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  Faculty of social work    كلیة الخدمة االجتماعیة

==========================================================================================  

  م 10/10/8201الموافق األربعاءیوم 
  

ھ  يإن وم  ف اء ی ق   األربع اعة 10/10/2018المواف ام الس ى تم باحاً م  وف رة ص د   العاش اع، عُق  اجتم
م  تھ رق ة جلس س الكلی ةأ) 284(مجل وض الباھی./ د.برئاس ب مع ل زین ائم بعم ة الق د الكلی یس وعمی رئ

  :السادة األساتذة وبحضور كالً من  ،اسحق إبراھیم یوسف./ وبأمانةدمجلس ،ال
  
  

  التعلیم والطالب  وكیل الكلیة  لشئون  زینب معوض الباھي / د.أ  -1
  وكیل الكلیة  لشئون الدراسات العلیا والبحوث  شحاتھ  فوزى دمحم الھادي/ د.أ  -2
  وكیل الكلیة  لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  محمود محمود عرفان/ د.أ  -3
  رئیس قسم التنمیة والتخطیط    ھالھ خورشید طاھر  / د.أ  -4
  رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    أحمد حسني إبراھیم / د.أ  -5
  رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة    ھناء دمحم السید عبد المجید/ د.أ  -6
  العلوم االجتماعیة   قائم بأعمال رئیس قسم   عبد الحمید یونس زید   / د.م.أ  -7
  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   ناصر عویس عبد التواب / د.أ  -8
  أستذ بقسم التنمیة والتخطیط   قوت القلوب دمحم فرید / د.أ  -9

  أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   نادیة عبد العزیز دمحم / د.أ  -10
  أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط   أحمد وفاء زیتون / د.أ  -11
  أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   مصطفي الحسیني النجار / د.أ  -12
  أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   دمحم جمال الدین عبد العزیز / د.أ   -13
  أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   منال حمدي الطیب / د.م.أ  -14
  السكرتیر العام المساعد لمحافظة الفیوم   حسن صفوت / العمید  -15
  مدیر الصندوق االجتماعي بالفیوم   أشرف درویش / المھندس   -16

      
16 -  
  

  : عدم الحضورواعتذر عن 
  والتخطیطأستاذ متفرغ بقسم التنمیة   عبد العزیز عبد هللا مختار / د.أ - 1
  كبیر مذیعین التلیفزیون المصري   عبد الحكیم اللواج / أ - 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :االستھالل: أوال
  .  لمجلس الكلیة  النضمامھمة أعضاء مجلس الكلیة من الخارج الترحیب بالساد -

  

  :شكر واجب
  .منصب رئیس الجامعةبقیامھمن جھود أثناء  ھما بذلعلى  خالد إسماعیل حمزة/ لألستاذ الدكتور والتقدیر الشكر تقدیم خالص -

  تھنئة 
  . رئیس جامعة الفیوم قائم بأعمال تعیین سیادتھ علي  أشرف عبد الحفیظ رضوان / لدكتورتقدیم خالص التھاني لألستاذ ا -

 عبد الحفیظ رضوان أشرف/ اذ الدكتورعلى صدور قرار األستدمحم فاروق عبد السمیع / لدكتورتقدیم خالص التھاني لألستاذ ا -
  .رئیس الجامعة بقیام سیادتھ بأعمال عمادة كلیة التربیة جامعة الفیوم

رئیس  أشرف عبد الحفیظ رضوان/ اذ الدكتورغادة دمحم وفیق على صدور قرار األست/ لدكتورة اة تقدیم خالص التھاني لألستاذ -
  .الجامعة بقیام سیادتھا بأعمال عمادة كلیة السیاحة والفنادق جامعة الفیوم

رئیس  أشرف عبد الحفیظ رضوان/ اذ الدكتورنیفین على حسن على صدور قرار األست/ لدكتورة اة تقدیم خالص التھاني لألستاذ-
  .الجامعة بقیام سیادتھا بأعمال عمادة كلیة الزراعة جامعة الفیوم

ً االستاذ المساعد بقسم التنمیة و  -أحمد عبد الحمید سلیم/ د. م.أم خالص التھاني تقدی- لوحدة التخطیط علي تجدید تعینھ مدیرا
  . الخدمة العامة بالجامعة 

