
 

  

====
====

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

   الكلیة محضر إجتماع مجلس 
  م8201 ستبمبرلشھر  )283(رقم 
  م12/9/8201الموافق  األربعاءیوم 

          
وم   ى ی ھ ف اءإن ق    األربع اعة و  م12/9/2018المواف ام الس ى تم رة ف باحاً العاش ة   ص س الكلی اع مجل د إجتم ، عُق

م  تھ رق ة) 283(جلس اھي./ د.أ برئاس وض الب ب مع ل   زین ائم بعم ة الق د الكلی یس وعمی س ،الرئ ة مجل ./ د وبأمان
   :األساتذة السادة وبحضور كالً من  یوسق اسحق إبراھیم 

  
  

  التعلیم والطالب  وكیل الكلیة  لشئون  زینب معوض الباھي / د.أ  -1
  وكیل الكلیة  لشئون الدراسات العلیا والبحوث  شحاتھ  فوزى دمحم الھادي/ د.أ  -2
  تنمیة البیئةوكیل الكلیة  لشئون خدمة المجتمع و  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
  ة االجتماعیة أستاذ بقسم مجاالت الخدم  ناصر عویس عبد التواب / د.أ  -7
  أستذ بقسم التنمیة والتخطیط   قوت القلوب دمحم فرید / د.أ  -8
  أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   نادیة عبد العزیز دمحم / د.أ  -9

  أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط   عبد العزیز عبد هللا مختار / د.أ  -10
  لتنمیة والتخطیط أستاذ متفرغ بقسم ا  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

16 -  
  

  
  : تذر عن عدم الحضور كالً من السادة األساتذة وقد اع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ً   اإلستھالل: أوال
 .ھ الجدیدالترحیب بالسادة أعضاء مجلس الكلیة الموقر في تشكیل -

ھـ آعاده هللا على االمة اإلسالمیة 1440تقدیم التھنئة للسادة أعضاء مجلس الكلیة الموقر بمناسبة حلول العام الھجري الجدید  -
  م2019/ 2018والعربیة بالخیر والیمن والبركات، وكذلك بمناسبة  بدء العام الجامعي الجدید 

  
  

  مشاطرات
 :تقدیم خالص العزاء لكل من -
  . أحمد عبد الفتاح ناجي في وفاة المغفور لھم بإذن هللا أبناء عمھ/ د .أ - 
 .فاطمة محمود عبد العلیم في وفاة المغفور لھا بإذن هللا والدة زوجھا/ د.م.أ  -
  شریف عبد الحمید موظف أمن بالكلیة في وفاة المغفور لھ بإذن هللا والده/ األستاذ  -
  لكلیة في وفاة المغفور لھ بأذن هللا شقیقة أحمد جابر موظف أمن ا/ االستاذ -
  .سائلین المولى عز وجل أن یتغمدھم جمیعاً بواسع رحمتھ 

  Fayoum University    جامعة الفیوم           
  Faculty of social work    كلیة الخدمة االجتماعیة     

  العلوم االجتماعیة   قائم بأعمال رئیس قسم   عبد الحمید یونس زید   / د.م.أ  -1



      -

  

  شُكر واجب
  دمحم عبد الوھاب مرسي على مابذلھ من جھود أثناء فترة تولیھ منصب نائب رئیس / تقدیم خالص الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور -

 . بالجامعة لشئون التعلیم والطال   
  جمال محمود مصطفى على مابذلھ من جھود أثناء فترة تولیھ منصب مدیر مركز التعلیم / تقدیم خالص الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور -

  .المقتوح بالجامعة   
  .تقدیم خالص الشكر والتقدیر للسادة أعضاء مجلس الكلیة السابق على جھودھم خالل العام الماضي -

  تھنئة
 .خالد دمحم عطا هللا علي تعیین سیادتھ نائباً لرئیس جامعة الفیوم لشئون التعلیم والطالب/ لص التھاني لألستاذ الدكتورتقدیم خا -
  .أحمد معوض إمام على تعیین سیادتھ مدیر مركز التعلیم المفتوح بالجامعة/ تقدیم خالص التھاني لألستاذ الدكتور -

