھید   ٢١
 ١/١٢/٢٠١٣   

  ا.د/زینب معوض الباھى   الماجستیر   
  د/ احالم عبد المؤمن

  
  د المؤمند/ احالم عب

 ضبط نطاق االشراف 

أیمان محمد عبد الوھاب   ٢٢
    ١/١٢/٢٠١٣محمد

  د/ مرفت خطیرى  د/ مرفت خطیرىد/ صباح حسن  الماجستیر   
  

 ضبط نطاق االشراف 

  حكمت عبد التواب عبد الكریم   ٢٣
 ٢٢/٤/٢٠١٤   

  ا.د/مصطفى احمد حسان  الماجستیر 
  د/ منال حمدى الطیب . 

  ان ا.د/مصطفى احمد حس
  

  ضبط نطاق االشراف 

  أمیرة فرحات محمود عبده   ٢٤
٢٢/٤/٢٠١٤    

  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز   الماجستیر   
  د/ عبیر حسن 

  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز  
  

 ضبط نطاق االشراف 

  دینا فاروق صوفي عبد هللا  ٢٥
٢٢/٤/٢٠١٤    

  د/ مرفت خطیرى الماجستیر   
  د/ صباح حسن 

  د/ مرفت خطیرى
  

 ضبط نطاق االشراف 

  سمیھ محمد عبد التواب على  ٢٦
٢٢/٤/٢٠١٤   

  ا.د/ محمود فتحى محمد  الماجستیر   
  د/ صباح حسن 

  ا.د/ محمود فتحى محمد 
  

 ضبط نطاق االشراف 

  أماني عمر محمد عبد هللا  ٢٧
٢٢/٤/٢٠١٤    

  ا.د/زینب معوض الباھى   الماجستیر   
  د/ عبیر حسن 

  زینب معوض الباھى  ا.د/
  

 ضبط نطاق االشراف 

  مي حامد محمود عبد الرحیم   ٢٨
٢٢/٤/٢٠١٤   

  ا.د/مصطفى احمد حسان  الماجستیر   
  د/ عبیر حسن 

  ا.د/مصطفى احمد حسان 
  

 ضبط نطاق االشراف 

  أماني حنفي محمود رمضان   ٢٩
 ١١/١٢/٢٠١٤   

  د / أحالم عبد المؤمن على  .       الماجستیر 
  صفاء عزیز محمود  د. /

  .        منال حمدى الطیب د / 
  

  ضبط نطاق االشراف 

  نسمة أحمد عبد الوھاب مصطفى   ٣٠
١١/١٢/٢٠١٤   

  أ.د / مصطفى احمد حسان .         الماجستیر 
  د. / صفاء عزیز محمود 

  أ.د / مصطفى احمد حسان .       
  

  ضبط نطاق االشراف 

شیماء مھدي عبد الرازق   ٣١
  منصور

١١/١٢/٢٠١٤  

  أ.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز.  الماجستیر
  د. / عبیر حسن مصطفى .

  ضبط نطاق االشراف  د/ محمد محمد حسان

  أمل محمد محمود حسن  ٣٢
٨/١٢/٢٠١٤  

  .د. / منال حمدي الطیب .  الماجستیر
  .د. / عبیر حسن مصطفى

  .د. / منال حمدي الطیب .
  

  ضبط نطاق االشراف

حسین عبد  جیالن شكري  ٣٣
  القوى

١١/١٢/٢٠١٤  

  أ.د / مصطفى احمد حسان. الماجستیر
  د. / فاطمة محمود عبد العلیم

 ضبط نطاق االشراف  أ.د / مصطفى احمد حسان.

  ھند عزت محمد عبد العظیم  ٣٤
٨/١٢/٢٠١٤  

  ا.د / زینب معوض الباھي . الماجستیر
  د. / عبیر حسن مصطفى

  ا.د / زینب معوض الباھي .
  

 االشرافضبط نطاق 

  والء حسن عبد العظیم احمد  ٣٥
١١/١٢/٢٠١٤  

أ.د / محمد جمال الدین عبد  الماجستیر
  العزیز.

