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  الكلية حمضر إجتماع جملس 
 م2710 ايوم( لشهر 972رقم )

 م9/5/2710املوافق  األربعاءيوم 
،   صهههههباحا   العاشهههههرن والنصهههه فهههه  تمهههههام السههههاعة و   م2/5/9102الموافهههههق    األربعههههاءإنهههه  فهههه  يهههههوم          

عميهههد الكليهههة   محمهههد جمهههان الهههدين عبهههد الع يههه أ.د./  برئاسهههة( 972ُعقهههد إجتمهههاع مجلهههس الكليهههة جلسهههت  رقهههم )
  :األساتذن السادن وبحضور كال  من  صالح الدين د./ سلوى وبأمانة مجلس ،الرئيس و 

 

 وكين الكلية  لشئون التعليم والطالب أ.د/  ينب معوض الباهي -0
 وكين الكلية  لشئون الدراسات العليا والبحوث شحات   أ.د/ فو ى محمد الهادي -9
 وكين الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ محمود محمود عرفان -3
 رئيس قسم طرق الخدمة االجتماعية   أ.د/ عادن محمود مصطف    -4
 رئيس قسم التنمية والتخطيط   أ.د/ هال  خورشيد طاهر   -5
 رئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية   أ.د/ محمود فتحي محمد    -6
 العلوم االجتماعية   قائم بأعمان رئيس قسم  أ.م.د/ عبد الحميد يونس  يد    -7
 قسم طرق الخدمة االجتماعية  ب متفرغ الستاذ األ أ.د/ عوني محمود قنصوه   -2
 قسم التنمية والتخطيط  ب ستاذاأل أ.د/ وفاء يسري إبراهيم  -2
 قسم مجاالت الخدمة االجتماعية   ب ستاذاأل أ.د/ يوس  محمد عبد الحميد    -01
 االت الخدمة االجتماعية   قسم مجب ستاذاأل أ.د/ مشيرن محمد شعراوي    -00
 قسم التنمية والتخطيط  ب ستاذاأل أ.د/ صالح أحمد هاشم   -09
 سكرتير عام محافظة الفيوم االسبق  / صالح حلمي فهمي محمد األستاذ -03
  يون المصريليفكبير مذيعين بالت               / عبد الحكيم اللواج     األستاذ -04
 بالفيوم سابقا   الشباب والرياضة و ارنوكين  مرسي            / عاصم محمددكتور -05

 
 

 وقد اعتذر عن عدم الحضور كال  من السادن األساتذن : 
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 قسم طرق الخدمة االجتماعية  ب متفرغ الستاذ األ أ.د/ سالم صديق أحمد    -0
 بقسم التنمية والتخطيط  المتفرغ األستاذ  أ.د/ أحمد عبد الفتاح ناجي   -9
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 حمضر اإلجتــــــــــماع
رئههههههيس المجلههههههس وعميههههههد الكليههههههة    األسههههههتاذ الههههههدكتور/ محمههههههد جمههههههان الههههههدين عبههههههد الع يهههههه  رحههههههبفهههههه  بدايههههههة االجتمههههههاع 

   .الموقر  أعضاء المجلسبالسادن 

 
 

 تهنئـــــــة
لتهنئههههههة للسههههههادن اعضههههههاء المجلههههههس المههههههوقر بمناسههههههبة قُههههههرب حلههههههون شهههههههر رمضههههههان المبههههههار  أعههههههاده ا  تقههههههديم ا  -

 عل  األمة اإلسالمية بالخير والُيمن والبركات .علينا و 
 وبدء إمتحانات نهاية العام . 9107/9102تقديم التهنئة بمناسبة نهاية الفصن الدراسي الثاني  -
مهههههههعتمر العلمهههههههي السهههههههنوى السهههههههابع والعشهههههههرون للكليهههههههة )الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة تقهههههههديم التهنئهههههههة بمناسهههههههبة نجهههههههاح ال -

وقضههههههايا المههههههرأن العربيههههههة( مههههههع تقههههههديم خههههههال  الشههههههكر والتقههههههدير لكههههههن مههههههن سههههههاهم فهههههه  نجههههههاح المههههههعتمر واللجنههههههة 
وعلههههههه  رأسههههههها األسههههههتاذ الههههههدكتور / فهههههههو ى محمههههههد الهههههههادي  وكيههههههن الكليهههههههة ورعسههههههاء اللجههههههان المنظمههههههة للمههههههعتمر 
 عليا والبحوث .لشئون الدراسات ال

 أواًل : املصادقات 
 .م   9102/  4/  00( بتاريخ 972التصديق عل  محضر االجتماع السابق رقم ) الموضوع األون: 
   بدون تعديالت.م   9102/  4/  00( بتاريخ 972التصديق عل  محضر االجتماع السابق رقم )تم  :القههههههههههههههههههههههههرار

 

 ت خاصة بالكادر اخلاص ثانيًا : موضوعا
النظههههههر فهههههه  توصههههههية مجلههههههس قسههههههم العلههههههوم االجتماعيههههههة بالموافقههههههة علهههههه  الطلههههههب المقههههههدم مههههههن الههههههدكتورن /  :الثانيالموضوع 

بالقسههههههههم بشههههههههأن تجديههههههههد أجهههههههها ن سههههههههيادتها للعههههههههام الجههههههههامعي  المههههههههدرسأمههههههههاني حامههههههههد إبههههههههراهيم حسههههههههن   
عهههههههههة الملههههههههه  فيصهههههههههن )للعهههههههههام جام -وذلههههههههه  لتجديهههههههههد تعاقهههههههههدها للعمهههههههههن بكليهههههههههة األداب  9102/  9102
 السابع(.

الههههههههدكتورن / أمههههههههاني حامههههههههد إبههههههههراهيم حسههههههههن   المههههههههدرس الطلىىىىىىىى  ال  ىىىىىىىى    ىىىىىىىى  علىىىىىىىى    الموافقههههههههة  :القههههههههههههههههههههههههرار
 8102/  8102بشىىىىىىىىىىج  ة  يىىىىىىىىىى  ا ىىىىىىىىىى     ىىىىىىىىىىي  ة   لل ىىىىىىىىىى   ال ىىىىىىىىىى      بقسههههههههههم العلههههههههههوم االجتماعيههههههههههة 

 ل لك فيصل )لل    ال  بع(.    ة ا -وذلك لة  ي  ة  ق ه  لل  ل بكلية األ ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -النظهههههههر فههههههه  الخطهههههههاب الهههههههوارد مهههههههن األسهههههههتاذ الهههههههدكتور/ عميهههههههد كليهههههههة الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة التنمويهههههههة   :الموضوع الثالث
جامعهههههههة بنهههههههي سهههههههوي  بشهههههههأن إنتهههههههداب األسهههههههتاذ الهههههههدكتور/ فهههههههو ى محمهههههههد الههههههههادي   للتهههههههدريس بمرحلهههههههة 

جامعهههههههة بنهههههههي سهههههههوي   للمقهههههههررات )تقهههههههويم  –تنمويهههههههة كليهههههههة الخدمهههههههة االجتماعيهههههههة ال –الدراسهههههههات العليههههههها 
نمهههههههههاذج ونظريهههههههههات  –قضهههههههههايا فههههههههه  مجهههههههههان التخصههههههههه  )دكتهههههههههوراه(  –الممارسهههههههههة المهنيهههههههههة )ماجسهههههههههتير(