بأن ھناك كفاءات موجودة في كلیات الجامعة المختلفة ویجب ال یقتصر شغل الوظائف في :ة ملحوظ أحمد حسني إبراھیم/ د.وقد أبدي أ
  . الجامعة علي كلیة بعینھا 

 ً   :محضر االجتماع : ثانیا
  ) 282(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم   : الموضوع األول

  . ) 282(السابق رقم  التصدیق على محضر االجتماعتم   :القــــــــــــــــــــــــرار
  

  موضوعات خاصة بالكادر الخاص  )1(
ن أ  :الثانيالموضوع  دم م ب المق ى الطل ة عل یط بالموافق ة والتخط م التنمی س قس یة مجل ي توص ر ف دى دمحم /  د.م.النظ مج

یالدي )  األستاذ المساعد المتفرغ بالقسم(مصطفى عبد ربھ  ب لمدة عام م إجازة (لمنحھ إجازة بدون مرت
 .م31/5/2019م إلى 1/6/2018بسلطنة عمان، وذلك في الفترة من ) رافقة الزوجةلم

  

  الموافقة   :القــــــــــــــــــــــــرار

اللجنة  منال حمدي الطیب إلى/ د.م.النظر في توصیة قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن تقدیم أوراق أ  :الموضوع الثالث
   .العلمیة للترقیات لدرجة أستاذ

   الموافقة  :القــــــــــــــــــــــــرار
  موضوعات خاصة  بلجنة شئون التعلیم والطالب )2(

عبد هللا حسین عبد الرحیم / على إیقاف قید الطالب الموافقةبشأن توصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في   :الرابعالموضوع 
مع إبالغ مكتب سنة  28م لوصولھ لسن 1990/ 9/ 5میالده  دمحم المقید بالفرقة الرابعة انتساب حیث أن تاریخ

 .اإلتصال العسكري
  

    الموافقة  :القــــــــــــــــــــــــرار

یاسمین حسن عبد هللا من / على تحویل الطالبة الموافقةبشأن  توصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في   :الخامسالموضوع 
 .حلوان إلى كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم، وعمل مقاصة لھا كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة

  
ــــــــــــــــــرار      الموافقة   :القــــــ

إسالم مسلم دمحم من كلیة الخدمة / على تحویل الطالب الموافقةبشأن  توصیة لجنة شئون التعلیم والطالبالنظر في   :السادسالموضوع 
لى كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم، وعمل مقاصة لھ، مع اشتراط حضور الطالب إلى االجتماعیة جامعة أسیوط إ

ً لورود بیان الحالة إلى الكلیة 22/9/2018مكتب التحویالت بالكلیة في موعد أقصاه  م وإال اعتبر التحویل الغیاً، نظرا
 .عن طریق البرید

  

  :القــــــــــــــــــــــــرار
    الموافقة

 التعلیم المفتوح المدمج موضوعات خاصة   )2(
عماد دمحم عبد السالم بإعداد مقرر مادة مدخل الرعایة / النظر في توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن تكلیف د  :السابعالموضوع 

  .االجتماعیة
    الموافقة  :القــــــــــــــــــــــــرار

سلوى / یوسف اسحق ابراھیم، د/ ة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة بشأن تكلیف كل من دالنظر في توصی  :الثامنالموضوع 



      -

  .صالح الدین سید بإعداد مقرر قراءات باللغة اإلنجلیزیة في الخدمة االجتماعیة والرعایة االجتماعیة
    الموافقة  :القــــــــــــــــــــــــرار

محمود / د.أحمد عبد الفتاح ناجي ، أ/ د.قسم التنمیة والتخطیط بشأن تكلیف كل من أالنظر في توصیة مجلس   :التاسع الموضوع 
نھلة عبد / د.م.وفاء یسري إبراھیم، أ/ د.وتكلیف كل من أ. محمود عرفان بإعداد مقرر مدخل تنمیة المجتمع

