
 ١

                 بسم اهللا الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  

 )٢٥١(مجلس الكلیة رقم  محضر
  م ١٣/١/٢٠١٦ اإلربعاء یوم 

والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة بجلسته رقم  العاشرةم وفي تمام الساعة ١٣/١/٢٠١٦الموافق  اإلربعاءأنه في یوم 
عبیر حسن  / عمید الكلیة وأمانة د،  محمد جمال الدین عبد العزیز/ ألستاذ الدكتوربرئاسة ا) ٢٥١(

           -:وبحضور السادة األساتذة 

 زینب معوض الباهي          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / د.أ -١
  والبحوث فوزي محمد الهادي          وكیل الكلیة لشئون الدارسات العلیا/ د.أ -٢        
  وتنمیة البیئة المجتمع  خدمةمحمود محمود عرفان        وكیل الكلیة لشئون / د.أ -٣        
         رئیس قسم العلوم االجتماعیة       شحاتة السید صیام       / د.أ -٤        

  عادل محمود مصطفي        رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.أ -٥
  ید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیطهالة خورش/ د.أ -٦
  محمود فتحي محمد           رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.أ -٧
  األستاذ بقسم التنمیة والتخطیطوفاء یسري إبراهیم              / د.أ -٨        

  صالح أحمد هاشم            األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط/ د.أ -٩
  عوني محمود توفیق          األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ - ١٠

  سالم صدیق أحمد            األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ -١١   
  أحمد عبد الفتاح ناجي      األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ -١٢         

  مة االجتماعیةأحالم عبد المؤمن         األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخد/ د.م.أ - ١٣
  عاصم مرسي                  وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب/ د - ١٤

  وكیل وزارة التضامن االجتماعي    أیمان زكي                 / أ - ١٥            

   -:وأعتذر عن عدم الحضور كل من   
  

 مصطفي أحمد حسان         األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ - ١

 : ادقات اوًال المص
 .بدون تعدیالت )  ٢٥٠(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -١

 



 ٢

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
محمد محمد حسان  األسـتاذ المسـاعد بقسـم طـرق الخدمـة االجتماعیـة  / الطلب المقدم من الدكتوربشأن  -١

دایة الفصل الدراسي الثـاني  للعـام الجـامعي للتعاقد بجامعة حائل بالمملكة العربیة السعودیة اعتبارا من ب
 . م ٢٠١٥/٢٠١٦

   الموافقة    -:القرار  
 

 -:موضوعات خاصة  للجنة شئون التعلیم والطالب :ثالثاً 
رشا محمد علي بالفرقة / العذر المقدم من الطالبة النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص :  الموضوع األول

  . بسبب والدتها بعملیة قیصریة ) مدخل في تنمیة المجتمع ( م عن دخول االمتحان في مادة ٢٠١٥/٢٠١٦الثانیة انتظام 

  الموافقة    -:القرار 

غادة محمد عبد / العذر الطلب المقدم من الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الثانيالموضوع 

  . م ٢٠١٥/٢٠١٦م عن دخول امتحانات الفصل الدراسي األول ٢٠١٥/٢٠١٦العلیم بالفرقة الثانیة انتظام 

  الموافقة    -:القرار 

آیة ناصر علي عبد / العذر المقدم من الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص .: الثالثالموضوع 

  . م لرعایة طفلها ٢٠١٥/٢٠١٦راسي األول عن دخول امتحانات الفصل الد ٢٠١٥/٢٠١٦الجواد بالفرقة الثانیة انتظام 

  الموافقة    -:القرار 

أحالم أحمد محمد / العذر  الطلب المقدم من الطالبة النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الرابع الموضوع 

  . رعایة طفلها  م ل٢٠١٥/٢٠١٦م عن دخول امتحانات العام الدراسي ٢٠١٥/٢٠١٦عثمان بالفرقة الثالثة انتظام 

  الموافقة    -:القرار 

یاسمین أشرف حسن / العذر المقدم من الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الخامسالموضوع 