والھیئة المعاونة والعاملین  عمید الكلیة والسادة الوكالء ورؤساء االقسام وأعضاء ھیئة التدریس/د.أمن تقدیم خالص التھاني -
  . ةكتوبر المجیدذكرى انتصاراتحرب ابمناسبة  بالكلیة 

===========================================================================  
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  : المصادقات : ثانیاُ 
 .)283(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -

===========================================================================  
  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثالثاً 

دمحم إبراھیم مبروك المدرس / العلوم االجتماعیة علي انتداب السید الدكتورقسم توصیة مجلس النظر في :الموضوع األول 
بواقع  والفنادق األولي بكلیة السیاحةللفرقة " علم االجتماع " بقسم العلوم االجتماعیة لتدریس مقرر 

  م 2018/2019ساعات خالل الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ثالث
  جامعة الفیوم  –دمحم إبراھیم مبروك لكلیة السیاحة والفنادق / السید الدكتورعلي انتداب  لموافقةا :القرار 

سھام بسیوني عبد الغني عبد / من أ المقدم النظر في توصیة قسم طرق الخدمة االجتماعیة علي الطلب: الموضوع الثاني
  الرحمن المعیدة بقسم طرق الخدمة االجتماعیة علي تعینھا مدرس مساعد بذات القسم 

  سیادتھا لمع تقدیم التھنئة سھام بسیوني عبد الغني عبد الرحمن مدرس مساعد بذات القسم / ین أیعلي تع الموافقة:لقرار ا
بقسم التنمیة  د الرحمن أحمد دمحم حسان  المعیدعب/ من أ مالطلب المقدالنظر في توصیة قسم التنمیة والتخطیط علي :الموضوع الثالث

  . نھ مدرس مساعد بذات القسم یوالتخطیط  علي تعی
  . سیادتھ لمع تقدیم التھنئة مدرس مساعد بذات القسم  أحمد دمحم حسان  عبد الرحمن/ ن أیعلي تعی الموافقة:القرار 

 .  
أستاذ التنمیة والتخطیط صالح أحمد ھاشم / د.من أالمقدم النظر في توصیة قسم التنمیة والتخطیط  علي الطلب :الموضوع الرابع

سیعقد في  يلحضور المؤتمر الدولي لعلوم الشغل والخدمة االجتماعیة بجامعة قرطاج بدولة تونس الذبالكلیة 
  . م 2018نوفمبر  29-28الفترة من 

  م 2018نوفمبر  29-28علي حضور المؤتمر بجامعة قرطاج بدولة تونس الذي سیعقد في الفترة من  الموافقة:القرار 
  

أستاذ مساعد  –أحمد عبد الحمید سلیم / د. م.أالنظر في توصیة قسم التنمیة والتخطیط علي الطلب المقدم من :الموضوع الخامس
م حتي 5/12/2018بقسم التنمیة والتخطیط بالكلیة لحضور دورة تدریبیة في دولة الھند في الفترة من 

  . م 5/1/2019
أثناء  یقوم بمھام عملھلعلي أن یقوم القسم بترشیح عضو ھیئة تدریس الدورة التدریبیة في دولة الھند ، علي حضور  الموافقة:القرار 

  .  فترة الدورة التدریبیة
  

عال جمال أحمد عبد الجواد المدرس / النظر في توصیة قسم التنمیة والتخطیط بعرض موضوع تعیین أ: الموضوع السادس
ً لتعارض المذكرتین الواردتین من المساعد بقسم التنمیة والتخطیط  في وظیفة مدرس بذات القسم ، نظرا

  .المستشار القانوني بالجامعة  
/ د.للسید أعال جمال أحمد عبد الجواد لرفعھا / إعداد مذكرة  تفصیلیة من مجلس قسم التنمیة والتخطیط بموقف أطلب المجلس :القرار 

  . رئیس الجامعة للعرض علي المستشار القانوني 
  

------------------------------------------------ ---------------- 
  : بلجنة شئون التعلیم والطالبموضوعات خاصة : رابعاً 

  

ولید دمحم كامل المفصول من كلیة / الطالب قبولیعل الموافقةبشأنتوصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في : الموضوع األول
تجارة جامعة حلوان ویرغب في التحویل لكلیة الخدمة االجتماعیة انتساب واستثناءه من شرط التوزیع الجغرافي حیث أنھ من أبناء 

