
                 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (742)مجلس الكلية رقم  محضر
 م31/9/7132 األحديوم 

م وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلية بجلسته رقم 31/9/7132أنه في يوم األحد الموافق 
عبير حسن  / عميد الكلية وأمانة د،  محمد جمال الدين عبد العزيز/ برئاسة األستاذ الدكتور( 742)

  -:وبحضور السادة األساتذة 
 كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوفاء يسري إبراهيم         و / د.أ -3
 فوزي محمد الهادي       وكيل الكلية لشئون الداراسات العليا والبحوث/ د.أ -7
 عادل محمود مصطفي     رئيس قسم طرق الخدمة االجتماعية/ د.أ -1
 رئيس قسم العلوم االجتماعية شحاتة السيد صيام        /د.أ -4
 رئيس قسم التنمية والتخطيط    هالة خورشيد طاهر    / د.أ -2
 الخدمة االجتماعية مجاالترئيس قسم محمود فتحي محمد        / د.أ -6
 األستاذ بقسم التنمية والتخطيط     محمود محمود عرفان    / د.أ -2
 األستاذ المتفرغ بالكلية أحمد حسان         مصطفي/ د.أ -8 
 األستاذ المتفرغ بالكليةعوني محمود توفيق          / د.أ -9

 األستاذ المتفرغ بالكليةسالم صديق أحمد            / د.أ-31
 األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعية     أحالم عبد المؤمن / د.م.أ -33
 الشبابعاصم مرسي                 وكيل إدارة الشباب بمديرية / د -37

  -:وأعتذر عن عدم الحضور كل من       
 زينب معوض الباهي       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب/ د.أ-3

 وكيل وزارة التضامن االجتماعي أيمان زكي                   / أ -7        

 : اواًل المصادقات 
 .بدون تعديالت (  746)التصديق على محضر االجتماع السابق رقم  -3

 . م والترحيب بأعضاء المجلس بتشكيله الجديد 2102/2102التهنئة بالعام الجامعي الجديد  -2

 تقديم الشكر لألعضاء السابقين بالمجلس السابق  -3



 . التصديق علي إتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع الجامعة الحيثة لإلدارة والعلوم بيروت  -4
 : لكادر الخاص موضوعات خاصة با: ثانيًا 
المعيأأد بقسأم مجأأاخت الادمأأة اخجتماعيأأة لتعينهأأا  هبههه أحمههد رشههاد/ الطلأأب المقأأدم مأأن  بشأأن  -0

 ( .  طيه الطلب مرفق. ) مدرس مساعد بذات القسم 

 الموافقة :  القرار
 

- :موضوعات خاصة  للجنة شئون التعليم والطالب :ثالثاً 
 

وقف قيد الطالب االتي أسماؤهم نظرًا النظر في توصية لجنة شئون التعليم والطالب بخصوص :  الموضوع األول

  -:عام  78لبلوغهم سن 

 . بالفرقة الرابعة انتساب  6/2/3986مينا مكرم حليم بسطوروس  -3

 . بالفرقة الرابعة انتساب  39/6/3982أحمد عمر محمد عبد الوهاب  -7

 لفرقة الرابعة انتساب با 3982 /71/1عالء ممدوح أنور زكي  -1

 . بالفرقة الرابعة انتساب  31/31/3986محمد مفرح حامد سليمان  -4

 الموافقة:  القرار

اد جدول دور سبتمبر بشأن إعتمالنظر في توصية لجنة شئون التعليم والطالب :  الموضوع الثاني

 م  3/31/7132م إلي 72/9/7132م وتبدأ اإلمتحانات 7134/7132

 . الموافقة:  القرار
 . قسام الكلية إلعداد الئحة جديدة للكلية  اإلتشكيل لجنة من رؤوساء   :الموضوع الثالث

 

 الموافقة  :القرار 
 

 :رابعًا موضوعات خاصة للجنة الدراسات العليا 



مجاالت الخدمة بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث  : الموضوع األول
فاعلية برنامج تدريبي  "بعنوان. داليا محمد شافع ضاحى / ةللدارس الدكتوراهعلى تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعية 

وتتكون لجنة  "العاملين بأجهزة رعاية الشباب الجامعية االجتماعيين  من منظور الممارسة العامة لتحقيق جودة الممارسة المهنية لألخصائيين 
  -:المناقشة والحكم من السادة 

                                                                                                                                                           (ورئيسا مناقشا).   جامعة حلوان  -أستاذ   بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية كلية الخدمة االجتماعية  جمال شحاتة حبيب   / د.أ 1