 باللغة اإلنجلي ية ف  مجان التخص )دكتوراه(( يوم األثنين من كن أسبوع .
للةىىىىىىىىىى  ي  ب   لىىىىىىىىىىة / فههههههههههو ى محمههههههههههد الهههههههههههادي   األسههههههههههتاذ الههههههههههدكتورانةىىىىىىىىىى ا  علىىىىىىىىىى    الموافقههههههههههة   :القههههههههههههههههههههههههرار

    ىىىىىىىىىىىىة بنىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىوي   لل  ىىىىىىىىىىىى  ا   –كليىىىىىىىىىىىىة الي  ىىىىىىىىىىىىة ا  ة  عيىىىىىىىىىىىىة الةن ويىىىىىىىىىىىىة  –ال  ا ىىىىىىىىىىىى   ال ليىىىىىىىىىىىى  
ن ىىىىىىىىىىى ذ   –قضىىىىىىىىىىى ي  فىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىى ل الةيصىىىىىىىىىىى  ) كةىىىىىىىىىىىو ا (  –)ة ىىىىىىىىىىىوي  ال     ىىىىىىىىىىىة ال  نيىىىىىىىىىىىة )    ىىىىىىىىىىىةي (

يىىىىىىىىىىىو   - يىىىىىىىىىىىو  وا ىىىىىىىىىىى  ا ىىىىىىىىىىىبوعي    –ونظ يىىىىىىىىىىى   ب للةىىىىىىىىىىىة اصن لي يىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىى ل الةيصىىىىىىىىىىى ) كةو ا (( 
 األثني     كل ا بوع .
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النظههههههر فهههههه  توصههههههية مجلههههههس التنميههههههة والتخطههههههيط بشههههههأن الموافقههههههة علهههههه  الطلههههههب المقههههههدم مههههههن األسههههههتاذ  :الرابعالموضوع 
الههههههدكتور/ أحمههههههد عبههههههد الفتههههههاح نههههههاجي   األسههههههتاذ بقسههههههم التنميههههههة والتخطههههههيط  بمههههههن  سههههههيادت  أجهههههها ن لمههههههدن 

م. علهههههههه  أن يتههههههههول  05/5/9102حتهههههههه    5/5/9102مههههههههرن خههههههههالن الفتههههههههرن مههههههههن عشههههههههرن أيههههههههام ألداء عُ 
 أعمان الكنترون )الفرقة الثانية( ف  فترن أجا ن سيادت  كال  من السادن :

 بقسم التنمية والتخطيط ووكين الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ محمود محمود عرفان  األستاذ   -0
 لتنمية والتخطيطبقسم ااألستاذ المساعد   د/ هاشم مرع  هاشم      -9

األسهههههههتاذ الهههههههدكتور/ أحمهههههههد عبهههههههد الفتهههههههاح نهههههههاجي   األسهههههههتاذ الطلىىىىىىى  ال  ىىىىىىى    ىىىىىىى  علىىىىىىى    الموافقهههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار
 ىىىىىىى   يىىىىىىى ل ال ةىىىىىىى    ىىىىىىى  ب ىىىىىىىنه  ىىىىىىىي  ةش ا ىىىىىىى    ل ىىىىىىى   عشىىىىىىى   ايىىىىىىى   أل ا  ع  بقسهههههههم التنميهههههههة والتخطهههههههيط  

  .05/5/8102 ة    5/5/8102

 لكنترون )الفرقة الثانية( ف  فترن أجا ن سيادت  كال  من السادن :عل  أن يتول  أعمان ا
 بقسم التنمية والتخطيط ووكين الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ محمود محمود عرفان  األستاذ   -0
 بقسم التنمية والتخطيطاألستاذ المساعد   د/ هاشم مرع  هاشم      -9
 

فههههه  توصهههههية مجلهههههس التنميهههههة والتخطهههههيط بشهههههأن الهههههرد علههههه  الخطهههههاب الهههههوارد مهههههن برنهههههام   النظهههههر :الخامسالموضوع 
لترشهههههههههي  مجموعهههههههههات عمهههههههههن مهههههههههن السهههههههههادن   Erasmusاالتحهههههههههاد األوربهههههههههي للتعلهههههههههيم العهههههههههالي  

أعضههههههههاء هيئههههههههة التههههههههدريس للتههههههههدريب علهههههههه  كتابههههههههة المشههههههههروعات للحصههههههههون علهههههههه  تمويههههههههن مههههههههن 
 ساتذن :برنام  وترشي  كال  من السادن األال
  بقسم التنمية والتخطيطعبد الع ي  عبد ا  مختار   األستاذ المتفرغ  أ.د/ -0
 بقسم التنمية والتخطيط ووكين الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةاألستاذ  ن أ.د/ محمود محمود عرفا  -9
 أ.د/ وفاء يسرى إبراهيم             األستاذ بقسم التنمية والتخطيط -3
 عثمان                مدرس بقسم التنمية والتخطيطد/ السيد عل   -4

للةىىىىىىىى  ي  علىىىىىىىى  كة بىىىىىىىىة ال شىىىىىىىىى وع   األةىىىىىىىى  ا ىىىىىىىىى      ة شىىىىىىىىيه كىىىىىىىىى    ىىىىىىىى  ال ىىىىىىىى    األ ىىىىىىىى ةذ   علىىىىىىىى   الموافقههههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار
 : Erasmusلل صول عل  ة ويل    ب ن  ج ا ة    األو ب  للة لي  ال  ل  +

  بقسم التنمية والتخطيطبد ا  مختار   األستاذ المتفرغ أ.د/ عبد الع ي  ع -0
 بقسم التنمية والتخطيط ووكين الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةاألستاذ  ن أ.د/ محمود محمود عرفا  -9
 أ.د/ وفاء يسرى إبراهيم             األستاذ بقسم التنمية والتخطيط -3
 مدرس بقسم التنمية والتخطيط        د/ السيد عل  عثمان         -4

ضافة   األستاذ بقسم التنمية والتخطيط     أ.د/ صالح أحمد هاشم -5وا 
 

النظههههههر فهههههه  توصههههههية مجلههههههس مجههههههاالت الخدمههههههة االجتماعيههههههة  بشههههههأن الههههههرد علهههههه  الخطههههههاب الههههههوارد مههههههن  :السادسالموضوع 
عمههههههههن مههههههههن السههههههههادن  لترشههههههههي  مجموعههههههههات  Erasmusبرنههههههههام  االتحههههههههاد األوربههههههههي للتعلههههههههيم العههههههههالي  

أعضهههههههاء هيئهههههههة التهههههههدريس للتهههههههدريب علههههههه  كتابهههههههة المشهههههههروعات للحصهههههههون علههههههه  تمويهههههههن مهههههههن البرنهههههههام  
 وترشي  كال  من السادن االساتذن :