  .م لرعایة طفلها ٢٠١٥/٢٠١٦م عن دخول امتحانات الفصل الدراسي األول ٢٠١٥/٢٠١٦علي بالفرقة الرابعة انتظام 

  الموافقة    -:القرار 

  



 ٣

أسامة سمیر صالح / العذر المقدم من الطالب  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  السادسالموضوع 

مرفق ( م لظروفي الصحیة ٢٠١٥/٢٠١٦م عن دخول امتحانات الفصل الدراسي األول ٢٠١٥/٢٠١٦محمد بالفرقة األولي انتظام 

  ) .تقریر طبي 

  فقةالموا    -:القرار 

أمیرة عبد اهللا سكران / العذر المقدم من الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  السابعالموضوع 

  ). مرفق تقریر طبي ( م لظروفي الصحیة ٢٠١٥/٢٠١٦م عن دخول امتحانات العام ٢٠١٥/٢٠١٦بالفرقة الثالثة انتظام 

  الموافقة    -:القرار 

شیماء عبد اللطیف / العذر المقدم من الطالبة  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  الثامن الموضوع 

( م لظروفي الصحیة ٢٠١٥/٢٠١٦م عن دخول امتحانات العام الدراسي ٢٠١٥/٢٠١٦خلیفه عبد اللطیف بالفرقة الثانیة انتظام 

  ). مرفق تقریر طبي 

  الموافقة    -:القرار 

األربعة للعام  تشكیل اللجان األمتحانیة للفرق النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص:  التاسعالموضوع 

  ) . مرفق طیه . ( م ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي 

  الموافقة    -:القرار 

  الموضوع العاشر 

 الخاصة بأمتحانات الكلیة  فیما یتعلق بقواعد وضع األسئلة والتصحیح ونموذج االجابة -

  -: الموافقة    -:القرار  -

 . باألضافة إلي رئیس القسم المختص   األسئلة علي أن یوقع األساتذة القائمین بالتدریس علي ورقة  -١

 . االجابة قبل تسلیمها للكنترول  علي أوراق) أعضاء اللجنة الثالثیة ( أن یوقع االساتذة القائمین بالتصحیح  - ٢

وفقًا لما ورد ، وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / د.أ وأن یسلم أساتذة المادة نموذج لألجابة للسیدة -٣

  رار مجلس الجامعة في هذا الصدد ق



 ٤

  :رابعًا موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا 
بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة على النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  : الموضوع األول

دور مقترح للخدمة االجتماعیة في " بعنوان . سمیة محمد عبد التواب على / ناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة تشكیل لجنة الم
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة   "  دمج أطفال الشوارع بالمؤسسات التعلیمیة

  

                                                                                  )مناقشا ورئیسا(       جامعة حلوان  -كلیة الخدمة االجتماعیة  -الخدمة االجتماعیة  األستاذ المتفرغ  بقسم مجاالت  مدحت محمد أبو النصر      / د.أ  ١

                                )مناقشا(          جامعة الفیوم              -ستاذ بقسم المجاالت وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة  األ  محمد جمال الدین عبد العزیز / د.ا  ٢
)                         مشرفا (          جامعة الفیوم              –كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ ورئیس قسم المجاالت    حي محمد   محمود فت/ د.ا  ٣

     

  الموافقة    - :القرار  

    

الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع الثاني 
المشكالت التي تواجه المرضى أرباب ( بعنوان . مروة صفوت قاسم / للدارسة  على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر 

یه أصدقاء المرضى دراسة میدانیه مطبقه على جمع(   )معها  األسر المستفیدین من خدمات جمعیه أصدقاء المرضى ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة  )بمحافظه الفیوم 

  

                                )مناقشا ورئیسا (  ئة                        البیتنمیة و  المجتمع خدمة نائب رئیس جامعة أسوان لشئون   على عباس دندراوى     / د.ا  ١