                                                                                                    (مشرفا)جامعة الفيوم           -أستاذ بقسم المجاالت ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  زينب معوض الباهى   / د.أ 2

                                                   (مناقشا )جامعة الفيوم                          -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية أحالم عبد المؤمن على  / د 4
 

  الموافقة:  القرار
بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية  النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث  :الموضوع الثاني 

المتطلبات المهنية من " بعنوان .  سهاد طلب عبد التواب طلب/ على تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير للدارسة 

  -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة " .منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتحسين جودة برامج المجلس القومي للمرأة 

                                                                                                                                                           (ورئيسا مناقشا)           .           جامعة حلوان  -أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية سرية جاد هللا   / د.أ 1

                                                                                                    (مناقشا)أستاذ  مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية                                         ميرفت السيد خطيري    / د 2

                                                   ( مشرفا  )جامعة الفيوم                          -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية أحالم عبد المؤمن على  / د 3

 الموافقة :  القرار
بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية  بشأن النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث :الموضوع الثالث 

فاعلية برامج الدراسات العليا " بعنوان .  أكمل شهيد حسنى شهيد / على تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير للدارس 

  -:المناقشة والحكم من السادة  وتتكون لجنة" .في تحسين مستوى األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين العاملين بجامعة الفيوم 

                                                                                                                                                     (ورئيسا مناقشا). جامعة الفيوم -أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية كلية الخدمة االجتماعية  مصطفى احمد حسان    / د.أ 1

                                                                                                                                                           ) مناقشا.  ) جامعة حلوان  -أستاذ متفرغ  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية كلية الخدمة االجتماعية  جمال شحاتة حبيب   / د.أ 2

                                                   (مشرفا )     جامعة الفيوم -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية كلية الخدمة االجتماعية  أحالم عبد المؤمن على  / د 3

 الموافقة :  القرار   
 بشأن موافقة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعية بشأن النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث   : الموضوع الرابع

ممارسة الخدمة " بعنوان .أيمن عبد العزيز السيد عبد العزيز/ م على رسالة الدكتوراه للدارس على تشكيل لجنة المناقشة والحك

  -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة "امل مع حاالت النزاعات األسرية المبنية علي األدلة في التعاالجتماعية 

            
                                                                                                                                                           (مشرفا  ورئيسا)      .جامعة الفيوم -أستاذ تنظيم المجتمع بقسم طرق الخدمة االجتماعية عوني محمود توفيق قنصوه / د.أ
 ( مناقشا .                  ) جامعة حلوان  –أستاذ خدمة الفرد بكلية الخدمة االجتماعية  على حسين زيدان / د.ا
            (                                                                                        مشرفا).               جامعة الفيوم -أستاذ خدمة الفرد بقسم طرق الخدمة االجتماعية سالم صديق أحمد بدر / د.أ
                                                   (مناقشا).                جامعة الفيوم -قسم طرق الخدمة االجتماعيةأستاذ خدمة الفرد ب عرفات زيدان خليل محفوظ /د.أ

 الموافقة :  القرار
 االجتماعية  مجاالت الخدمة بشأن موافقة مجلس قسم بشأن النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث :الموضوع الاامس  

 بناًء علي تقرير لجنة المناقشة والحكم في رسالتها  بعنوان. حكيمة رجب علي زيدان / درجة الدكتوراه  للدارسة  على منح
       بمرتبة الشرف األولى" التدخل المهني للخدمة االجتماعية وتنمية وعي الريفيات المقبالت علي الزواج بحقوق الطفل"  

   الموافقة:  القرار 
  



مجاالت  بشأن موافقة مجلس قسمبشأن النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث  :الموضوع السادس 

بناء  علي تقرير لجنة . إيمان محمد إبراهيم مصطفى العجرى/  ةعلى منح درجة الدكتوراه  للدارس الخدمة االجتماعية

 األقرانتدريب  إستراتيجيةة االجتماعية باستخدام للخدم المهنيالتدخل " بعنوان   االمناقشة والحكم في رسالته

 . بمرتبة الشرف األولى  "  المهارات االجتماعية والتكنولوجية لطالب الجامعة إلكساب 

 الموافقة :  القرار
 

الخدمة  مجاالت بشأن موافقة مجلس قسمبشأن النظر في توصية لجنة الدراسات العليا :  الموضوع السابع

 ا بناء  علي تقرير لجنة المناقشة والحكم في رسالته. أسماء أحمد صوفي يوسف/  ةللدارس  الماجستيرمنح درجة االجتماعية  على 