 ووكين الكلية لشئون التعليم والطالب  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية أ.د/  ينب معوض الباهي     األستاذ  -0
  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية األستاذ       أ.د/ أحمد حسني إبراهيم   -9 
  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية أ.د/ يوس  محمد عبد الحميد  األستاذ  -3 
  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية د/ صفاء ع ي  محمود        األستاذ المساعد  -4 
  ماعية بقسم مجاالت الخدمة االجتد/ سعد عيد قاسم             مدرس  -5 
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للةىىىىىىىى  ي  علىىىىىىىى  كة بىىىىىىىىة ال شىىىىىىىىى وع   ة شىىىىىىىىيه كىىىىىىىىى    ىىىىىىىى  ال ىىىىىىىى    األ ىىىىىىىى ةذ  األةىىىىىىىى  ا ىىىىىىىىى       علىىىىىىىى   الموافقههههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار
 : Erasmusلل صول عل  ة ويل    ب ن  ج ا ة    األو ب  للة لي  ال  ل  +

 ووكين الكلية لشئون التعليم والطالب  تماعية بقسم مجاالت الخدمة االجأ.د/  ينب معوض الباهي     األستاذ  -0
  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية األستاذ  أ.د/ أحمد حسني إبراهيم       -9
  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية أ.د/ يوس  محمد عبد الحميد  األستاذ  -3
  اعية بقسم مجاالت الخدمة االجتمد/ صفاء ع ي  محمود        األستاذ المساعد  -4
  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية د/ سعد عيد قاسم             مدرس  -5

ضافة   أستاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية      محمود فتحي محمد أ.د/  -6وا 
 

بقسههههههههم طههههههههرق الخدمههههههههة مجموعههههههههات عمههههههههن مههههههههن السههههههههادن أعضههههههههاء هيئههههههههة التههههههههدريس بشههههههههأن ترشههههههههي   :السابعالموضوع 
ب علهههههه  كتابههههههة المشههههههروعات للحصههههههون علهههههه  تمويههههههن مههههههن برنههههههام  االتحههههههاد األوربههههههي للتههههههدري االجتماعيههههههة

 :  Erasmusللتعليم العالي  
للةىىىىىىىى  ي  علىىىىىىىى  كة بىىىىىىىىة ال شىىىىىىىىى وع   ة شىىىىىىىىيه كىىىىىىىىى    ىىىىىىىى  ال ىىىىىىىى    األ ىىىىىىىى ةذ  األةىىىىىىىى  ا ىىىىىىىىى       علىىىىىىىى   الموافقههههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 : Erasmusة لي  ال  ل  +لل صول عل  ة ويل    ب ن  ج ا ة    األو ب  لل
  أستاذ ورئيس قسم طرق الخدمة االجتماعية      عادن محمود مصطف  أ.د/  -0
  األستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعية ووكين الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         فو ى محمد الهادي أ.د/  -9
  الخدمة االجتماعية بقسم طرق  األستاذ       عون  محمود قنصون أ.د/  -3
  بقسم طرق الخدمة االجتماعية األستاذ  فاطمة عبدا   إسماعين  د/ أ. -4
  بقسم طرق الخدمة االجتماعية مدرس يوس  إسحق إبراهيم        د/  -5
  بقسم طرق الخدمة االجتماعية مدرس سلوى صالح الدين          د/  -6
 

 العلهههههههوم االجتماعيهههههههة بقسهههههههم عمهههههههن مهههههههن السهههههههادن أعضهههههههاء هيئهههههههة التهههههههدريس  مجموعهههههههاتبشهههههههأن ترشهههههههي   :الموضوع الثامن
للتههههههدريب علهههههه  كتابههههههة المشههههههروعات للحصههههههون علهههههه  تمويههههههن مههههههن برنههههههام  االتحههههههاد األوربههههههي  االجتماعيههههههة

 :  Erasmusللتعليم العالي  
للةىىىىىىىى  ي  علىىىىىىىى  كة بىىىىىىىىة ال شىىىىىىىىى وع     ة شىىىىىىىىيه كىىىىىىىىى    ىىىىىىىى  ال ىىىىىىىى    األ ىىىىىىىى ةذ  األةىىىىىىىى  ا ىىىىىىىىى     علىىىىىىىى   الموافقههههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار

 : Erasmusلل صول عل  ة ويل    ب ن  ج ا ة    األو ب  للة لي  ال  ل  +
 قائم بأعمان رئيس قسم العلوم االجتماعية    أ.م.د/ عبد الحميد يونس  يد    -0
 قسم العلوم االجتماعية   ب عفا  عبد الفادي دانيان  األستاذ المساعدأ.م.د/  -9
   مدرس بقسم العلوم  االجتماعية                 محمد مبرو   د/  -3
 

مجلة كلية الخدمة  مخاطبة رئيس مجلس إدارن بشأن  مجاالت الخدمة االجتماعية النظر ف  توصية مجلس  :الموضوع التاسع 
 :ة بالمجلةاآلتي أسمائهم إل  الهيئة اإلستشارياالساتذن  جامعة الفيوم  إلضافة السادن  –االجتماعية 

 األستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية          أحمد حسني إبراهيم أ.د/  -0
 األستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية   يوس  محمد عبد الحميد أ.د/  -9 
 األستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية مشيرن محمد شعراوي       أ.د/  -3 
 األستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية      مرفت السيد خطيري   د/ أ. -4 
 أ.د/ أحالم عبد المعمن علي     األستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية -5 

ضافة جميع األساتذن ف  األقسام العلمية. :القههههههههههههههههههههههههرار  عرض الموضوع عل  مجلس إدارن المجلة للنظر وا 
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 جنة شئون التعليم والطالبموضوعات خاصة  بلثالثًا : 
 ع          الط   األة  ا      ال العُذرعل   الموافقة بشج  توصية لجنة شئون التعليم والطالبالنظر في  :العاشرالموضوع 

 إب غ ال     اعض   هي ة الة  ي  ال    ي  ب لة  ي  :
 مالحظات األسباب فترن العذر الفرقة األسم م
مرفق تقرير طبي  عذر مرضي 92/4/9102:  06/4/9102أسبوعين إعتبارا  من  نلمد انتظام -األول   محمد شاهندا عبد المجيد 0

من اإلدارن الطبية 
 بالجامعة

 عذر مرضي 02/4/9102أجا ن مرضية  إعتبارا  من  انتساب -األول   ندى عبد الحكيم عبد الهادي  9
 عذر مرضي 31/4/9102ن شهر  إعتبارا  من لمد انتظام -الثالثة  مصطف  أدهم عبد الحميد 3

 

 .مع إبالغ السادن أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريسالطالب  ذر المقدم من العُ  عل   الموافقة :القههههههههههههههههههههههههرار
 

لمقهههههدم مهههههن الطالبهههههة / العهههههُذر اعلىىىىى   الموافقهههههة بشىىىىىج  توصهههههية لجنهههههة شهههههئون التعلهههههيم والطهههههالبالنظهههههر فهههههي  الموضوع الحادي عشر:
ال  يىىىىىىىىى   ب ل  قىىىىىىىىىة الث نيىىىىىىىىىة / انةظىىىىىىىىى     عىىىىىىىىى   يىىىىىىىىىول ا  ة ىىىىىىىىى   ب ل صىىىىىىىىىل ال  ا ىىىىىىىىى  أمنيهههههههههة جميهههههههههن يوسههههههههه   
وذلىىىىىىىىىىىىىك ل ع يىىىىىىىىىىىىىة ط ىىىىىىىىىىىىىل )  فىىىىىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىىىىى     ىىىىىىىىىىىىىي   الط ىىىىىىىىىىىىىل(  ىىىىىىىىىىىىىع  8102/8102الثىىىىىىىىىىىىى ن  لل ىىىىىىىىىىىىى   ال ىىىىىىىىىىىىى     