  .الرحیم عبد الرحمن بإعداد مقرر السكان والتنمیة
    موافقةال  :القــــــــــــــــــــــــرار
دمحم إبراھیم مبروك بإعداد / عبد الحمید یونس زید، د/ د.م.النظر في توصیة مجلس قسم العلوم االجتماعیة بشأن تكلیف كل من أ  الموضوع العاشر 

ل عفاف عبد الفادي دانیا/ د.م.عبد الحمید یونس زید بإعداد مقرر األنثربولوجي، وتكلیف أ/ د.م.وتكلیف أ. مقرر علم اإلجتماع
  .بإعداد مقرر علم النفس

  
  الموافقة   القرار 

  الدراسات العلیا والبحوثموضوعات خاصة بلجنة  )3(
  

مجاالت الخدمة االجتماعیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالموافقة على توصیة مجلس قسم :  العاشرالموضوع 
 : دمة االجتماعیة للدارس بالموافقة على منح درجة دكتوراه الفلسفة فى الخ

 قرار اللجنة الموضوع االسم

فاعلیة برنامج ارشادي جمعي لتحقیق التوافق االجتماعي للطالب " محمود دمحم عبد الحمید
 "ذوي صعوبات التعلم

 مرتبة الشرف األولى
  
ة  :لقــــــــــــــــــــــــرارا ى   .الموافق ة عل ى الخدم فة ف وراه الفلس ة دكت نح درج دارس م ة  لل د  / االجتماعی ود دمحم عب محم

   الشرف األولى بمرتبةالحمید 
بالموافقة على منح درجة  مجاالت الخدمة االجتماعیةالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالموافقة على توصیة مجلس  : العاشر الحادي لموضوعا ا  

 : الماجستیر فى الخدمة االجتماعیة للدارسة
 قرار اللجنة الموضوع االسم

متطلبات تحقیق الجدارات الوظیفیة لألخصائیین االجتماعیین بالمجال "  وسام محمود وسیم
 "المدرسي 

 ممتاز
  

ة  :القــــــــــــــــــــــــرار ة  الموافق نح درج ى م تیرعل ة للدارس الماجس ة االجتماعی ى الخدم یم / ة ف ود وس ام محم دیر  وس بتق
  .ممتاز

بالموافقة على منح مجاالت الخدمة االجتماعیة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالموافقة على توصیة مجلس  : عشر الثاني الموضوع
 : درجة الماجستیر فى الخدمة االجتماعیة للدارس

 قرار اللجنة الموضوع االسم

ي تعزیز الدیمقراطیة وحریة فاعلیة دور البرلمان المدرسي ف"  سلیم محمود عبد العظیم سلیم
 "التعبیر

 ممتاز
  

ة  :القــــــــــــــــــــــــرار ة  الموافق نح درج ى م تیرعل دارس الماجس ة لل ة االجتماعی ى الخدم لیم / ف یم س د العظ ود عب لیم محم دیر  س بتق
  .ممتاز

ى توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالموافقة عل :عشر الثالثالموضوع 
 : بالموافقة على منح درجة الماجستیر فى الخدمة االجتماعیة للدارسة

 قرار اللجنة الموضوع االسم

إسھامات طریقة العمل مع الجماعات في تنمیة المسؤولیة الذاتیة لدى الطالب " سھام بسیوني عبد الغني عبد الرحمن
 "قة الثانیة من التعلیم األساسيالمتأخرین دراسیا بالحل

 ممتاز

  
ة  :القــــــــــــــــــــــــرار ة  الموافق نح درج ى م تیرعل ة للدارس الماجس ة االجتماعی ى الخدم ي / ة ف د الغن یوني عب ھام بس دیر  س بتق

  .ممتاز
ة مجلس قسم التنمیة والتخطیط بالموافقة على منح درجة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالموافقة على توصی : عشر الرابعالموضوع 

 :الماجستیر فى الخدمة االجتماعیة للدارس
 قرار اللجنة الموضوع االسم

 ممتاز "دور الوحدات االجتماعیة الحضریة في تحقیق الحمایة االجتماعیة لألسر الفقیرة"  عبد الرحمن أحمد دمحم حسان