 .   بتقدير ممتاز "المشكالت الناتجة عن هجر الزوج ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها " بعنوان 
 الموافقة :  القرار

 

مجاالت الخدمة  بشأن موافقة مجلس قسمبشأن النظر في توصية لجنة الدراسات العليا :  الموضوع الثامن

بناء  علي تقرير لجنة المناقشة والحكم . رامي عابدين أحمد عبد الحميد / للدارس   الماجستيرعلى منح درجة  االجتماعية 

" نمية المسئولية االجتماعية للشباب الجامعي العالقة بين ممارسة نموذج التركيز على المهام وت" بعنوان   في رسالته

 .   بتقدير ممتاز

 الموافقة :  القرار
 

 مجاالت الخدمة االجتماعية  مجلس قسم موافقة بشأنالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا  بشأن  -:الموضوع التاسع 

اتجاهات " بعنوان   اتقرير لجنة المناقشة والحكم في رسالتهبناء  علي .  دينا حسين محمد حسين/  ةللدارس  الماجستيرمنح درجة على 

 .   بتقدير ممتاز " األخصائيين االجتماعيين العاملين بمكاتب رعاية الشباب الجامعي نحو تطبيق الالئحة الطالبية 

 الموافقة :  القرار
 
 

 مجاالت الخدمة االجتماعية مجلس قسمأن موافقة بشالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا  بشأن  :الموضوع العاشر 

آليات "بعنوان   ابناء  علي تقرير لجنة المناقشة والحكم في رسالته. جنيدي  جنيدياحمد  أسماء/  ةللدارس  الماجستيرعلى منح درجة 

 .  بتقدير ممتاز" التسويق األجتماعى لخدمات الرعاية االجتماعية المقدمة للمرأة المعيلة بالجمعيات األهلية 

 الموافقة :  القرار
  التنمية والتخطيط  بشأن موافقة مجلس قسمالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا  بشأن    : الموضوع الحادي عشر 

بناء  علي تقرير لجنة المناقشة والحكم في رسالته  بعنوان . كشك   دأحمد سيد أحمد عبد الحمي/ على منح درجة الدكتوراه  للدارس 

 . بمرتبة الشرف األولى      "التشاركي لتفعيل دور المدرسة في تنمية المجتمع المحلي التخطيط"

  طرق الخدمة االجتماعية بشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصية لجنة الدراسات العليا بشأن :  الموضوع الثاني عشر

   -:لطالب الدراسات العليا على النحو التالي  التالية خطط العلى تسجيل 
 اإلشرافلجنة  عنوان الموضوع للتسجيل الدرجة اسم الطالب م

 الدكتوراه  نشوى مصطفى شاكر عبد الرحمن   1
برنامج مقترح باستخدام أسلوب الوساطة في خدمة الفرد " 

دراسة " للتعامل مع مشكالت دعاوى الحجر بمحاكم األسرة  

 . مطبقة على عينة من األبناء العاقين بالمحكمة 

 .سالم صديق احمد  / د.أ
   .فاطمة أنور محمد  / د 

 

 الموافقة :  القرار



 

 مجاالت الخدمة االجتماعيةبشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصية لجنة الدراسات العليا بشأن:  الموضوع الثالث عشر

  ميتم استكمال التسجيل نظرا لعدم استيفاؤهولم  2112في شهر ابريل على طالب تم الموافقة لهم على التسجيل إضافة مشرف ثاني على   

 تم تطبيق هذا القرار عليهم لتأخرهم في  22/7/2112والممتدة حتى  22/7/2112وبناء على قرار مجلس الجامعة بجلسته في  أوراقهم

   -:على النحو التالي .استكمال اإلجراءات  
 اإلشراف بعد التعديل لجنة  عنوان الموضوع للتسجيل الدرجة اسم الطالب م

1 
 مصطفى احمد عبد المنعم 

بين القيد والتسجيل 

31/11/2112     
 الماجستير

دور األخصائي االجتماعي في تفعيل نشاط المعسككرات فكي مراككز " 

 "الشباب

 .شحاتة السيد صيام / د.ا
 .شيماء حسين ربيع / د

2 
 زينب على محمد سالمة 

وطفولة  أسرةالفرقة الثانية 

31/11/2112  

 الماجستير 
التعامل  فيالمشكالت الناتجة عن ظاهرة زواج القاصرات ودور الخدمة االجتماعية 

 معها 
 .محمد محمد حسان  / د

  .شيماء حسين ربيع / د
 

 الموافقة :  القرار
طرق الخدمة شأن موافقة مجلس قسم ب النظر في توصية لجنة الدراسات العليا بشأن:  الموضوع الرابع عشر