 اص ة  ظ ب     ف  ال      والة  ي ا  ال  لية ال    ال     .
ال  ي   ب ل  قة الث نية / انةظ     ع   يول ا  ة    العُذر المقدم من الطالبة / أمنية جمين يوس   عل   الموافقة :هههههههههرارالقههههههههههههههه

 8102/8102ب ل صل ال  ا   الث ن  لل    ال      

الطالهههههههب /  يهههههههد إيقههههههها  قعلىىىىىىى   الموافقهههههههة بشىىىىىىىج  توصهههههههية لجنهههههههة شهههههههئون التعلهههههههيم والطهههههههالبالنظهههههههر فهههههههي  عشر: الثانيالموضوع 
  نة . 82نظ ا  لبلوغة     أيمن حسن رمضان

علىىىىىىى  ا    ىىىىىىىنة  82نظىىىىىىى ا  لبلوغىىىىىىىة  ىىىىىىى   إيقههههههها  قيهههههههد  الطالهههههههب / أيمهههههههن حسهههههههن رمضهههههههانعلىىىىىىى   الموافقهههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار
 ية  إيط   إ ا   الة ني  .

االسههههههتعدادات إلمتحانههههههات الفصههههههن الدراسههههههي   بشىىىىىىج توصههههههية لجنههههههة شههههههئون التعلههههههيم والطههههههالبالنظههههههر فههههههي  عشر: الثالثالموضوع 
بهههههههههههالغ السهههههههههههادن رعسهههههههههههاء الكنتهههههههههههروالت بمراعهههههههههههان األتهههههههههههي بشهههههههههههأن سهههههههههههير العمليهههههههههههة   9107/9102 وا 

 االمتحانية : 
اصلة ا  بة لي    ا  ة    الوا         ل  ش و  الة لي  والط    ب ل    ة وال بلةة لل      ؤ    األق    -

 ال ل ية و ؤ    الكنة و   .

 / وكيل الكلية لش و  الة لي  والط   بكشو  ال     ال   ظي  يو ي    ع ة  ي   ي    واف    كة  ا. -
 لو قة ا  ة  نية ي ل  ب   انة    ا  ة    .ا  ة      ف    بن ية    ا

 ض و   إع   اع  ل ال نة للط   قبل إن     ا  ة  ن   الة  ي ية بج بوعي  عل  األقل . -

 و و     ض  غش للط   ض و     اع      يل  :  ف    لة -

 .   واف   الشكل ال  نون   ص وب   ب ل  ةن ا   ثل ا ا  الةش ال ضبوطة  ع وص    ب قة ب    اص ك  

  عل  ال     بة  ي    ض  غش للط ل  ض و   ا  يكو  الط ل  ف  ن   ل نة ال   ظ او ال     بضبط
 الط ل   ايل الل نة .

 هي ة الة  ي  ال ش   عل  ال     او عضو الكنة ول ف    لة ضبط الط ل  ف    لة غش ا   ي   ل ضو
 يوقع  ي  ةش  ع ال   ظي  عل    ض  الةش.

    ف    لة ة  ي     ض  غش للط   ي     الةجك     ا  ك فة بي ن   الط ل  ص ي ة وف  ال ك
 ال يص  ل   .

ة السهههههههادن أعضهههههههاء المجلهههههههس المهههههههوقر علمههههههها  مهههههههع تعمهههههههيم تلههههههه  التعليمهههههههات علههههههه  السهههههههادن إحاطههههههه :القههههههههههههههههههههههههرار
 رعساء الكنتروالت والسادن أعضاء هيئة التدريس بالكلية .
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 (011)النظههههههر فههههههي مقتههههههرح وكيههههههن الكليههههههة لشههههههئون التعلههههههيم والطههههههالب بشههههههأن الموافقههههههة علهههههه  قبههههههون عههههههدد  عشر: الرابعالموضوع 
وذلههههههه   9102/9102للعهههههههام الجهههههههامعي  نظهههههههام التعلهههههههيم العهههههههادي بطالهههههههب وطالبهههههههة مهههههههن الوافهههههههدين مائهههههههة 

بشههههههأن أعههههههداد الطههههههالب  أ.د/ رئههههههيس قطههههههاع الشههههههئون الثقافيههههههة والبعثههههههات ردا  علهههههه  الخطههههههاب الههههههوارد مههههههن 
 .9102/ 9102بالكلية للعام الجامعي الوافدين المقترح قبولهم 

ائهههههههههة طالهههههههههب وطالبهههههههههة مهههههههههن الوافهههههههههدين  للعهههههههههام الجهههههههههامعي ( م011قبهههههههههون عهههههههههدد )علههههههههه    الموافقهههههههههة :القههههههههههههههههههههههههرار
9102/9102. 

الفرقههههههة الرابعههههههة  –باقيههههههة ل عههههههادن    مههههههن  الطالبههههههة / أميههههههرن عههههههاط  حسههههههان محمههههههدالنظههههههر فهههههه   الموضوع الخامس عشر:
نظهههههههههههرا    9102دور ينهههههههههههاير  –درجهههههههههههة البكهههههههههههالوريوس فههههههههههه  الخدمهههههههههههة االجتماعيهههههههههههة انتظهههههههههههام  

يههههههها بمههههههادن )إتجاهههههههات معاصههههههرن فهههههه  خدمههههههة الجماعههههههة( براءتههههههها مههههههن واقعههههههة الغهههههه  المنسههههههوبة إلل
إلغههههههاء العقوبههههههة الموقعهههههههة عليههههههها مههههههن مجلهههههههس تأديههههههب الكليههههههة وذلههههههه  بقههههههرار رئههههههيس الجامعهههههههة  و

بنههههههاء  علهههههه  مهههههها انتههههههه  إليهههههه  مجلههههههس التأديههههههب األعلهههههه  اإلسههههههتئنافي  9102( لسههههههنة 233رقههههههم )
 (.9/4/9102بجلست  العلنية المنعقدن ف  )

الفرقهههههههة الرابعهههههههة  –مهههههههن  الطالبهههههههة / أميهههههههرن عهههههههاط  حسهههههههان محمهههههههد   باقيهههههههة ل عهههههههادن علههههههه   الموافقهههههههة :ههههرارالقهههههههههههههههههههه
علهههههههههه  أن يلحههههههههههق   9102دور ينهههههههههاير  –انتظهههههههههام  درجههههههههههة البكهههههههههالوريوس فهههههههههه  الخدمهههههههههة االجتماعيههههههههههة 

بشههههههههأن مههههههههن  درجههههههههة البكههههههههالوريوس فهههههههه   09/3/9102بتههههههههاريخ  (507بقههههههههرار رئههههههههيس الجامعههههههههة رقههههههههم )
  .( 9102دور يناير ) لطالب الفرقة الرابعة انتظام الخدمة االجتماعية