  
ة  :ارالقــــــــــــــــــــــــر ة  الموافق نح درج ى م تیرعل دارس الماجس ة لل ة االجتماعی ى الخدم ان /  ف د دمحم حس رحمن أحم د ال دیر  عب بتق

  .ممتاز
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالموافقة على توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة  :عشر  الرابعالموضوع 

دور مقترح : ""رانیا حمدي عبد العال بعنوان/ اقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسةاالجتماعیة بالموافقة على تشكیل لجنة المن
  " للخدمة االجتماعیة من منظور الممارسة العامة للتخفیف من حدة المشكالت التي تواجھ الشباب الموھوبین متحدي اإلعاقة الحركیة



      -

  -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة

  
  

ً ورئیساً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   یوسف دمحم عبد الحمید / د.أ  مشرفاً◌
 مناقشاً  أستاذ ووكیل المعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرة  عبد الحكیم أحمد دمحم عبد الھادي/د.أ
 مناقشاً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - عد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة أستاذ مسا فاطمة محمود عبد العلیم / د.م.أ
 مشرفاً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  صفاء عزیز محمود  /د.م.أ

ة  :القــــــــــــــــــــــــرار ى  الموافق ة اعل كیل لجن الة تش ى رس م عل ة والحك تیرلمناقش ن الماجس ة م ة ا المقدم ا  /لدارس رانی
  حمدي عبد العال 

النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالموافقة على توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة  : الموضوع الخامس عشر
متطلبات : " سالي دمحم جمال عبد التواب بعنوان /یر للدارسةاالجتماعیة بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجست

 " تحقیق جودة الحیاة المھنیة للعاملین من ذوي اإلعاقة الحركیة من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة
  -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة

  
 مناقشاً ورئیساً  جامعة حلوان –بكلیة الخدمة االجتماعیة  - ت الخدمة االجتماعیة  أستاذ متفرغ بقسم مجاال مدحت دمحم أبو النصر / د.أ
 مناقشاً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  ناصر عویس عبد التواب/ د.أ
ً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  صفاء عزیز محمود / د.م.أ  مشرفاً◌

   

ة  :القــــــــــــــــــــــــرار ى  الموافق الة عل ى رس م عل ة والحك ة المناقش كیل لجن تیرتش ن الماجس ة م ة ا المقدم الي  /لدارس س
  . دمحم جمال عبد التواب 

وث بالموافقة على توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبح :الموضوع السادس عشر
دور الخدمة االجتماعیة في : " بعنوانروزینا عماد وجیھ / بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة

  ."مواجھة المشكالت االجتماعیة لمریضات سرطان الرحم
 

  -:من السادة األساتذة وتتكون لجنة المناقشة والحكم
  

 مناقشاً ورئیساً  جامعة حلوان –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   مریم ابراھیم حنا / د.أ
 مشرفاً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة السابق  محمود فتحي دمحم/د.أ
 مناقشاً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  أحالم عبد المؤمن على / د.أ

   

ة  :القــــــــــــــــــــــــرار ى  الموافق الة عل ى رس م عل ة والحك ة المناقش كیل لجن تیرتش ن الماجس ة م ة ا المقدم ا  /لدارس روزین
  عماد وجیھ 

  
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالموافقة على توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط بالموافقة  :لسابع عشرالموضوع ا

دور رأس المال االجتماعي في تحقیق التنمیة : " مروة فرحات عفیفي بعنوان /على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة
  :دراسة تحلیلیة لقریة تونس بمركز یوسف الصدیق بمحافظة الفیوم" ریةالریفیة بقریة مص

 
  -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة

  
    

 مشرفاً ورئیساً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط   أحمد وفاء حسین زیتون / د.أ
 مناقشاً  جامعة حلوان –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  جمال شحاتھ حبیب/ د.أ
 مشرفاً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط   أحمد عبد الفتاح ناجي/ د.أ
 مناقشاً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ ورئیس قسم التنمیة والتخطیط  ھالة خورشید طاھر /د.أ