حيث أنة قد تم المسجل بدرجة الماجستير بالقسم  إبراهيم محمد حسن فراج/  إلغاء شطب القيد والتسجيل للدارس  علىاالجتماعية 
" 9"رقم  في مجلس القسم بجلسته خالل الفترة المحددة TOEFLبسبب عدم إحضار شهادة  اتخاذ قرار بشطب القيد والتسجيل

بتاريخ ( 21)طبقا لقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة رقم   31/6/7132الكلية بتاريخ ومجلس  1/6/7132بتاريخ 
بالمعدل المطلوب خالل أربع شهور من تاريخ  ليتم التسجيل لهم مع كتابة إقرار بالتعهد بالحصول على التويف)  38/37/7137

ال اعتبر تسجيلهم الغيا دون سابق إنذار من ا ونظرا إلحضار الدارس .( لكلية ، ويتم التعميم على جميع كليات الجامعة التسجيل ، وا 

 . الشهادة المذكورة بالدرجة المطلوبة وعدم اتخاذ مجلس الدراسات العليا بالجامعة قرار حيال الدارس 

 الموافقة :  القرار
مجاالت الخدمة موافقة مجلس قسم شأن ب االنظر في توصية لجنة الدراسات العلي بشأن:  عشر الخامسالموضوع 

شيماء محمود عبد العظيم عبد الوهاب المسجلة بدرجة الماجستير بالقسم  /االجتماعية على إلغاء شطب القيد والتسجيل للدارسة
خالل الفترة المحددة في مجلس القسم  TOEFLحيث أنة قد تم اتخاذ قرار بشطب القيد والتسجيل بسبب عدم إحضار شهادة 

طبقا لقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة رقم   31/6/7132ومجلس الكلية بتاريخ  2/6/7132رقم  بتاريخ   بجلسته
بالمعدل المطلوب خالل أربع شهور  ليتم التسجيل لهم مع كتابة إقرار بالتعهد بالحصول على التويف)  38/37/7137بتاريخ ( 21)

ال اعتبر تسجي ونظرا .(    لهم الغيا دون سابق إنذار من الكلية ، ويتم التعميم على جميع كليات الجامعة من تاريخ التسجيل ، وا 
 . إلحضار الدارسة الشهادة المذكورة بالدرجة المطلوبة وعدم اتخاذ مجلس الدراسات العليا بالجامعة قرار حيال الدارسة

 الموافقة :  القرار

 
طرق الخدمة موافقة مجلس قسم  شأنب لجنة الدراسات العليابشأن النظر في توصية :  عشر السادسالموضوع 
في عدم استكمال الدراسة بناءا على رغبتهم دارسين مقيدين بتمهيدي دكتوراه بالقسم   7شطب القيد لعدد  علىاالجتماعية 

لمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على  "من الئحة الكلية      (23)بالدراسات العليا نظرا لظروفهم الشخصية وطبقا للمادة 

إذا تقدم الطالب نفسه بطلب لشطب (  2)بند رقم  : الحاالت اآلتية فيموافقة مجلس الكلية إلغاء قيد وتسجيل طالب الدراسات العليا 

  -:هم دارسين وال 1تسجيله  أوقيده 

 



 المرحلة القسم تاريخ القيد االسم م
  . دكتوراهتمهيدي بباقي لإلعادة     طرق الخدمة االجتماعية       22/11/2114 أسامة فايز عبد السالم عمار   3

 .  دكتوراهتمهيدي بلإلعادة  ةباقي     طرق الخدمة االجتماعية       22/11/2114 هبه عبد المطلب عبد المطلب سيد احمد   7

 الموافقة :  القرار
 

 التنمية والتخطيط بشأن موافقة مجلس قسم  العلياالنظر في توصية لجنة الدراسات  بشأن:  عشر السابعالموضوع 
المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم بتاريخ .والء مصطفى حسان جمعة / تعديل العنوان الخاص بالدارسة  على
ليتفق مع . باعتباره تعديل غير جوهري  32/3/7136والذي تم الموافقة لها على المد األول لها حتى .   38/3/7137

 .منطق البحث بناء على الطلب المقدم من لجن اإلشراف على الدارسة 

 
 : العنوان قبل التعديل المقترح 

  "اتجاهات القرويين نحو تعليم الفتيات تغير دور حمالت التسويق االجتماعي في "             
 :العنوان بعد التعديل المقترح 

 "دور حمالت التسويق االجتماعي في تغيير اتجاهات القرويين نحو تعليم الفتيات "   

 الموافقة :  القرار
التنمية والتخطيط موافقة مجلس قسم  بشأن العلياالنظر في توصية لجنة الدراسات  بشأن:  الثامن عشر الموضوع