 الدراسات العليا والبحوث: موضوعات خاصة بلجنة  رابعًا
 لهههههههادي    وكيههههههن الكليههههههة لشههههههئون الدراسههههههات العليهههههها والبحههههههوث  فهههههه  البدايههههههة تقههههههدم األسههههههتاذ الههههههدكتور / فههههههو ى محمههههههد ا  

عضههههههههاء هيئههههههههة أبخههههههههال  الشههههههههكر والتقههههههههدير لجميههههههههع رعسههههههههاء لجههههههههان المههههههههعتمر ومقههههههههدمي أوراق العمههههههههن مههههههههن السههههههههادن 
)الخدمهههههههههة االجتماعيهههههههههة لمسهههههههههاهمتهم الفعالهههههههههة فههههههههه  نجهههههههههاح مهههههههههعتمر الكليهههههههههة السهههههههههابع والعشهههههههههرون التهههههههههدريس بالكليهههههههههة 
 .وقضايا المرأن العربية(

الخدمة  مجاالتالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  :  السادس عشرموضوع ال
 :  ةللدارس ف  الخدمة االجتماعية  الماجستيردرجة االجتماعية  بالموافقة عل  من  

 قرار اللجنة الموضوع االسم
  ممتا  ألخصائيين االجتماعيين لممارسة المشورن األسرية "" االحتياجات التدريبية ل نرمين ر ق عطية غبور

 بتقدير ممتا .  نرمين ر ق عطية غبور /  ف  الخدمة االجتماعية للدارسة  الماجستيردرجة من  عل    .الموافقة :القههههههههههههههههههههههههرار

 
 

الخدمة االجتماعية   مجاالتوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبح : السابع عشرالموضوع 
 : للدارس  ف  الخدمة االجتماعية  الماجستيردرجة بالموافقة عل  من  

 قرار اللجنة الموضوع االسم
 " المشكالت االجتماعية الناتجة عن حرمان المعاقين سمعيا محمد فاروق محمود احمد

 رح لدور الخدمة االجتماعية "من التعليم الجامعي مع تصور مقت
 ممتا 

 
 بتقدير ممتا . محمد فاروق محمود احمد/   ف  الخدمة االجتماعية للدارس الماجستيرمن  درجة عل   الموافقة :القههههههههههههههههههههههههرار
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جلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية م :  الثامن عشرالموضوع 
االثار  "بعنوان :  / سحر علي رياض محمد  الدارسةالمقدمة من  تشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة الماجستيربالموافقة عل  

المناقشة والحكم من  وتتكون لجنة  "الخدمة االجتماعية في الحد منها صابة االطفان بأمراض سوء التغذية ودور إالسلبية المترتبة عل  
 -السادن األساتذن:

 ورئيسا   مناقشا   جامعة الفيوم –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  وعميد  كلية الخدمة االجتماعية محمد جمان الدين عبد الع ي أ.د/ 

      جامعة الفيوم –عية أستاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتما   أ. د/  محمود فتحي محمد
      

 مشرفا  
 مشرفا                       جامعة الفيوم – كلية الطب –الصحة العامة أستاذ ورئيس قسم     نجالء عبد الخالق الشربيني/أ.د

  مناقشا   محافظة الفيوم   –مشر  عام التثقي  الصحي بمديرية الصحة  د / توفيق عبد الجبار شعيب   
 سحر علي رياض محمد  / الدارسة المقدمة من تشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة الماجستير عل   الموافقة :رارهههههههههههالقههه

 

مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية يا والبحوث بالموافقة عل  توصية النظر في توصية لجنة الدراسات العل عشر  : التاسع الموضوع 
بعنوان : نه  نادى محمد عبد السالم /  الدارسةالمقدمة من  كين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة الماجستيرتشبالموافقة عل  

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادن   "ائي االجتماعي في التعامن معهم السلو  الالتكيفي ألسر الطالب المعاقين ذهنيا ودور األخص"
  -األساتذن:
 ورئيسا   مناقشا              حلوانجامعة  –أستاذ مجاالت الخدمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتماعية    حبيبجمان شحات  أ. د/  

      جامعة الفيوم –أستاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتماعية    أ. د/  محمود فتحي محمد
      

 مناقشا  
  مشرفا   جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  األ يديوس  محمد عبد الحم /أ.د

 نه  نادى محمد عبد السالملدارسة / ا المقدمة منتشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة الماجستير عل   الموافقة القههههههههههههرار :  
مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية يا والبحوث بالموافقة عل  توصية جنة الدراسات العلالنظر في توصية ل :  العشرونالموضوع 

" تقييم بعنوان :  لندن سيد محمد مصطف  /  الدارسةالمقدمة من  تشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة الماجستيربالموافقة عل  
  -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادن األساتذن: دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة جرائم اختطا  األطفان "

       حلوانجامعة  –هه كلية الخدمة االجتماعية  ووكين الكلية لشئون التعليم والطالب ستاذ األ    ينب معوض الباهيأ. د/  
     

 ورئيسا   مناقشا  

 مشرفا              جامعة الفيوم –قسم مجاالت الخدمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتماعية األستاذ ب   مرفت السيد خطيري . د/  أ
 مشرفا   جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  األ احالم عبد المعمن علي /أ.د

 مناقشا   مدير عام بالمجلس القومي لألمومة والطفولة بالقاهرن  ن د./ محمود محمد سليما
 

   لندن سيد محمد مصطف /  ةالمقدمة من الدارس الماجستيرتشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة  عل  .الموافقة القههههههههههههرار :  
مجلس قسم مجاالت الخدمة البحوث بالموافقة عل  توصية يا و النظر في توصية لجنة الدراسات العل:  الحادي والعشرونالموضوع 

بعنوان أماني سعد محمد محبوب /  الدارسةالمقدمة من  تشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة الماجستيراالجتماعية بالموافقة عل  
  -المناقشة والحكم من السادن األساتذن: وتتكون لجنة " فعالية خدمات الجمعيات االهلية المقدمة لألطفان المصابين بالشلن الدماغي "

 ورئيسا   مناقشا   جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  األ أحمد حسن  إبراهيم /أ.د

 مناقشا              حلوانجامعة  –ية كلية الخدمة االجتماع -ووكين الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ستاذ األ    غلون عباس حسنينأ. د/  
 مشرفا   جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  األ يوس  محمد عبد الحميد /أ.د

 

 ماني سعد محمد محبوبألدارسة / ا المقدمة منتشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة الماجستير عل   الموافقة القههههههههههههرار :  
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الخدمة  طرقمجلس قسم يا والبحوث بالموافقة عل  توصية النظر في توصية لجنة الدراسات العل:  الثاني والعشرون الموضوع 
 رشا عبد الهادي  كريا أحمد /  ةالدارسالمقدمة من  الدكتوراهتشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة االجتماعية بالموافقة عل  

  "استخدام العالج المعرفي السلوكي مع أسر األطفان ذوي صعوبات التعلم للتخفي  من حدن المشكالت االجتماعية ألطفالهم " ان : بعنو 
  -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادن األساتذن:

/ عادن محمود مصطف أ.د جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ  ورئيس قسم طرق الخدمة االجتماعية    ورئيسا   مشرفا   