ة  :القــــــــــــــــــــــــرار ى  الموافق الة عل ى رس م عل ة والحك ة المناقش كیل لجن تیرتش ن الماجس ة م ة ا المقدم روة  /لدارس م
  فرحات عفیفي 

  

ة على توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط بالموافقة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالموافق : عشر الثامنالموضوع 
فعالیة برنامج القروض متناھیة : "بعنوانأسماء سعید رمضان أحمد / على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة

  ." الصغر بإدارة شباب الخریجین بمحافظة الفیوم
 

  -:اتذةوتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األس
  



      -

 مشرفاً ورئیساً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ متفرغ بقسم التنیة والتخطیط   أحمد وفاء حسین زیتون / د.أ
بكلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ التخطیط االجتماعي ووكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  دمحم أحمد محمود عبد الرحیم/د.أ

 مناقشاً  ي سویفجامعة بن –التنمویة

 مناقشاً  جامعة الفیوم –بكلیة الخدمة االجتماعیة - أستاذ مساعد بقسم التنمیة والتخطیط  ھاشم مرعي ھاشم  /د.م.أ
   

ــــــرار  ة  :  القــــــ ى  الموافق الة عل ى رس م عل ة والحك ة المناقش كیل لجن تیرتش ن الماجس ة م ة ا المقدم عید  /لدارس ماء س أس
  رمضان 

  
لعدم انتظامھ ھاني دمحم دمحم خلیل / ن النظر في توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط  بالموافقة على شطب القید والتسجیل للدارس بدرجة الدكتوراه ب : عشر التاسع الموضوع

   0وإلنتھاء فترة مد القید والتسجیل للعام الثاني 
 

 انتھاء التسجیل تاریخ التسجیل تاریخ القید الدرجة االسم

 بعد حصولھ على المد الثاني 24/7/2018 2011/ 25/7               13/1/2007 الدكتوراه ني دمحم دمحم خلیل سالمھا
   

ــــــرار    ھاني دمحم دمحم خلیل / شطب قید الدراس على   .الموافقة  :  القــــــ

  
  
  

للعام  تمھیدي الماجستیر والدكتوراه( للدراسات العلیا بشأن تشكیل لجان امتحانات القبول للطالب المتقدمین  : الموضوع العشرون
 0 2019/  2018الجامعي 

  -: فجاء مقترح مجلس طرق الخدمة االجتماعیة على النحو التالي 
  

 االمتحان التحریري لجنة االمتحان الشفوي الشعبة

 خدمة الفرد

  سالم صدیق أحمد/ ا د
  .عرفات زیدان خلیل/ ا د
 ني النجارمصطفى دمحم الحسی/ ا د
  .فوزي دمحم الھادي شحاتھ/ ا د

 .فاطمة أنور دمحم/ ا م د

  
  فوزي دمحم الھادي شحاتة بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الدكتوراه / تكلیف ا د 

  

  بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الماجستیر . عرفات زیدان خلیل/ وتكلیف ا د 
 

 خدمة الجماعة
  .مصطفىعادل محمود / ا د
  .فاطمة عبد هللا إسماعیل/ ا د

 نادیة عبد العزیز دمحم/ ا م د

  عادل محمود مصطفى بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الدكتوراه / تكلیف ا د 
  

 بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الماجستیر. فاطمة عبد هللا إسماعیل/ وتكلیف ا د 

 تنظیم المجتمع

  .توفیق قنصوهعوني محمود / ا د
  .ھناء دمحم السید عبد المجید/ ا د 

  لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ ا م د
 

  عوني محمود توفیق قنصوه بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الدكتوراه / تكلیف ا د 
  

 ھناء دمحم السید عبد المجید بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الماجستیر / وتكلیف ا د 

   

     الموافقة  :ـــرارالقـــــــ

 - : وجاء مقترح مجلس مجاالت الخدمة االجتماعیة على النحو التالي 
  

 االمتحان التحریري لجنة االمتحان الشفوي الشعبة

مجاالت الخدمة 
  االجتماعیة
 الدكتوراه

  زینب معوض الباھي/ ا د 
  ناصر عویس عبد التواب/ ا د 
  یزدمحم جمال الدین عبد العز/ ا د 
 احمد حسني ابراھیم/ ا د 