                                )مشرفاً (    لفیوم          جامعة ا -ستاذ بقسم المجاالت وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة  األ  محمد جمال الدین عبد العزیز / د.ا  ٢
)                          مناقشاً (     جامعة الفیوم        –تماعیة كلیة الخدمة االج -أستاذ ورئیس قسم المجاالت    محمود فتحي محمد   / د.ا  ٣

  الموافقة    -:القرار 

  مجاالت الخدمة االجتماعیة س قسم بشأن موافقة مجل  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع الثالث 

  دور الممارسة العامة" بعنوان  . عبد اهللا مسعود سعید  دسوقي عبد اهللا / على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارس
   -:نة المناقشة والحكم من السادة وتتكون لج"   للتخفیف من حدة المشكالت االجتماعیة التي تواجه التالمیذ المقیمین بالمناطق العشوائیة  

   )مناقشا ورئیسا(جامعة حلوان     - كلیة الخدمة االجتماعیة  -األستاذ المتفرغ  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   نصر خلیل عمران      / د.ا  ١

)                         مناقشا (    یوم                الفجامعة  –كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ ورئیس قسم المجاالت  محمود فتحي محمد   / د.ا  ٢
)                         مشرفا (     جامعة الفیوم   –كلیة الخدمة االجتماعیة  - األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    منال حمدي الطیب  / د  ٣

  

  الموافقة    -:القرار 

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة على  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث   : الموضوع الرابع
الممارسة المهنیة المبنیة على " بعنوان . الهام عبد الخالق محمد إبراهیم / تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه للدارسة 

    -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة " ائیین العاملین مع األطفال التو حدیین البراهین وتنمیة األداء المهني لألخص
   )مشرفا ورئیسا( جامعة الفیوم  -كلیة الخدمة االجتماعیة  - األستاذ المتفرغ  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة مصطفى احمد حسان      / د.أ  ١

                                                                                  )مناقشا(جامعة حلوان        -كلیة الخدمة االجتماعیة  -تفرغ  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة األستاذ الم  على إبراهیم محرم     / د.أ  ٢

)                         مناقشا (       جامعة الفیوم        - م والطالب أستاذ ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئون التعلی  زینب معوض الباهى    / د  ٣



 ٥

  الموافقة    -:القرار 

  قسم طرق الخدمةاالجتماعیة على بشأن موافقة مجلس  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الموضوع الخامس
  تنمیه قدرات األطفال المكفوفین ف" بعنوان. جهاد محمد محمود الخلیفة / تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة " ي أطار نموذج التأهیل المرتكز على المجتمع ف
                                                                                  )مناقشا ورئیسا(   معة حلوان             جا - كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ تنظیم المجتمع المتفرغ    مصطفى       مدیحه محمد/ د.أ  ١

)                         مشرفا ( جامعة الفیوم –أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا   فوزي محمد الهادي شحاتة    / د.ا  ٢
)                         مناقشا ( جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة  - الجتماعیة أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة اهناء محمد السید عبد المجید    / د  ٣
  )مشرفا ( جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   لیلى عبد الوارث عبد الوهاب / د  ٤

 ةالموافق    -:القرار 

موافقة مجلس قسم التنمیة والتخطیط  على تشكیل لجنة بشأن ي توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر ف : الموضوع السادس
دور المشاركة المجتمعیة في تحقیق األمن " بعنوان. أسماء مصطفى محمود عبد الجواد / المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم  من السادة ) المجتمعیة للشرطة في القاهرة الكبرى  دراسة مطبقه على نظام المشاركة"( االجتماعي 
  

                                         )مناقشا ورئیسا(                   جامعة حلوان              - كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ  متفرغ  مدحت محمد أبو النصر       / د.أ  ١

)                         مشرفا ( ة الفیوم جامع –أستاذ التنمیة والتخطیط  ووكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة السابق   وفاء یسرى إبراهیم     / د.ا  ٢