 31/6/7137المسجل بدرجة الماجستير بالقسم بتاريخ . مصطفى السيد محمد مصطفى / على المد األول للدارس 
 . ، وبناء على تقرير لجنة اإلشراف بالمد األول له لمدة عام  37/6/7132وانتهت الفترة المسموح له بالتسجيل في 

 الموافقة :  القرار
 

 علىالتنمية والتخطيط موافقة مجلس قسم  بشأن العلياالنظر في توصية لجنة الدراسات  بشأن :عشر  التاسعالموضوع 
 -:على النحو التالي  7132اعتماد نتيجة دبلوم الدراسات العليا لدور سبتمبر 

 

 نسبة النجاح  عدد الناجحين  عدد الطالب المتقدمين
2 2 111% 

 الموافقة :  القرار
تشكيل لجان االختبار الشفوي والتحريري للطالب  بشأن بشأن النظر في توصية لجنة الدراسات العليا :  ونعشرالالموضوع  

  -:   7132/7136للعام الجامعي ( دكتوراه  –ماجستير ) المتقدمين لاللتحاق بمرحلة الدراسات العليا 
طرق الخدمة االجتماعية على تشكيل لجان االختبار الشفوي والتحريري للطالب المتقدمين لاللتحاق شأن النظر في موافقة مجلس قسم ب

 .   7132/7136للعام الجامعي ( دكتوراه  –ماجستير ) بمرحلة الدراسات العليا 

 الموافقة:  القرار



طهرق الخدمهة موافقهة مجلهس قسهم  شأنب العلياالنظر في توصية لجنة الدراسات  بشأن: الموضوع الحادي والعشرون 
  -:على النحو التالي   7132تصحيح امتحان تخلفات الدراسات العليا دور سبتمبر ى تشكيل لجان علاالجتماعية 

 لجنة التصحيح المادة الدرجة العلمية م
  الهاديفوزي محمد / د.ا+ عادل مصطفى / د.ا+ عوني قنصوه / د .ا قضايا سياسات الرعاية الدكتوراه 1
نظريات الممارسة في مجال  الدكتوراه 2

 التخصص
 عادل مصطفى/ د.ا+  عوني قنصوه / د .ا+ سالم صديق / د.ا

الفرقة الثانية  3

 تمهيدي ماجستير
   فاطمة أنور محمد/ د+  سالم صديق/ د.ا + عادل مصطفى/ د.ا قضايا في التخصص

الفرقة األولى  4

 تمهيدي ماجستير
في مجال اتجاهات نظرية 

 التخصص
   فاطمة أنور محمد/ د+  فوزي محمد الهادي/ د.ا + عادل مصطفى/ د.ا

 الموافقة:  القرار
 . تفعيل السيمنار العام  بشأن : الموضوع الثاني والعشرون  

 : الموافقة علي النحو التالي  :القرار 
 من قسمه األطارباإلضافة إلي رئيس القسم المقدم للدراسات العليا ضرورة حضور وكيل الكلية  -3

ضهرورة حضهور السهينمار العهام هيئهة التهدريس بالقسهم والهيئهة المعاونهة ب التأكيد علهي رؤسهاء األقسهام أعضهاء  -7
 . كل أسبوع  يوم اإلربعاء ظهرًا من 37الساعة 

 . بالطالب  ًا له لحصر الغياب والحضور الخاصين إمينيكل قسم يتولي تع  -1

   . عامة بحثية سيمنارات شهريًا واألسبوع األخير مناقشة قضية (  1) م عقديت -4
 : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة : خامسًا 

 

إقتأرا  برنأامش شأام   النظر فهي توصهية لجنهة شهئون خدمهة المجتمهع وتنميهة البيئهة بخصهوص -: الموضوع األول
ويشأم  " الشباب الجامعي والمشهاركة المجتمعيهة " لطالب الجامعة لزيادة وعي بالمشاركة المجتمعية و هميتها بعنأوان 

الثقافيهة " التركيز علي دور الشباب في المرحلة الحالية من اال  زيادة وعأيهم بأهميأة المشأاركة بكأ   نواعهأا 
 (. إلخ ..... واالجتماعية والدينية والبيئية 

 الموافقة :  القرار
 

عمهل يههوم التههراحم النظههر فهي توصههية لجنههة شهئون خدمههة المجتمههع وتنميهة البيئههة بخصههوص  -: الموضهوع الثههاني
لألسر الفقيرة وذلك بالتعاون مع جمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني بالمجتمع ولقد تهم األتصهال ببعضهها وجهاري 