 زینب معوض الباھي بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الدكتوراه / تكلیف ا د 

  مدرسي وشباب
 ماجستیر

  محمود فتحي دمحم/ ا د 
  مشیرة دمحم شعراوي/ ا د 

 منال حمدي الطیب/ ا م د 

  
  

  ھیدي الماجستیر محمود فتحي دمحم بوضع االختبار التحریري لطالب تم/ وتكلیف ا د 
 

  أسرة وطفولة
 ماجستیر

  میرفت السید خطیري/ ا د 
  عبیر حسن علي/ ا م د 
 صفاء عزیز محمود/ ا م د 

  

 میرفت السید خطیري  بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الماجستیر/ وتكلیف ا د 

  طبي وفئات
  ماجستیر

 

  یوسف دمحم عبد الحمید/ ا د 
  علياحالم عبد المؤمن / ا د 

 فاطمة محمود عبد العلیم/ ا م د 

  

 یوسف دمحم عبد الحمید  بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الماجستیر / وتكلیف ا د 

   

   الموافقة  :ـــرارالقـــــــ
 -: وجاء مقترح مجلس التنمیة والتخطیط  على النحو التالي 

  

 االمتحان التحریري لجنة االمتحان الشفوي الشعبة
    عبد العزیز عبد هللا مختار / ا د   تنمیة والتخطیطال



      -

  

 الدكتوراه
  أحمد وفاء حسین زیتون / ا د 
  أحمد عبد الفتاح ناجى  / ا د

  محمود محمود عرفان/ ا د 
وفاء یسرى ابراھیم                                                                                              / ا د 

التنمیة ( أحمد وفاء حسین زیتون بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الدكتوراه / تكلیف ا د 
(  
  

  )التخطیط (وضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الدكتوراه عبد العزیز مختار ب/ وتكلیف ا د 
  

 

  التنمیة والتخطیط
  

 الماجستیر

  ھالة خورشید طاھر/ ا د 
  صالح أحمد ھاشم/ ا د

  قوت القلوب دمحم فرید / ا د 
  ھاشم مرعى ھاشم  / ا م د
  نھلة عبد الرحیم عبد الرحمن / ا م د
                                       أحمد عبد الحمید سلیم            / ا م د

  
  ) التنمیة ( قوت القلوب دمحم فرید بوضع االختبار التحریري لطالب تمھیدي الماجستیر / تكلیف ا د 

  

نھلة عبد الرحیم عبد الرحمن بوضع االختبار / ھاشم مرعى ھاشم  ، ا م د/ وتكلیف ا م د 
  ) التخطیط( التحریري لطالب تمھیدي الماجستیر 

 
   

  الموافقة   :ـــرارالقـــــــ
  

  -: وجاء تشكیل لجان دبلومات الخدمة االجتماعیة على النحو التالي 
 

 التنمیة التخطیط طرق الخدمة االجتماعیة مجاالت الخدمة االجتماعیة
 رئیسا خورشید طاھر ھالة/ ا د  رئیسا ھناء دمحم السید عبد المجید/ ا د  رئیسا احمد حسني ابراھیم           / ا د 
 عضوا قوت القلوب دمحم فرید / ا د  عضوا فاطمة أنور دمحم/ ا م د عضوا ناصر عویس عبد التواب/ ا د 
 عضوا ھاشم مرعى ھاشم  / ا م د عضوا نادیة عبد العزیز دمحم/ ا د عضوا محمود فتحي دمحم/ ا د 
 عضوا نھلة عبد الرحیم عبد الرحمن / ا م د عضوا بد الوھابلیلى عبد الوارث ع/ ا م د عضوا میرفت السید خطیري/ ا د 

   

   الموافقة  :ـــرارالقـــــــ
  

  موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  )4(
وع  ادياالموض رون لح ة :   والعش ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ئون خدم ة ش یة لجن ي توص ر ف أنالنظ ة : بش رح خط مقت