نھ بول الطالب حیث أورد مذكرة من االدارة العامة لشئون التعلیم والطالب بخصوص الطالب المذكور أعاله بعدم ق. محافظة الجیزة 
/ د.نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب أشر علي المذكرة بعرض الموضوع علي أ/ د.السید أ من غیر أبناء المحافظة إال أن

  .من قواعد التحویل ) 12(عمید الكلیة بناء علي البند 
  

ھ بعد وفاه الوالد بمحافظة الفیوم مركز سنورس ومرفق ولید دمحم كامل ألنھ یقیم مع والدت/ علي قبول الطالب الموافقة:القرار 
  . باألوراق شھادة میالد األم والبطاقة الشخصیة وإیصال كھرباء 

  

دینا عفت علي حافظ / الطالبة قبولعن  الموافقة عدم بشأنتوصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في : الثانيالموضوع 
م وترغب في التحویل لكلیة الخدمة االجتماعیة انتساب 2018/2019المقیدة باالكادیمیة الدولیة للھندسة وعلوم االعالم 

ن التعلیم واستثناءھا من شرط التوزیع الجغرافي حیث أنھا من أبناء محافظة الجیزة ، ورد مذكرة من االدارة العامة لشئو
كل  ین لعدد مرات الرسوب في الكلیات التي بھا نظام االنتساب من غیر أبناء الفیوم علي أن تدرسدنفبقبول المستوالطالب 

  . رئیس الجامعة / د.والعرض علي أ حالة علي حدة من مجالس الكلیات
  . أو الحاالت االجتماعیة أو ظروف مرضیةاإلقامةوذلك لعدم وجود أي مستندات تثبت استیفاء شروط  الموافقةعدم  :القرار 
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وفاء دمحم عبد التواب / لطالبةقبوالیعل الموافقةشأن ب توصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في : الثالثالموضوع 
ً ألنھا تزوجت وتقیم في محافظة  والتي تطلب تحویلھا إلي كلیة الخدمة االجتماعیة واستثناءھا من التوزیع الجغرافي نظرا

  . الفیوم ومرفق قسیمھ الزواج 
  . ) حاالت اجتماعیة ( النطباق شروط التحویل علیھا الموافقة:القرار 

  

خالد بكري صدیق حسن نظراً / إیقاف قید الطالب بشأنتوصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في : الرابعالموضوع 
  . م 15/10/2018سنة في  28سنة  ھلوصول

  

  . االتصال العسكري  مكتب مع إبالغ  الموافقة:القرار 
  

یسري دمحم / االجازة المرضیة المقدم من الطالب بشأنتوصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في : الخامسالموضوع 
عبد الرحمن المقید بالفرقة الثانیة انتظام ومرفق طیھ تقریر من مستشفى الجامعة تفید بأنھ یحتاج إلي راحة لمدة شھر 

  .م2018/ 10/ 29، وحتى م2018/ 30/9اعتبار من 
  

  . مع إبالغ السادة أعضاء ھیئة التدریس  الموافقة:القرار 
  

میار أیمن سید المقیدة / العذر المقدم من الطالبة بشأنبتوصیة لجنة شئون التعلیم والطالالنظر في : السادسالموضوع 
  . م نظراً لرعایة الطفل 2018/2019عام الدراسي البالفرقة االولي انتظام عن 

  

  الموافقة:القرار 
  

یدة ھاجر جمال عبد التواب المق/ العذر المقدم من الطالبة بشأنتوصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في : الموضوع السابع
  . الطفل طفل ومرفق طیھ شھادة میالد الوذلك لرعایة  ،م2018/2019لعام الجامعي بالفرقة الثالثة انتظام عن ا

  . الموافقة:القرار 
  

دور سبتمبر ) انتساب  –انتظام (نتیجة الفرقة الرابعة  دبشأن اعتماتوصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في : الموضوع الثامن
انتساب ، ونسبة النجاح للفرقة الرابعة %)100(للفرقة الرابعة انتظام م  علما بأن نسبة النجاح 2017/2018للعام الجامعي 

)95.24 ( %  
  . الموافقة:القرار 

  

بالقانون  الوزراءتأكید علي قرارات رئیس مجلس البشأنتوصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في : التاسع الموضوع 
والتي ) 353(م في المادة 2017نوفمبر 23مكرر في ) 46(الخاص بالالئحة الطالبیة والمعلنة بالجریدة الرسمیة بالعدد 