  د. / عبیر حسن مصطفى .

أ.د / محمد جمال الدین عبد 
  العزیز.

 ضبط نطاق االشراف

  ھند شعفى على رمضان  ٣٦
٨/١٢/٢٠١٤  

  د. / أحالم عبد المؤمن على . الماجستیر
  السالم ..د. / عماد محمد عبد 

د. / أحالم عبد المؤمن على 
.  

 ضبط نطاق االشراف

  مشیره فوزي دیاب إبراھیم  ٣٧
١١/١٢/٢٠١٤  

أ.د / محمد جمال الدین عبد  الماجستیر
  العزیز.

  د. / فاطمة محمود عبد العلیم .

أ.د / احمد عبد الفتاح ناجى 
.  

  

 ضبط نطاق االشراف

شیماء محمود عبد العظیم   ٣٨
  عبد الوھاب

١١/١٢/٢٠١٤  

  د / منال حمدي الطیب . الماجستیر
  محمود  د / صفاء عزیز

 ضبط نطاق االشراف  ا.د / محمود فتحى محمد

غادة حسن محمد حسن   ٣٩
  الشاعر

١١/١٢/٢٠١٤  

  أ.د / مصطفى احمد حسان الماجستیر
  د. / عماد محمد عبد السالم

 ضبط نطاق االشراف  أ.د / مصطفى احمد حسان

عبد محمد شعبان محمد   ٤٠
  العزیز

١١/١٢/٢٠١٤  

  أ.د / زینب معوض الباھى . الماجستیر
  مرفت السید خطیري. د. /

 ضبط نطاق االشراف  مرفت السید خطیري. د. /

  أحمد محمود أمین محمد  ٤١
٨/١٢/٢٠١٤  

  أ.د./ مصطفى احمد حسان  . الماجستیر
  د. / عماد محمد عبد السالم

أ.د./ مصطفى احمد حسان  
.  

 فضبط نطاق االشرا

  الھام عبد الخالق محمد  ٤٢
٢١/٤/٢٠١٣  

  ا.د/ مصطفى حسان الدكتوراة
  الطیب حمدي د/منال

  ا.د/ مصطفى حسان
  

 ضبط نطاق االشراف

شیماء رمضان على حمد   ٤٣
  هللا

٢٢/٤/٢٠١٤  

  محمد جمال الدینا.د/ الدكتوراة
  خطیريد/ مرفت السید 

  محمد جمال الدینا.د/
  

 ضبط نطاق االشراف

  عبد النعیم شیماء على  ٤٤
٢٢/٤/٢٠١٤  

  الباھى معوض ا.د.  زینب الدكتوراة
  على عبد المؤمن أحالمد.  

 ضبط نطاق االشراف  الباھى معوض ا.د.  زینب

  والء سید محمد محمد  ٤٥
١١/١٢/٢٠١٤  

  أ.د / زینب معوض الباھى الماجستیر
  د. / مرفت السید خطیري

  أ.د / زینب معوض الباھى
  

  ضبط نطاق االشراف
  



 ٧

 
  محمد إبراھیم حسن  ٤٦

١١/٣/٢٠١٢  
  بواب شاكر علىا.د. الدكتوراة

  خطیري السید د.مرفت
  بواب شاكر علىا.د.

  خطیري السید د.مرفت
  ا.د/ مصطفى احمد حسان

 ضبط نطاق االشراف

  حكیمة رجب على زیدان  ٤٧
٦/٦/٢٠١٣  

  رحمة هللابواب شاكر على  ا.د/  الدكتوراة
  احالم عبد المؤمن علىد/ 

رحمة كر على  بواب شاا.د/
  هللا

  محمد جمال الدینا.د/
  احالم عبد المؤمن علىد/ 

  ضبط نطاق االشراف

ربیع ابو الحارث عبد   ٤٨
  التواب ربیع

١/١٢/٢٠١٣  

  د/ احالم عبد المؤمن على  الماجستیر
  د/ عماد عبد السالم

  د/ ھناء محمد السید
  د/ عماد محمد عبد السالم

 ضبط نطاق االشراف

لتواب عبد ھبة بكرى عبد ا  ٤٩
  ربة

١١/١٢/٢٠١٤  

  ا.د/ مصطفى احمد حسان  الماجستیر
  د/ صفاء عزیز محمود

 ضبط نطاق االشراف  ا.د/ مصطفى احمد حسان .