 م2018/2019ة المجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة خالل العام الجامعي الجدید العمل بقطاع خدم
   الموافقة  :ــــرار ــالقـــــــ

  

   ما یستجد من أعمال )5(
  

/ 2018بشأن إعتماد تشكیل مجلس الكلیة الجدید واللجان المنبثقة عن مجلس الكلیة للعام الجامعي : والعشرون   الثانيالموضوع 
 .م2019

  -:شئون الدارسات العلیا والبحوث  جنةل - 1
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

ئون  ش ة  -2 لجن
   -:التعلیم والطالب  

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  -:لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    -3

 رئسیاً  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث فوزي دمحم الھادي شحاتھ/ د.أ 1
 عضواً  رئیس بقسم التنمیة والتخطیط ھالة خورشید طاھر / د.أ 2
 عضواً  رئیس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة أحمد حسني إبراھیم / د.أ 3
 عضواً  رئیس بقسم طرق الخدمة االجتماعیة دمحم السید  ھناء/ د.أ 4
 عضواً  قائم بعمل رئیس بقسم العلوم االجتماعیة  عبد الحمید یونس زید / د.م.أ 5
 أمیناً  مدیر إدارة الدراسات العلیا والبحوث  سید محمود سرور / أ 6

 رئسیاً  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب   زینب معوض الباھي/ د.أ
 عضواً  أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  سالم صدیق أحمد / د.أ
 عضواً  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة مشیرة دمحم شعراوي / د.أ
 عضواً  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   مرفت السید خطیري / د.أ
 عضواً  مدرس بقسم العلوم االجتماعیة إبراھیم مبروك دمحم / د
 أمیناً  مدیر إدارة شئون الطالب   سید أنور دمحم / أ

 رئسیاً  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    محمود محمود عرفان  / د.أ
 عضواً  أستاذ متفرغ  بقسم التنمیة والتخطیط  ح ناجي أحمد عبد الفتا/ د.أ
 عضواً  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي دمحم  / د.أ
 عضواً  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحالم عبد المؤمن علي / د.أ
 عضواً  ماعیة    أستاذ مساعد  بقسم العلوم االجت نھلة عبد الرحیم عبد الرحمن / د.م.أ



      -

  

  
  
  
  
  
  
  -:لجنة المكتبة    -4

  

  
  
  
  
  
  
  
  -:لجنة المختبرات واألجھزة العلمیة   -5   

  بسمة      
  

 أمیناً  مدیر عام الكلیة   دمحم علي البدري / أ

 رئسیاً  أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة     عوني محمود توفیق    / د.أ
 عضواً  أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   عرفات زیدان خلیل    / د.أ
 عضواً  أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   مود مصطفي عادل مح/ د.أ
 عضواً  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة     یوسف دمحم عبد الحمید / د.أ
 عضواً  أستاذ مساعد بقسم العلوم االجتماعیة  عفاف عبد الفادي دانیال / د.أ
 أمیناً  مدیر إدارة المكتبة    یاسر دمحم أحمد / أ

  2018دور یولیو ) طالب جامعة الفیوم(إعتماد نتیجة درجة البكالوریوس فى الخدمة االجتماعیة  بنظام التعلیم المفتوح   :ــــرار ــالقـــــــ
وع  عالموض رون   التاس ى الخ :والعش الوریوس ف ة البك ة درج اد نتیج وح إعتم یم المفت ام التعل ة  بنظ ة االجتماعی الب (دم ط

   2018دور یولیو ) بني سویفجامعة 
  2018دور یولیو ) بني سویفطالب جامعة (إعتماد نتیجة درجة البكالوریوس فى الخدمة االجتماعیة  بنظام التعلیم المفتوح   :ــــرار ــالقـــــــ

ون   وع الثالث الو :الموض ة البك ة درج اد نتیج وح إعتم یم المفت ام التعل ة  بنظ ة االجتماعی ى الخدم الب (ریوس ف ط
   2018دور یولیو ) المنیاجامعة 