المعهد العال  للخدمة االجتماعية بالقاهرن  –أستاذ خدمة الفرد   /سالمة منصور محمد عبد العانأ.د  مناقشا                       
  مناقشا   فيومجامعة ال –كلية الخدمة االجتماعية  –بقسم طرق الخدمة االجتماعية أستاذ مساعد  فاطمة أنور محمد السيد / دم.أ.
    رشا عبد الهادي  كريا أحمدلدارسة / ا المقدمة من الدكتوراهتشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة عل   الموافقة :هههرارالقههههههه

 تخطيط التنمية والمجلس قسم يا والبحوث بالموافقة عل  توصية النظر في توصية لجنة الدراسات العل: والعشرون   الثالثالموضوع 
" بعنوان  والء مختار عثمان محمود /  الدارسةالمقدمة من  الدكتوراه تشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة بالموافقة عل  

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادن   المحاسبية من خالن تطبيق أسلوب اإلدارن باألهدا  كمدخن تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة "
  -تذن:األسا
عبد الع ي  عبد ا  مختار/  أ.د  ورئيسا   مشرفا   جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   –بقسم التنمية والتخطيط األستاذ المتفرغ  

هال  خورشيد طاهر /أ.د  مناقشا   جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   –التنمية والتخطيط  ورئيس قسمستاذ األ 
  مناقشا   حلوانجامعة  -كلية الخدمة االجتماعية   – ورئيس قسم التخطيط االجتماعي أستاذ   امأ.د/ من  عطية خُ 

 والء مختار عثمان محمود  لدارسة / ا المقدمة من الدكتوراهتشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة عل   الموافقة :هههرارالقههههههه
 التنمية والتخطيط ة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم النظر في توصي:  الرابع والعشرون الموضوع 

بعنوان : / سمر ع ت احمد عبد العليم  الدارسةالمقدمة من  الماجستير تشكين لجنة المناقشة والحكم عل  رسالة بالموافقة عل  
وتتكون لجنة المناقشة  ي تحقيق التمكين االجتماعي للمرأن المعنفة ""معشرات تخطيطية لتفعين الخدمات المقدمة من مشروع حماية المرأن ف

  -والحكم من السادن األساتذن:
 ورئيسا   مشرفا   جامعة الفيوم –هه كلية الخدمة االجتماعية األستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط  .م.د/ هاشم مرعي هاشمأ

 مناقشا   حلوانجامعة  –هه كلية الخدمة االجتماعية لمساعد بقسم التخطيط االجتماعي  األستاذ ا .م.د/ أسماء محمد عبد المعمن إسماعينأ
  مناقشا   جامعة الفيوم –هه كلية الخدمة االجتماعية األستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط  .م.د/ نهلة عبد الرحيم عبد الرحمن فرغليأ

 لدارسة / سمر ع ت احمد عبد العليما المقدمة من الماجستيراقشة والحكم عل  رسالة تشكين لجنة المنعل   الموافقة :هههرارالقههههههه
 مجاالت الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  الخامس والعشرون :الموضوع 

" فعالية برنام  التدخن المهني للخدمة بعنوان   مسعود سعيد دسوقي عبد ا للدارس /  الدكتوراه تسجين رسالة بالموافقة عل  
السادن وتتكون هيئة اإلشرا  من  " ماعية للطالب ذوي صعوبات التعلم االجتماعية باستخدام أنشطة الذكاءات المتعددن لتحقيق الكفاءن االجت

   -األساتذن:
          جامعة الفيوم –دمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتماعية أستاذ ورئيس قسم مجاالت الخ   أ. د/  محمود فتحي محمد

  
 مشر  رئيسي

 مشر  ثان جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  المساعد ستاذ األ منان حمدي الطيب /أ.م.د
 

 عبد ا  مسعود سعيد دسوقي   /  دارسلل الدكتوراه عل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه
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 مجاالت الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  :السادس والعشرونالموضوع 

مة االجتماعية للتخفي  من حدن دالتدخن المهني للخ ": بعنوان صفاء رجب ياسين محمد للدارسة /  الدكتوراه تسجين رسالة بالموافقة عل  
   -السادن األساتذن:وتتكون هيئة اإلشرا  من  ثار السلبية لشبكات التواصن االجتماعي عل  الحوار االسري "اآل

          جامعة الفيوم –أستاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتماعية    أ. د/  محمود فتحي محمد
  

 رئيسيمشر  

 مشر  ثان جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  مدرس   صباح حسن علي  /د
 

 صفاء رجب ياسين محمد/  ةللدارس  الدكتوراهعل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه

 مجاالت الخدمة االجتماعية ا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم النظر في توصية لجنة الدراسات العلي السابع والعشرون:الموضوع 

متطلبات تحديث البناء المعرفي لتطوير  ": بعنوان  شرين محمد محمد محمد عبد العانللدارسة /  الدكتوراه تسجين رسالة بالموافقة عل  
   -دن األساتذن:الساوتتكون هيئة اإلشرا  من  "الممارسة المهنية في مجان رعاية الشباب 

مشيرن محمد شعراويأ. د/   مشر  رئيسي            جامعة الفيوم –قسم مجاالت الخدمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتماعية ب االستاذ 

 انمشر  ث جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  المساعد ستاذ األ صفاء ع ي  محمد /أ.م.د
 

 شرين محمد محمد محمد عبد العان/  ةللدارس  الدكتوراهعل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه

 مجاالت الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  الثامن والعشرون :الموضوع 

" تقييم خدمات الرعاية االجتماعية : بعنوان     نسمة  أبو يد عبد الع ي  محمدللدارسة /   جستيرالماتسجين رسالة بالموافقة عل  
   -السادن األساتذن:وتتكون هيئة اإلشرا  من   "لرعاية الالجئين   Fardدراسة مطبقة عل  معسسة  الجئين لل المقدمة
 مشر  رئيسي جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -اعية  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتم / مرفت السيد خطيري    أ.د

 مشر  ثان جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  د / شامية جمان سيد علي 
 

 محمد     نسمة  أبو يد عبد الع ي /  ةللدارس  الماجستيرعل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه

مجاالت النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  التاسع والعشرون :الموضوع 
 تقييمبعنوان : "    شيماء كريم عبد الحليم إبراهيمللدارسة /  الماجستير تسجين رسالة بالموافقة عل  الخدمة االجتماعية  

   -السادن األساتذن:وتتكون هيئة اإلشرا  من  نين وأسرهم "خدمات جمعية رعاية المسجو 
مشيرن محمد شعراويأ. د/   مشر  رئيسي            جامعة الفيوم –قسم مجاالت الخدمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتماعية ب االستاذ 

 مشر  ثان جامعة الفيوم  –االجتماعية كلية الخدمة  –مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  د/ عماد محمد عبد السالم 
 

 للدارسة / شيماء كريم عبد الحليم إبراهيم   الماجستير  عل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه

مجاالت الخدمة النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  الثالثون :الموضوع 
بعنوان : " فعالية برنام  التدخن سماح محمد أحمد دسوقي للدارسة /  الماجستير تسجين رسالة الموافقة عل  باالجتماعية  

السادن وتتكون هيئة اإلشرا  من   المهني للخدمة االجتماعية لتنمية وعي الشباب بالمشكالت االجتماعية للمت وجين حديثا  "
   -األساتذن:
مشيرن محمد شعراويأ. د/   مشر  رئيسي            جامعة الفيوم –قسم مجاالت الخدمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتماعية ب ذاالستا 