  دینا محمد ابراھیم محمد  ٥٠
١١/١٢/٢٠١٤  

  .د/ مصطفى احمد حسان  الماجستیر
  د/ فاطمة محمود  عبد العلیم

 ضبط نطاق االشراف  .د/ مصطفى احمد حسان
  

  
  

  

  لروئیته  التسجیل مع اعتراض أ.د/ أحمد زیتون في أن هذا مخالف للالئحة وفقاً علي  الموافقةار : القر 
  

  ًا : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : خامس
  

ة  -: الموضــوع األول ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ئون خدم ة ش یة لجن ي توص ر ف دورة النظ داد ل أن اإلع ة بش تدربیی
  ب الكلیة علي مھارات الحاسب اآللي بالتعاون مع إدارة المشروعات بالجامعة . لطال

  

  الموافقةالقرار : 
  

ة  -: الموضوع الثاني ة البیئ ع وتنمی ة المجتم اء  بشأنالنظر في توصیة لجنة شئون خدم داد للق األع
ة األستفاد ة وكیفی ز بالكلی اعیین لعرض أنشطة الوحدات والمراك ي لالخصائیین االجتم ا ف ة منھ

داني  دریب المی ام الت رف ع اجي مش اح ن د الفت د عب ع أ.د/ أحم یق م تم التنس ي وی ع المحل المجتم
  لالجتماع التدریبي األول للفصل الدراسي الثاني . 

علي أن یكون التنسیق مع أ.د/ زینب الباهي وكیل الكلیـة لشـئون التعلـیم والطـالب وأ.د/ أحمـد عبـد  الموافقةالقرار : 
   اجيالفتاح ن

  

طرح موضوع بشأن النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  -: الموضوع الثالث
یح ألصحاب  ة یت ة المحلی وزیر التنمی ة عن خطاب ل ة البیئ ع وتنمی ة المجتم س خدم تم مناقشتھ بمجل

ي حل مشكالت المجتمع من ااألفكار األبتكاریة في المحافظة  ارھم للمساھمة ف واحي تسجیل أفك لن
  االقتصادیة واالجتماعیة واألنتاجیة ویتم األعالن من خالل إدارة رعایة الشباب بالكلیة . 

  أن یكون التنسیق مع أ.د/ زینب الباهي وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب.  عليالموافقةالقرار : 
  
  
  
  
  
  
  



 ٨

ة   -:الموضوع الرابع  ع وتنمی ة بشأن النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتم ھ د/ البیئ ا قدم م
ا  مد مبروك والخاص بوضع تصور مقترحمح ادي تكنولوجی للدورات التي سیتم تنفیذھا من خالل ن

  -المعلومات في الفصل الدراسي الثاني ویتم عمل األنشطة التالیة بالوحدة :
الب .      -١  ث للط ات البح واد المق -٢حلق ي الم وث ف راء البح ت إلج ي األنترن دخول عل ررة ال

  لطالب الكلیة 
  إجراء البحوث المكتبیة للطالب  -٤الدخول علي المكتبة الرقمیة         -٣
ود/  القرار : الموافقة علي الخطة وعلـي أن یكـون التنسـیق مـع أ.د/ زینـب البـاهي وكیـل الكلیـة لشـئون التعلـیم والطـالب 

  محمد مبروك ، أ/ محمد البدري من حیث النواحي المالیة . 

  د اهللاتم بحم
      عمید الكلیة                                                      أمین المجلس  

  
 أ.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز                          د/صفاء عزیز                                                  

  
  
  
  

  