محاضرات والحصص العملیة تشیر إلي رفع الغیاب عن الطالب المشتركین في االنشطة الطالبیة وتعویضھم عن ال
  . حانات خالل فترة مشاركتھم في االنشطة الطالبیة علي مستوي الجامعة والكلیة أو علي المستوي المحلي والدولي واالمت

  الموافقة:القرار 
  

------------------------------------------------ ----------------  
  :الدراسات العلیا والبحوثموضوعات خاصة  بلجنة :خامساً 

الخدمة مجاالت بشأن توصیة  مجلس قسم یا والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العل: الموضوع األول
  ـ : للدارستین الماجستیرمنح درجة االجتماعیة  بالموافقة على 

قرار   الموضوع  االسم
  اللجنة

  ھبة عبد التواب دمحم عبد الشافي
العمومي ودور الخدمة أزمة انتقال الحدث المنحرف من المؤسسة اإلبداعیة الي السجن " 

  )دراسة مطبقة علي سجون جمھوریة مصر العربیة "( االجتماعیة في مواجھتھا 
  ممتــاز

  ممتــاز  برنامج تدریبي لتنمیة الكفایات المھنیة لألخصائیین االجتماعیین العاملین بالمعاھد األزھریة  " عائشة دمحم معوض موسى                                                   
  

  الموافقة:القرار 
توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة بشأن یا والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العل: الثانيالموضوع 

  /المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة االجتماعیة بالموافقة على تشكیل لجنة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

المشكالت الناتجة عن عدم التوافق الزواجي ودور الخدمة االجتماعیة في "   11/12/2014  الماجستیر  أسماء دمحم عبد الوھاب سعید
  "مواجھتھا 
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   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

زینب معوض الباھي / د0ا مجامعة الفیو–أستاذ مجاالت الخدمة االجتماعیة  وقائم بعمل عمید كلیة الخدمة االجتماعیة   مشرفا ورئیسا 
زینب دمحم حسن/ د0ا مناقشا   أستاذ بكلیة التربیة ورئیس مركز تطویر التعلیم ـ جامعة عین شمس   
 مناقشا جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  فاطمة محمود عبد العلیم/ د.م.أ

  الموافقة:القرار 
  

بشأن توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالموافقة یا والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العل: الثالثالموضوع 
  /تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة  على

  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم
  "دور مقترح للممارسة العامة لتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي لدى الطالب الموھوبین"   18/12/2016  الماجستیر  ھند السید فاید أبو زید

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

نصر خلیل عمران/د0ا كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  –استاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    مناقشا ورئیسا 
أحمد حسني ابراھیم/ د0ا الفیومجامعة  –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    مناقشا 
 مشرفا جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  مشیرة دمحم شعراوي/ د.أ
  الموافقة:القرار 

  

بشأن توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالموافقة یا والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العل:الرابعالموضوع 
  /تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة  على

  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  "متطلبات تحقیق كفایات القیادة التحویلیة لدى األخصائیین االجتماعین "   11/12/2014  الماجستیر  نسمة على الدین عبد الصبور مسعد
  )جامعة الفیوم دراسة مطبقة بإدارات رعایة شباب ( 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

مدحت دمحم أبو النصر / د 0ا  كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  –استاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    مناقشا ورئیسا 
 مشرفا جامعة الفیوم –االجتماعیةبكلیة الخدمة  - أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  مشیرة دمحم شعراوي/ د.أ

عبیر حسن مصطفي/ د  .م.ا  مجامعة الفیو –بكلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    مناقشا 
  . الموافقة:القرار 

  

االجتماعیة   بشأن توصیة مجلس قسم طرق الخدمةالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع الخامس
  /بالموافقة على تسجیل رسالة الدكتوراه  للدارسة 

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
دراسة "( فاعلیة الخدمات المقدمة للحاالت الفردیة لالجئین السوریین في تلبیة احتیاجاتھم "   دكتوراه  أسماء سمیر عبد الحمید سالم الحصرى

)مطبقة على مؤسسة سوریا الغد   
  

  - : ھیئة اإلشراف من السادة وتشكیل 
  

سالم صدیق احمد/ ا د  مكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیو  –استاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة    مشرف رئیس 
یوسف اسحق ابراھیم/ د  كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –مدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعیة    مشرف ثان 

  