 مشر  ثان جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  المساعد ستاذ األ صفاء ع ي  محمد /أ.م.د
 

 للدارسة / سماح محمد أحمد دسوقي  الماجستيرلة عل  تسجين رسا الموافقة :هههرارالقههههههه
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 مجاالت الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  والثالثون : الحاديالموضوع 

الية برنام  التدخن المهني للخدمة االجتماعية " فع: بعنوان شيماء احمد إبراهيم محمد للدارسة /   الماجستيرتسجين رسالة بالموافقة عل  
   -السادن األساتذن:وتتكون هيئة اإلشرا  من  باستخدام تعدين السلو  والتهذيب االيجابي للتخفي  من حدن العن  المدرسي "

يوس  محمد عبد الحميد أ. د/  مشر  رئيسي            الفيوم جامعة –قسم مجاالت الخدمة االجتماعية هه كلية الخدمة االجتماعية ب االستاذ 

 مشر  ثان جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  المساعد ستاذ األ عبير حسن مصطف  /أ.م.د
 

 للدارسة / شيماء احمد إبراهيم محمد  الماجستيرعل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه

 مجاالت الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  الثالثون :و  الثانيالموضوع 

" متطلبات تحسين خدمات الرعاية : بعنوان   فاطمة عبد الهادي مهدي عبد الغن للدارسة /   الماجستيرتسجين رسالة بالموافقة عل  
   -السادن األساتذن:وتتكون هيئة اإلشرا  من  الخدمة االجتماعية في تحقيقها " الالحقة للمدمن المنتكس ودور
 مشر  رئيسي جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  المساعد ستاذ األ أ.م.د/ فاطمة محمود عبد العليم

 مشر  ثان جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -دمة االجتماعية  بقسم مجاالت الخالمساعد ستاذ األ عبير حسن مصطف  /أ.م.د
 

   فاطمة عبد الهادي مهدي عبد الغن للدارسة /  الماجستير عل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه

 طرق الخدمة االجتماعية مجلس قسم  النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية والثالثون : الثالثالموضوع 

برنام  في خدمة الجماعة لتنمية المهارات  ": بعنوان     نعمة هريدي علي محمد  الدكتوراه  للدارسة / تسجين رسالة بالموافقة عل  
   -السادن األساتذن:وتتكون هيئة اإلشرا  من   لألطفان مضطربي النطق والكالم" الحياتية
إسماعين / فاطمة عبدا أ.د جامعة الفيوم –أستاذ خدمة الجماعة ووكين كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    مشر  رئيسي 

جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   –مدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعية  د / حسام محمود محمد الشري   مشر  ثان 
 

 نعمة هريدي علي محمد    للدارسة /  الدكتوراه رسالة عل  تسجين  الموافقة :هههرارالقههههههه

طرق الخدمة النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  والثالثون : الرابعالموضوع 
ان : "  مدى ممارسة بعنو  دعاء مصطف  احمد عبد الجواد  للدارسة /  الماجستير  تسجين رسالة بالموافقة عل  االجتماعية  

   -السادن األساتذن:وتتكون هيئة اإلشرا  من  األخصائي االجتماعي للسلطة المهنية في العمن مع الحاالت الفردية "
فو ى محمد الهادي شحات / أ.د جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   – ووكين الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ خدمة    ئيسيمشر  ر  

يوس  إسحق إبراهيم د /  جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   –مدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعية    مشر  ثان 
 

   دعاء مصطف  احمد عبد الجواد للدارسة /  الماجستير  عل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه
التنمية والتخطيط  الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  النظر في توصية لجنة والثالثون : الخامسالموضوع 

" متطلبات تحقيق المي ن التنافسية بعنوان :   ريهام مدحت محمد القرني للدارسة  / الدكتوراه  تسجين رسالة بالموافقة عل  
   -سادن األساتذن:الوتتكون هيئة اإلشرا  من  ستدامة برام  التنمية بالجمعيات األهلية  "إل

أحمد عبد الفتاح ناجي/أ.د جامعة الفيوم  -كلية الخدمة االجتماعية  -األستاذ بقسم التنمية والتخطيط    مشر  رئيسي 

 مشر  ثان جامعة الفيوم –هه كلية الخدمة االجتماعية األستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط  .م.د/ نهلة عبد الرحيم عبد الرحمن فرغليأ
 

 ريهام مدحت محمد القرني للدارسة /   الدكتوراه عل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه
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بالموافقة  التنمية والتخطيط النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة عل  توصية مجلس قسم  :السادس والثالثون الموضوع  

" دور الجمعيات األهلية في تحقيق أهدا  التنمية : بعنوان   محمد سراج رمضان أحمد   الماجستير  للدارس  /تسجين رسالة عل  
   -السادن األساتذن:وتتكون هيئة اإلشرا  من   المستدامة بالري  المصري "

محمود محمود عرفان /  أ.د جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –األستاذ ووكين الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    مشر  رئيسي 

عبد الحميد سليم د / أحمدأ.م. جامعة الفيوم  -كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ مساعد بقسم التنمية والتخطيط     مشر  ثان 
  محمد سراج رمضان أحمد/  للدارس  الماجستير عل  تسجين رسالة  الموافقة :هههرارالقههههههه

كههههال  مههههن توصههههية  علهههه  النظههههر فههههي توصههههية لجنههههة الدراسههههات العليهههها والبحههههوث بالموافقههههة : السههههابع والثالثههههون الموضههههوع 
مههههد فتههههرن القيههههد والتسههههجين وفقهههها  بالموافقههههة علهههه  ومجلههههس التنميههههة والتخطههههيط  االجتماعيههههة قسههههم مجههههاالت الخدمههههة  يمجلسهههه

 لتقرير اإلشرا  للدارستين : 
 مالحظات تاريخ التسجين القسم الدرجة االسهههههههههم م
 9102/ 5 /07ينته  في  9102/ 5 /07المد األون اعتبارا من   07/5/9105 المجاالت ماجستير أسماء فريد محمد فريد 0
 99/5/9102 ينته  في 93/5/9102المد األون اعتبارا من   93/5/9103 التنمية والتخطيط دكتوراه عبير طرفاية اسماعين سي    9

 

أسهههماء فريهههد محمهههد فريهههد   ي  عبيهههر طرفايهههة إسهههماعين  للدارسهههتين   مهههد فتهههرن القيهههد والتسهههجين علههه  الموافقهههة :هههرارالقههههههه
 وفقا  لتقرير اإلشرا  للدارستين      سي 

مجلهههههس توصهههههية  علههههه  النظهههههر فهههههي توصهههههية لجنهههههة الدراسهههههات العليههههها والبحهههههوث بالموافقهههههةالثهههههامن والثالثهههههون  :  الموضهههههوع 
 قيد وتسجين الدارسة  :شطب بالموافقة عل  التنمية والتخطيط 

 مالحظات  تاريخ القيد والتسجين حالة القيد القسم االسهههههههههم م
 ابناء  عل  طلبه 2/00/9107 تمهيدى ماجستير –أول   التنمية والتخطيط مرون محمود رمضان 0

 

تنميهههة  –ولههه  تمهيهههدى ماجسهههتير للطالبهههة / مهههرون محمهههود رمضهههان     أشهههطب القيهههد والتسهههجين  علههه  الموافقهههة :هههرارالقههههههه
 وتخطيط   بناء  عل  طلبها .