 . األتصال بالجمعيات والمؤسسات المعينة بذلك 

 الموافقة :  القرار
إقتأأأرا  إعأأأداد  النظرفأأأي توصأأأية لجنأأأة شأأأئون ادمأأأة المجتمأأأع وتنميأأأة البيئأأأة باصأأأو  :الموضهههوع الثالهههث 

مقترحأأات بحثيأأة لتقأأديمها مجهأأزة معينأأة للحصأأو  علأأي تمويأأ  لمشأأروعات لادمأأة المجتمأأع وتسأأهم فأأي الأأق 



فأأر  عمأأ  جديأأدة للحأأد مأأن الفقأأر ورفأأع الابأأرات والقأأدرات المهنيأأة والفنيأأة للشأأباب بمأأا يتفأأق مأأع إحتياجأأات 
 (. إلخ .... البشر ، التسو  ،  الهجرة الغير شرعية واإلتجار في) السوق محليًا و جنبيًا ومنها 

 الموافقة :  القرار

 :ما يستجد من إعمال  
 -: م وهي علي النحو التالي 7132/7136كلية للعام الجامعي بشأن تشكيل مجلس ال  .3

 عميد الكلية  محمد جما  الدين عبد العزيز / د.  -0
 وكي  الكلية لشئون التعليم والطالب  زينب معوض الباهي / د.  -2
 وكي  الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع  وفاء يسري إبراهيم / د.  -3
 وكي  الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  فوزي محمد الهادي شحاته / د.  -4
 رئيس قسم العلوم اخجتماعية  شحاته السيد صيام / د.  -2
 رئيس قسم طرق الادمة اخجتماعية  عاد  محمود مصطفي / د.  -2
 رئيس قسم التنمية والتاطيط  هالة اورشيد طاهر / د.  -7
 رئيس قسم مجاخت الادمة اخجتماعية محمود فتحي محمد/ د.  -8
  ستاذ متفرغ بقسم التنمية والتاطيط   حمد عبد الفتا  ناجي / د.  -9

  ستاذ التنمية والتاطيط  محمود محمود عرفان / د.  -01
  ستاذ مساعد بقسم المجاخت   حالم عبد المؤمن علي  / د.م.  -00
 (  مين المجلس) مدرس بقسم المجاخت    عبير حسن مصطفي / د -02

  
  -:أقدم األساتذة وأساتذة من لديهم خبرة داخل الكلية            

 

 
 
 

 :  القرار
صهالح هاشهم / د.عهن حضهور مجلهس الكليهة وترشهيح أمحمود محمود عرفان / د.إعتذار السيد أقبول  علي الموافقة

 . رئيس الجامعة في هذا الشأن / د.مع مخاطبة السيد أبداًل منه  األستاذ بقسم التنمية والتخطيط بالكلية
 

  ستاذ متفرغ بقسم طرق الادمة اخجتماعية  عوني محمود توفيق قنصوه / د.أ

  ستاذ متفرغ بقسم طرق الادمة اخجتماعية  سالم صديق أحمد / د.أ

  ستاذ متفرغ بقسم مجاخت الادمة اخجتماعية  مصطفي أحمد حسان / د.أ

 من الخارج الكلية 
 وكي  وزارة التضامن اخجتماعي بالفيوم   أيمان أحمد زكي  / د
 وكي  إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم   عاصم محمد مرسي / د



  -:بشأن تشكيل اللجان المبنثقة من مجلس الكلية وهي علي النحو التالي  .7

  -:أواًل لجنة الدراسات العليا      
 

 
 

 
 
 
 

  -:  شئون التعليم والطالب لجنة :  ثانياً     
 
 
 
 
 
 
  -:  شئون البيئة  لجنة :  ثالثاً    
 
 
 
 
 
 
  -:  المكتبة   لجنة :  رابعاً    
 
 
 
 
 
 

 رئسياً  وكي  الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث فوزي محمد الهادي شحاته/ د.أ
 عضواً  اخجتماعيةالعلوم  ستاذ متفرغ بقسم  عفيفيالسيد عبد الفتاح / د.أ
 عضواً  بقسم مجاخت الادمة اخجتماعية ساعدم ستاذ  ميرفت السيد خطيري/ م د.أ
 عضواً  الادمة اخجتماعية طرقبقسم  مساعد ستاذ  هناء محمد السيد / د.م.أ
 عضواً   التنمية والتاطيط بقسم  مساعد ستاذ  هاشم مرعي هاشم / د.م.أ
 أميناً  مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث  أحمد عبد الحميد شتا / أ