  . الموافقة:القرار 
  

توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة  بالموافقة على تسجیل رسالة بشأن یا والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العل:ادسالموضوع الس
  /الدكتوراه  للدارسة 

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
  "مقترح لممارسة الخبیر االجتماعي مع الحاالت الفردیة بمحاكم األسرة  توصیف "   دكتوراه  ھبھ فاروق مصطفى حسین البدري

  - : وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
مصطفى الحسیني دمحم النجار/ ا د  كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –بقسم طرق الخدمة االجتماعیة متفرغ استاذ   مشرف رئیس     
علیاء عفان عثمان/ د  كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –طرق الخدمة االجتماعیة مدرس بقسم    مشرف ثان 

  

  . الموافقة:القرار 
  

افقة على تسجیل توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة  بالموبشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :السابعالموضوع 
  /للدارسة رسالة الدكتوراه 

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
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==========================================================================================  
  ضة جودة الممارسة المھنیة في التعامل مع حاالت أسر األطفال ذوي اإلعاقة الذھنیة بالتطبیق على مكاتب ذوي اإلعاقة بوزارة الشباب والریا"   دكتوراه  بدور أحمد السید علي

  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
عرفات زیدان خلیل/ ا د  كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –الخدمة االجتماعیة استاذ متفرغ بقسم طرق    مشرف رئیس 

فاطمة أنور دمحم/ ا م د  كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –استاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة    مشرف ثان 

  الموافقة:القرار 
  

توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة  بالموافقة بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الثامنالموضوع 
  /للدارس الماجستیرعلى تسجیل رسالة 

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
  " تحلیل الرسائل العلمیة في طریقة العمل مع الجماعات لدعم الممارسة المھنیة مع جماعات األطفال ذوي اإلعاقة "   ماجستیر  عمرو محمود دمحم محمود

  - : وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
نادیة عبد العزیز دمحم/ د  .ا كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –استاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   مشرف رئیس     
 مشرف ثان كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –مدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  سلوى صالح الدین سید رفاعي/  د

  الموافقة:القرار 
 

توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط بالموافقة على بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:التاسعالموضوع 
  /الماجستیر  للدارسة تسجیل رسالة 

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
  " العائد االجتماعي واالقتصادي لمشروع رعایة الطفل العامل "   ماجستیر  ھیام دمحم أحمد عبد السید

  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
قوت القلوب دمحم فرید/ ا د  جامعة الفیوم كلیة الخدمة االجتماعیة  –استاذ بقسم التنمیة والتخطیط   مشرف رئیس     

 مشرف ثان كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –مدرس بقسم التنمیة والتخطیط  دمحم عبد العال عبد العزیز/ د 
  الموافقة:القرار 

  

على  توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط بالموافقةبشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع العاشر
  /تسجیل رسالة الماجستیر  للدارسة 

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
  " دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق المساءلة االجتماعیة "   ماجستیر  بسمة جمعة سعد عبد السمیع

  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
ھاشم مرعي ھاشم/ د.م.أ كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –بقسم التنمیة والتخطیط  مساعد استاذ   مشرف رئیس 

 مشرف ثان كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –مدرس بقسم التنمیة والتخطیط  أحمد عماد سعد/ د 
  . الموافقة:القرار 

  

توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة شأن بوالبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا :الحادي عشر وضوع الم
  /للدارسة افقة على تسجیل رسالة الماجستیر االجتماعیة بالمو

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
  " دور مقترح لألخصائي االجتماعي الستخدام معنى الحیاة للتخفیف من مشكالت المراھقات األیتام "   ماجستیر  رضوي دمحم احمد دمحم

  - : السادة  وتشكیل ھیئة اإلشراف من
ناصر عویس عبد التواب/ ا د  كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   مشرف رئیس     

 مشرف ثان كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   شامیة جمال سید علي  / د 

  الموافقة:القرار 
  

بشأن توصیة مجالس األقسام باعتماد نتیجة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع  الثاني عشر
  م2019/  2018للعام الجامعي )دبلوم و تمھیدي الماجستیر والدكتوراه ( بالدراسات العلیا المقبولین 

  0)جتماعیةقسم مجاالت الخدمة اال(ن بتمھیدي الدكتوراه والماجستیر المقبولو
  

  
  م

  
  بتمھیدي الدكتوراه المقبولون

 