الموضهههههههههههههههههههوع 
التاسهههههههههههههههههههههههههع 

 :والثالثون 

الدراسهههههههات العليههههههها دور االسهههههههتعدادات إلمتحانهههههههات  بشىىىىىىىج  الدراسهههههههات العليههههههها والبحهههههههوث توصهههههههية لجنهههههههة النظهههههههر فهههههههي 
بالغ السادن   9107/9102يونيو   أعضاء هيئة التدريس باألتي : وا 

إيةبىىىىىىىىىىىى   ال ىىىىىىىىىىىى    )و قىىىىىىىىىىىىة األ ىىىىىىىىىىىى لة ( +  8102 و  يونيىىىىىىىىىىىىو  (   )و قىىىىىىىىىىىىة األ ىىىىىىىىىىى لة ال ىىىىىىىىىىىى    اه يىىىىىىىىىىىة ة ىىىىىىىىىىىىلي  إيةبىىىىىىىىىىىى   -0
 ل  ي  كنة ول ال  ا    ال لي  .  8102 و   بة ب  

 ة لي  الن ية األصلية    اع  ل ال نة إل  كنة ول ال  ا    ال لي . -8

 الب وث .ال نة  إل  وكيل الكلية لل  ا    ال لي  و  اع  لة لي  صو       ض و    -3
إحاطهههههههة السهههههههادن أعضهههههههاء المجلهههههههس المهههههههوقر علمههههههها  مهههههههع تعمهههههههيم تلههههههه  التعليمهههههههات علههههههه  السهههههههادن أعضهههههههاء  القههههههههههرار:

 هيئة التدريس بالكلية .
 

 خامسًا : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 صىىىىىى  إ ةي  ىىىىىى   الكليىىىىىىة  بشههههههأن يههههههة البيئههههههةالنظههههههر فههههههي توصههههههية لجنههههههة شههههههئون خدمههههههة المجتمههههههع وتنم: األربعههههههون  الموضههههههوع 

 ك ةىىىىىىىىىىىى  اعضىىىىىىىىىىىى   هي ىىىىىىىىىىىىة الةىىىىىىىىىىىى  ي  و  ىىىىىىىىىىىى وني   وا  ا يىىىىىىىىىىىىي  ( وك فىىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىىى  ييىىىىىىىىىىىى    – ىىىىىىىىىىىى       –)ق عىىىىىىىىىىىى   ة  ي ىىىىىىىىىىىىية 
 .8102/ 8102ال  لية الة لي ية ص  ا    ض    ةطلب   الكلية لل    ال  ل  وال      

حتياجهههههههات اعضهههههههاء هيئهههههههة التهههههههدريس ومعهههههههاونيهم واإلداريهههههههين حصهههههههر إحتياجهههههههات الكل علههههههه  الموافقهههههههة ههههرار :ههالقههههههه وكافهههههههة يهههههههة وا 
 .9102/ 9102ما يخدم العملية التعليمية إلدراجها ضمن متطلبات الكلية للعام المالي والجامعي 
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  سادسًا : ما يستجد من أعمال
 ض الكتب المهداه إل  مكتبة الكلية :النظر في توصية لجنة المكتبة بشأن الموافقة عل  قبون بع: الحادي واألربعونالموضوع 
 القيمة التقديرية لسعر النسخة عدد النسخ إسم المعل  عنوان الكتاب 

 أ.م.د/ فاطمة أنور محمد  االتجاهات الحديثة ف  خدمة الفرد -0
 خمسون  جنيها   9 د./ علياء عفان 

 محمد أ.م.د/ فاطمة أنور  المدخن إل  الخدمة االجتماعية "رعية معاصرن" -9
 خمسون  جنيها   5 د./ سلوى صالح الدين  

 
  للسادن أعضاء هيئة التدريس.مع تقديم الشكر  قبون الكتب المهداه إل  مكتبة الكليةعل   الموافقة ههههرار :ههالقههههههه

تعلههههيم المفتههههوح : النظههههر فههههي تشههههكين  لجنههههة مصههههححين لمراجعههههة نتيجههههة مههههادن / علههههم الههههنفس لطههههالب الالثههههاني  واألربعههههونالموضههههوع 
المقدمههههة لعميههههد الكليههههة مههههن مههههدير مركهههه  التعلههههيم بنههههاء  علهههه  المههههذكرن بجامعههههة المنيهههها )التههههرم البينههههي( 

 المفتوح .
ُتشهههكن لجنهههة مصهههححين لمراجعهههة نتيجهههة مهههادن / علهههم الهههنفس لطهههالب التعلهههيم المفتهههوح بجامعهههة المنيههها )التهههرم البينهههي( مهههن  ههههرار :ههالقههههههه

 السادن األساتذن: 
 )رئيسا (  االجتماعية قائم بأعمان رئيس قسم العلوم           أ.م.د/ عبد الحميد  يد      -0
 )عضوا (   أ.م.د/ عفا  عبد الفادي دانيان      األستاذ المساعد بقسم العلوم االجتماعية -9
 )عضوا (    األستاذ المساعد قسم العلوم االجتماعية           أ.م.د/ سهير ميهوب       -3

جامعههههة  –وريوس فههه  الخدمههههة االجتماعيهههة )التعلههههيم المفتهههوح : النظههههر فهههي إعتمهههاد نتيجههههة درجهههة البكههههالالثالههههث  واألربعهههونالموضهههوع 
 . 9102الفيوم( دور إبرين 

 9102جامعة الفيوم( دور إبرين  –إعتماد نتيجة درجة البكالوريوس ف  الخدمة االجتماعية )التعليم المفتوح  عل  الموافقة ههههرار :ههالقههههههه
ضهههههاء القسههههههم المهههههوقر بقهههههرار مجلهههههس إدارن الهيئههههههة القوميهههههة لضهههههمان جههههههودن : إحاطههههههة السهههههادن أعالرابهههههع  واألربعهههههون الموضهههههوع 

بشههههههههههههأن مواعيههههههههههههد التقههههههههههههدم  07/01/9107(  بتههههههههههههاريخ 070التعلههههههههههههيم واالعتمههههههههههههاد رقههههههههههههم )
لالعتمهههههههاد البرامجههههههههي والمعسسهههههههي إعتبههههههههارا  مهههههههن أون أغسههههههههطس حتههههههه  نهايههههههههة شههههههههر ينههههههههاير 

ن خههههههالن أقههههههرا  علهههههه  أن يههههههتم تقههههههديم كافههههههة المسههههههتندات إلكترونيهههههها  علهههههه  موقههههههع الهيئههههههة ومهههههه
 مدمجة .

 .إحاطة السادن أعضاء القسم الموقر بقرار مجلس إدارن الهيئة القومية لضمان جودن التعليم واالعتماد ههههرار :ههالقههههههه
 ظهرا . والنص  الثانية عشرولما لم يستجد من أعمان إنته  االجتماع  ف  تمام الساعة 

                