 رئسياً  وكي  الكلية لشئون التعليم والطالب  زينب معوض الباهي / د.أ
 عضواً  طرق الادمة اخجتماعية  ستاذ متفرغ بقسم  عرفات زيدان خليل / د.أ
 عضواً   التنمية والتاطيط  ستاذ بقسم    محمود محمود عرفان/ د.أ
 عضواً   مجاخت الادمة اخجتماعية  بقسم  مساعد ستاذ  منال حمدي الطيب  / د.م.أ
 عضواً  اخجتماعيةالعلوم بقسم  مدرس متفرغ شريف أحمد سعد باشا/ د
 أميناً  مدير إدارة شئون الطالب   سيد أنور / أ

 رئسياً  وكي  الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع    وفاء يسري إبراهيم / د.أ
 عضواً  اخجتماعيةالعلوم بقسم   ستاذ مساعد  عبد الحميد زيد / د.م.أ
 عضواً  طرق الادمة اخجتماعية بقسم مساعد  ستاذ   ليلي عبد الوراث / د.م.أ
 عضواً   مجاخت الادمة اخجتماعية  بقسم  مدرس   صباح حسن علي / د
 عضواً   التنمية والتاطيط   بقسم مدرس    السيد علي عثمان / د
 أميناً  مدير عام الكلية    عواطف محمد مخلوف / أ

 رئسياً   ستاذ متفرغ بقسم التنمية والتاطيط    عبد العزيز عبد اهلل مختار   / د.أ
 عضواً  العلوم اخجتماعية بقسم مساعد  ستاذ  عفاف عبد الفادي دانيال   / د.م.أ
 عضواً   التنمية والتاطيط   بقسم   ستاذ مساعد   أحمد عبد الحميد سليم  / د.م.أ
 عضواً  اخجتماعيةطرق الادمة بقسم  مدرس  يوسف إسحق إبراهيم  / د
 عضواً   مجاخت الادمة اخجتماعية    بقسم مدرس    عماد محمد عبد السالم  / د
 أميناً  مدير إدارة المكتبة     جهاد أحمد عثمان  / أ



  -:  المختبرات العلمية لجنة :  خامساً    
 
 
 
 
 
 
 
  -:  العالقات الثقافية  لجنة :  سادساً    

 الموافقة :  القرار
قسهم طهرق الخدمهة االجتماعيهة  -قسم مجاالت الخدمة االجتماعية ) بشأن تشكيل مجلس األقسام بالكلية  .1

 -:وهي علي النحو التالي ( قسم العلوم االجتماعية  –قسم التمية والتخطيط  –

 

 : قسم مجاالت الخدمة االجتماعية : أوآًل 
 

 رئيس مجلس القسم  محمود فتحي محمد / د.أ
 أمين مجلس القسم  صباح حسن علي / د
 محمد جمال الدين عبد العزيز / د.أ مصطفي أحمد أحسان / د.أ
 منال حمدي الطيب / د.م.أ زينب معوض الباهي / د.أ
 ميرفت خطيري / د.م.أ أحالم عبد المؤمن / د.م.أ
 عبير حسن مصطفي / د فاطمة محمود عبد العليم / د
 عماد محمد عبد السالم / د صفاء عزيز محمود / د
 

 

 رئسياً   ستاذ متفرغ بقسم التنمية والتاطيط       أحمد وفاء زيتون / د.أ
 عضواً  طرق الادمة اخجتماعية  بقسم مساعد  ستاذ     فاطمة أنور محمد / د.م.أ
 عضواً  اخجتماعيةمجاخت الادمة بقسم  مدرس  صفاء عزيز محمود    / د
 عضواً   العلوم اخجتماعية    بقسم  مدرس   محمد إبراهيم مبروك   / د
 عضواً   التنمية والتاطيط     بقسم مدرس    نجالء رجب أحمد   / د
 أميناً    وائل أحمد محمود   / أ

 رئسياً  عميد كلية الادمة اخجتماعية        محمد جمال الدين عبد العزيز / د.أ
 عضواً  طرق الادمة اخجتماعية  بقسم مساعد  ستاذ     محمد محمد حسان  / د.م.أ
 عضواً  اخجتماعيةمجاخت الادمة بقسم  مدرس  فاطمة محمود عبد العليم     / د
 عضواً   طرق الادمة اخجتماعية    بقسم  مدرس   حسام محمود الشريف    / د
 عضواً   التنمية والتاطيط     بقسم مدرس        عبد العزيز  محمد عبد العال/ د
 أميناً    بسمة أحمد رمضان الديان    / أ