  بتمھیدي الماجستیر المقبولون
 مدرسي وشباب

 بتمھیدي الماجستیر المقبولون
 أسرة وطفولة

  بتمھیدي الماجستیر المقبولون
  طبي وفئات

  مصطفىحنان مصطفى عبد الرؤوف   نوره نبیل فوزي یوسف  ھند أبو حامد عبد القوي دمحم  لندة سید دمحم مصطفى  1
  جھاد عاطف ادریس عبد العاطي  مھند ابراھیم دمحم ابراھیم  عفیفي فتح هللا دمحم سلیمان  احمد وھبي حسین احمد  2
 اسراء دمحم عبد هللا دمحم حسن سمیرة عبد الجواد عبد العزیز آیة دمحم عطیة حسن  سحر علي ریاض دمحم  3
  ھبھ یحیى عبد العظیم عبد الواحد  طلعت قرني حسندعاء   طارق دمحم علي صاوي  انتصار دمحم كمال الدین  4
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==========================================================================================  
  منى سید عبد الرحمن دمحم  دمحم احمد دمحم علي  ض العبداعوحمدي أمل  ریھام مصطفى حسن مصطفى  5
  اسراء دمحم عبد الفتاح عباس  سمر احمد دمحم رضوان  ریھام أشرف سعد عبد الخالق ابراھیم عبد الھادي محمود  6
ـــــــــــ  نجالء توبة قرني عبد السالم  نھلة عبد العظیم سنوسي وسام محمود وسیم رجب   7   ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ احمد محمود امین دمحم  8  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ میھوبامیرة فارس محمود   9  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ آیة دمحم عبد العاطي دمحم  10  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ حسن غادة حسن دمحم  11  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 نھى نادي دمحم عبد السالم  12

  
  . الموافقة:القرار 

  

  

  -: النحو التالي على المقبولون بقسم  طرق الخدمة االجتماعیة 
  0)قسم طرق الخدمة االجتماعیة ( بتمھیدي الدكتوراه   المقبولون

  
  
  م

  بتمھیدي الدكتوراه ونالمقبول
 خدمة الجماعة 

 بتمھیدي الدكتوراه ونالمقبول
 خدمة الفرد

  بتمھیدي الدكتوراه ونالمقبول
  تنظیم المجتمع

  سھام بسیوني عبد الغني عبد الرحمن  1

  الشعبة مغلقة

  لعدم اكتمال العدد المطلوب لفتح الشعبة
  الشعبة مغلقة

  الشعبةلعدم اكتمال العدد المطلوب لفتح 

  غادة قرني مسعد جاب هللا  2
 دمحم محمود علي علي  3
  إیمان رمضان مصطفى حسین  4
  سعد عطیة سعد الدین سالم  5
  ماجدولین میالد معوض صالح  6
  ندا أحمد عبد التواب مھني   7
  نھى عطا محمود عطا   8
  إیمان السید إبراھیم السید  9
  المطلب سید احمدھبة عبد المطلب عبد   10

  
  

  . الموافقة:القرار 
  

  0)قسم طرق الخدمة االجتماعیة ( بتمھیدي الماجستیر  المقبولون
  

  

  
  م

  بتمھیدي الماجستیر ونالمقبول
  بتمھیدي الماجستیر ونالمقبول م خدمة الفرد

  بتمھیدي الماجستیر ونالمقبول م خدمة الجماعة
  تنظیم المجتمع

  أحمد إبراھیم عبد الفتاح عبد اللطیف  1  كمال صابر كمال دمحم  1  دمحمدینا مؤمن عبد العظیم   1
  سمر عادل دمحم مصباح  2  یاسمین توبة معوض أحمد  2  شیماء صالح دمحم دمحم  2
 فاطمة الزھراء منصور سعید 3 نورھان مجدي دمحم محمود حسین 3 مروة شریف ھنداوي فؤاد  3
 عبد هللا محمود عبد هللا إسراء 4  4 مشیرة ثابت عبد الفتاح دمحم  4
 شیماء دمحم حسین جودة 5  5   5
 أحمد عبد المنعم أحمد السید 6  6   6

  . الموافقة:القرار 
  0)قسم التنمیة والتخطیط ( بتمھیدي الدكتوراه  والماجستیر  المقبولون -

  
  