  2018دور یولیو ) المنیاطالب جامعة (إعتماد نتیجة درجة البكالوریوس فى الخدمة االجتماعیة  بنظام التعلیم المفتوح   :ــــرار ــالقـــــــ
وع  ادي والموض ون  الح ر : الثالث ى االنظ بف ن الطال دم  م ب المق المجمع / لطل د ب ور  المقی ر دمحم دمحم عاش دمحم ناص

الم ل بالس وجي المتكام طة  -التكنول ة المتوس ة الكلی ة االجتماعی ة الخدم ى كلی ھ إل ول تحویل أن قب  -بش
   .انتساب واستثنائھ من شرط التوزیع الجغرافي 

ة  :القـــــــــــــرار  ى  الموافق بعل ل الطال ول تحوی ور  / قب ر دمحم دمحم عاش ة    دمحم ناص ة االجتماعی ة الخدم ى كلی  -إل
  .واستثنائھ من شرط التوزیع الجغرافي  2019/ 2018جامعة الفیوم  بالعام الجامعي  انتساب 

  
  

ون  اني والثالث وع الث ر : الموض ن الطالبالنظ دم  م ب المق ى الطل ة  / ةف ة الخدم دة بكلی ونس  المقی د ی ودة دمحم أحم م
ة االجت ة التنموی ویف   –ماعی ى س ة بن ول تحویلھجامع أن قب تثنائھ ابش ة واس ة االجتماعی ة الخدم ى كلی  اإل

ي  ع الجغراف رط التوزی ن ش زمن م رض م ن م اني م ا تع ث إنھ یة حی ا المرض راً لظروفھ ة (نظ الذئب
  ).الحمراء

ة  :القـــــــــــــرار  ة  الموافق ل الطالب ول تحوی ى قب ون / عل د ی ودة دمحم أحم ة م ة االجتماعی ة الخدم دة بكلی س  المقی
  .نظراً لظروفھا المرضیة من شرط التوزیع الجغرافي  استثنائھإوجامعة بنى سویف  –التنمویة 

ون  ث والثالث وع الثال یم : الموض ام التعل ة بنظ ة االجتماعی الوریوس الرعای ى بك لین عل الب الحاص ول الط أن قب بش
وح  ا بالكبالمفت ات العلی ة دبلوم الدراس المجتمع لی م ب وظیفي لھ ي وال ل المھن دعم العم ق ل ى أن ال یح عل

  .الماجستیر والدكتوراه مرحلتي ستكمال إللطالب 
ة  :القـــــــــــــرار  وح  الموافق یم المفت ام التعل ة بنظ ة االجتماعی الوریوس الرعای ى بك لین عل الب الحاص ول الط ى قب عل

ى أن ال  ة عل ا بالكلی ات العلی دبلوم الدراس ب ب ق للطال تكمال إیح ي س دكتوراه مرحلت تیر وال  الماجس
  .وذلك لدعم العمل المھني والوظیفي لھم بالمجتمع

ون  ع والثالث وع الراب أن : الموض ذكرةبش دكتور   ةالمقدم الم تاذ ال ن  األس ا / م ات العلی ئون الدراس ة لش ل الكلی وكی
رة  د فت أن م وث  بش دموالبح رامج الدر التق ا بب ات العلی ا للدراس ات العلی امعي  اس ام الج   2019/ 2018للع

ق  بت المواف وم الس ى ی ن  م15/9/2018حت دالً م اد 31/8/2018ب ة باألعی ازات الخاص رة األج راً لفت م نظ
  .وذلك لصالح أبنائنا من الدارسین وإتاحة الفرصة لھم للتقدم بالدراسات العلیا 

ة   :القـــــــــــــرار  ى الموافق دم لعل رة التق د فت امعي م ام الج ا  للع ات العلی رامج الدراس ا بب ات العلی  2018لدراس
ق   2019/ بت المواف وم الس ى ی ن 15/9/2018حت دالً م ازات 31/8/2018م ب رة األج راً لفت م نظ

  .الخاصة باألعیاد



      -

  الحادیة عشر ظھراً ولما لم یستجد من أعمال إنتھى االجتماع  فى تمام الساعة 
  
  

  