 : الخدمة االجتماعية طرق قسم :  ثانياً 
 

 رئيس مجلس القسم  عادل محمود مصطفي  / د.أ
 أمين مجلس القسم  حسام محمود محمد الشريف  / د
  سالم صديق أحمد / د.أ  عوني محمود توفيق / د.أ
  فوزي محمد الهادي شحاته / د..أ  عرفات زيدان خليل / د.أ
  ليلي عبد الوارث عبد الوهاب / د.م.أ  هناء محمد السيد / د.م.أ
  محمد محمد حسان /د.م..أ  عبد اهلل إسماعيل فاطمة / د..م.أ
  سلوي صالح الدين سيد رفاعي / د  يوسف إسحق إبراهيم / د
 أحمد مختار رمضان / د علياء عفان عثمان / د

 

 : قسم التنمية والتخطيط  :  ثالثًا    
 

 رئيس مجلس القسم  هالة خورشيد طاهر   / د.أ
 أمين مجلس القسم  السيد علي عثمان   / د
 أحمد وفاء حسين زيتون   / د.أ عبد العزيز عبد اهلل مختار   / د.أ
 محمود محمود عرفان   / د..أ أحمد عبد الفتاح ناجي   / د.أ
 صالح أحمد هاشم   / د.أ وفاء يسري إبراهيم   / د..أ
   أحمد عبد الحميد سليم /د.م..أ   هاشم مرعي هاشم / د.م.أ
   إلهام نعيم عبد العظيم / د   نجالء رجب أحمد / د
  محمد أحمد محمد أبو العال / د  محمد عبد العال عبد العزيز / د

    

 :   العلوم االجتماعيةقسم :  ثالثًا 
 

 رئيس مجلس القسم  شحاته السيد صيام    / د.أ
 أمين مجلس القسم  عفاف عبد الفادي دانيال    / د. م.أ
 عبد الحميد يونس زيد    / د.م .أ السيد عبدالفتاح عفيفي    / د.م.أ
 سهير ميهوب إبراهيم    / د شريف أحمد سعد باشا    / د
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه محمد إبراهيم  مبروك/ د

 

 الموافقة :  القرار
    



م بشهههأن تشهههكيل مجلهههس إدارة المعههههد العهههالي للخدمهههة 31/8/7132بتهههاريخ ( 1126) بشهههأن قهههرار وزاري رقهههم  .4
 ( . مرفق صورة القرار) م  7134/7132االجتماعية بمدينة السادس من أكتوبر للعام الجامعي 

دارة المعههد العهالي إمحمهود عرفهان كأعضهاء مجلهس / د.عهادل مصهطفي ، أ/ د.الموافقة علي إنضهمام كهل مهن أ:  القرار
 م  31/8/7132بتاريخ ( 1126)بناءًا علي القرار الوزاري رقم  للخدمة االجتماعية بمدينة السادس من أكتوبر

ة قههدرات الشهههباب وخاصهههة حهههاملي فهههي الخدمهههة االجتماعيههة لهههدعم وتنميهههبشههأن تنفيهههذ دورات تدربييهههة متخصصههة  .2
 ( .نوبل للخدمات التعليمية أكاديمية ) المؤهالت المتوسطة والدبلومات الفنية 

وفههاء يسهري وعضهويه السهادة الهوكالء ورؤسهاء األقسههام / د.مهع تشهكيل لجنهة برئاسهة أ الموافقهة:  القهرار  
عتمادها في المجلس القادم    لمتابعة الخطة المقترحه وا 

  

 ( . طالب جامعة المنيا ) رئيس الجامعة لبرنامج الرعاية االجتماعية / د.بشأن إعتماد قرار أ .6

 الموافقة :  القرار

 ( تمهيدي دكتوراه  –ثانية ماجستير  –إولي ماجستير  -دبلوم ) بشأن إعتماد نتيجة دور ستمبر للدراسات العليا  .2

 الموافقة :  القرار
العهام  أحمد عبهد الفتهاح نهاجي كمشهرف عهام التهدريب الميهداني/ بشأن توجيه خالص الشكر للسيد األستاذ الدكتور .8

 م  7132/7136كمشرف عام للتدريب الميداني للعام الحالي  إستمرارهعلي والموافقة  الماضي 

الموافقهة وعلهي أن يعقهد اجتمهاع لمجلههس اإلدارة التهدريب الميهداني لمناقشهة خطهة التههدريب :  القهرار
   . للعام الجديد  الميداني

 

 تم بحمد اهلل
 

     عميد الكلية                                          أمين المجلس        
 
 

 محمد جمال الدين عبد العزيز / د.أ                                                  عبير حسن مصطفي /د  

 

 