  بتمھیدي الدكتوراه ونالمقبول  م
  بتمھیدي الماجستیر ونالمقبول  م  التنمیة التخطیط

  بتمھیدي الماجستیر ونالمقبول  م  شعبة التنمیة
  شعبة التخطیط

  إسالم سید محمود عبد ربھ  1  أمیرة دمحم عبد الحفیظ ھاشم  1  عبد الرحمن دمحم احمد حسان  1
  حنان یاسر سالم عبد الجواد  2  إیمان محمود عبد المعبود نبوي  2  سمر عزت احمد عبد العظیم  2
 دینا قرني محفوظ جاب هللا 3 آیة عزت السید مخلوف 3 إخالص زغلول دمحم ممدوح  3
 غیضان خبر هللا غیضان خالد 4 تامر عبد الحمید عبد الاله أحمد 4 

 فاتن عاشور خلف عبد الجواد 5 شیماء خالد یوسف ابراھیم 5
 ھاجر صالح سالم حمد 6 یاسمین صالح سید عبد التواب 6

 
 ھدى السعید رشاد مجاھد 7
 أسامة دمحم فھمي الشناويرانیا  8
 رابعة عبد التواب ناجي عبد الرحمن 9
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==========================================================================================  

  . الموافقة:القرار 
  بدبلوم الخدمة االجتماعیة  المقبولون 

  
  0)قسم طرق الخدمة االجتماعیة ( ـ : أوال 

  
  دبلوم  االسم  م  دبلوم  االسم  م
  فایزة منیسر عبدالمجید دمحم  1

  

  )واألسرة الممارسة اإلكلینیكیة مع األفراد ( 

  نورھان خالد دمحم حسن  1
  

  )العالقات العامة وإدارة األعمال ( 
  عجمي دمحم أحمد  2  منة هللا فرغلي عبد المنعممحمد  2
  أحمد مصطفى السید علي  3  سلوى شریف مصطفى أحمد  3

  محمود عبد الناصر محمود  4    
  

  . الموافقة:القرار 
  

  0)الخدمة االجتماعیة  مجاالتقسم ( ـ : ثانیا 
  

  

  دبلوم  االسم  م
  سلوى على عبد هللا حماد  1

  
  "الخدمة االجتماعیة في المجال الطبي والنفسي  "

  

  فاتن عید احمد السید  2
  ھالة صالح عباس طنطاوي  3
  نادیھ دمحم دمحم سیف نصر  4

  

  . الموافقة:القرار 
  

  0) التنمیة والتخطیطقسم ( ـ : ثالثا 
  دبلوم  االسم  م
  احمد دمحم دمحم مصطفى  1

  

  ادارة المؤسسات االجتماعیة
  احمد دمحم الصوفي دمحم  2
  فیروینیا فخري فوزي حنا  3
  لیلى عبد الحمید علي عبد الدایم  4

  . الموافقة:القرار 
  

بشأن توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة على النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث -:الموضوع الثالث عشر 
  ــ: توزیع اإلشراف كالتالي  إعادة  احمد مختار رمضان  لحصولھ على إجازة لمدة عام وجاء/ توزیع إشراف الدكتور إعادة 

  الشعبة  المرحلة  اسم الطالب  م
  االشراف

  بعد إعادة التوزیع  قبل التوزیع

  عرفات زیدان خلیل/ د.أ  خدمة فرد  دكتوراه  عواطف دمحم عاطف  1
  أحمد مختار رمضان/ د

  عرفات زیدان خلیل/ أد
  سید أحمد صالح الدین/ د

  ھناء دمحم السید/ د.أ  تنظیم مجتمع  دكتوراه  سماء نور الدین دمحم  2
  أحمد مختار رمضان/ د

  ھناء دمحم السید/ أد
  لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د. م.أ

  . الموافقة:القرار 
  

 قید على إعادةاالجتماعیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة-:الموضوع الرابع عشر 
  .  اإلشرافلجنة  ونفس،مروة رجب مراد بدرجة الماجستیر بنفس الموضوع/ وتسجیل الدارسة 

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
" اتجاھات المجتمع الریفي نحو المرأة المطلقة ودر الخدمة االجتماعیة في التعامل معھا "   ماجستیر  مروة رجب مراد

  
  

  - : وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
مشرف رئیس   جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة مساعد أستاذ  منال حمدي الطیب/ د. م.أ  
 مشرف ثان جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  محمود عبد العلیمفاطمة / د.م.أ
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==========================================================================================  
  

  . الموافقة:القرار 
لألقسام العلمیة  بشأن اعتماد جدول الدراسات العلیا  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث- :عشر  الخامسالموضوع 

  م 2018/2019للعام الجامعي بالكلیة 
  

  . الموافقة:القرار 
------------------------------------------------ ----------------  

  

  :موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :  سادساً 
بشأن إعداد وتجھیز ندوة عن انجازات معركة النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة-:الموضوع األول 

وذلك من خالل دعوة بعض ) الذكري الخامسة واألربعون لنصر أكتوبر والواقع العربي الراھن ( السادس من أكتوبر بعنوان 
التي عاصرت حرب أكتوبر وما استتبعھا من جھود مع كافة الدول العربیة واالجنبیة في حینھا وحتي االن  ةالدبلوماسیالرموز 

  . عداد وتجھیز وتنسیق أعمال الندوة نھلة عبد الرحیم بأ/ د. م.وعلي أن تقوم أ
  .  وأرفاق السیرة الذاتیة للمتحدثین الندوة مع مخاطبة إدارة الجامعة قبل عقد الموافقة:القرار 

  

ندوة تثقیفیة لتأھیل الشباب للعمل في  عقدبشأن  النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة:الموضوع الثاني 
أحمد سلیم مدیر مركز الخدمة العامة بالجامعة إلدارة الندوة / د. م.ویتم دعوة أ، )محو األمیة وتعلیم الكبار لطالب الكلیة ( مجال 

  . أحالم عبد المؤمن بأعداد وتجھیز وتنسیق الندوة / د.وتقوم أ
  . الموافقة:القرار 

  

خطة وحدة مناھضة التحرش  اعتمادالنظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بشأن   :الموضوع الثالث 
  . نھلة عبد الرحیم  منسق وحدة مناھضة التحرش والعنف ضد المرأة / د. م.والعنف ضد المرأة طبقاً للخطة المقترحة من أ

  . الموافقة:القرار 
  
  

  

  :ما یستجد من أعمال:  سابعاً 
 م 2018/2019للعام الجامعي  مدیراً  لوحدة إدارة األزمات بالكلیة دمحم عبد العال/ دبشأن استمرار عمل  -1

  . الموافقة:القرار 
 

 : م وذلك علي النحو التالي 2018/2019 بشأن اعتماد تشكیل مجلس إدارة وحدة األزمات بالكلیة للعام الجامعي -2
  الصفة بالمجلس  الوظیفة  األسم  م
  رئیساً   عمید الكلیة  زینب معوض الباھي/ د.أ  1
  نائباً   الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةوكیل   محمود محمود عرفان/ د.أ  2
ً للوحدة  مدرس بقسم التنمیة والتخطیط  دمحم عبدالعال عبد العزیز/ د  3   مدیرا
  نائب مدیر الوحدة  مدرس بقسم التنمیة والتخطیط  أحمد عماد سعد مصطفي/ د  4
  عضواً   مسئول أمن الكلیة  أحمد فؤاد طلب/ أ  5
  عضواً   موظف رعایة شباب  صالح محمود حامد/ أ  6
  عضواً   مسئول األمن الصناعي بالكلیة  قرني سعد أحمد/ أ  7
  عضواً   سكرتاریة وكیل الكلیة  نعمات كمال زكي/ أ  8

 

  ة الموافق:القرار 
 

طبقاً للخطة االستراتیجیة  ،م2017/2018، 2017/ 2016 ینالجامعی ینین ثالث معیدین من خریجي العامیبشأن تع -3
 . المعتمدة 

  . الموافقة:القرار 
شامیة جمال علي  المدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة منسق الكلیة لمشروع نظم المعلومات / بشأن تعین د -4

 . اإلداریة 
  . الموافقة:القرار 

طالب  –طالب جامعة الفیوم ( في الخدمة االجتماعیة  بنظام التعلیم المفتوح  سبشأن اعتماد نتیجة درجة البكالوریو -5
  م  2018دور أكتوبر ) جامعة المنیا 

  . الموافقة:القرار  -6
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==========================================================================================  

  ،،،،،، تم بحمد هللا
  

  

رئیس المجلس وقائم بعمل عمید أمین المجلس                                      
  الكلیة 

  
  زینب معوض الباھي / د.أیوسف اسحق إبراھیم / د