)                         مناقشا (      جامعة الفیوم     –كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ مساعد بقسم التنمیة والتخطیط   هاشم مرعى هاشم     / د  ٣
  )مشرفا (    جامعة الفیوم       –ة الخدمة االجتماعیة كلی -أستاذ مساعد بقسم التنمیة والتخطیط   احمد عبد الحمید سلیم  / د  ٤

 الموافقة    -:القرار      

الخدمة االجتماعیة  على منح  مجاالت النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن موافقة مجلس قسم:  الموضوع السابع
ً علي تقری صادق احمد  سمر مصطفى بردیس/  ةللدارس  الماجستیردرجة  دور "  بعنوان ار لجنة المناقشة والحكم في رسالتهبناء

   بتقدیر ممتاز   " مقترح للخدمة االجتماعیة في تنمیة وعى الشباب باألضرار الناتجة عن إدمان الترامادول 
  الموافقة    -:القرار 

جتماعیة على طرق الخدمة االشأن موافقة مجلس قسم ب النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا :الموضوع الثامن 
 ٢٦/١٠/٢٠١٤المقیدة بتمهیدي الدكتوراه بالقسم في . نشوى محمد أبو یحي محمد سلیم / لدرجة الدكتوراه للدارسة  التسجیل

بلجنة إشراف من السادة "  استخدام المدخل التنظیمي البیئي في خدمة الجماعة وتنمیة مهارات التطوع لدى الشباب " بعنوان 
 -:أعضاء هیئة التدریس 

  جامعة الفیوم  –أستاذ ورئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة . عادل محمود مصطفى / د.ا -١

 جامعة الفیوم –مدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعیة . سلوى صالح الدین سید رفاعي / د  -٢
  قةالمواف    -:القرار 



 ٦

التنمیة والتخطیط على المد  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  بشأن موافقة مجلس قسم:  الموضوع التاسع
المسجلة بدرجة الماجستیر نظرا النتهاء مدة التسجیل لها في . ریهام توبة سعد مصطفى / األول للدارسة 

  . بناء على تقریر لجنه اإلشراف.  ٢٥/١٢/٢٠١٥

  الموافقة    -:القرار 

لس قسم التنمیة والتخطیط على النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  بشأن موافقة مج : الموضوع العاشر 
المسجلة بدرجة الماجستیر نظرا النتهاء مدة المد الثاني . غادة عنتر حسن احمد / المد الثالث االستثنائي للدارسة 

  .   ١٨/١/٢٠١٦لها في 

  . سحب الموضوع وعمل مذكرة للعرض علي مجلس الكلیة     -:القرار 

شطب  علىالتنمیة والتخطیط شأن موافقة مجلس قسم ب  الدراسات العلیاالنظر في توصیة لجنة الموضوع الحادي عشر 
بالقسم وحصلت على  بین القید والتسجیل  ٩/١/٢٠١٢ في دكتوراه بتمھیديمقیدة  .أسماء أسامة احمد خلیفة / القید للدارسة 

نوات من بدء القید ثالث س(  ٨/١/٢٠١٦ فيمدة القید  وانتھت ٢٥/٨/٢٠١٥ فيانتھى  ٢٦/٨/٢٠١٤ في أولوقف قید 
یسعى الطالب خالل ثالثة أعوام على األكثر من تاریخ قیده بتمھیدي الدكتوراه ) " ٣٧( مادةطبقا لل )دون حضور السیمنار العام 

للحصول على موافقة القسم العلمي المختص على مشروع بحثي یتقدم بھ إلى وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث لعرضھ في أحد 
 وقد تم إرسال ثالثة إنذارات لھا بھذا المضمون كما أنھا لم تسدد الرسوم الدراسیة للعام الجامعي   "الخ ...النقاشةالحلقة جلسات 
  . ٦/١٢/٢٠١٥و  ١٩/١١/٢٠١٥و  ٢٧/١٠/٢٠١٥بتاریخ . "  ٢٠١٥/٢٠١٦

  الموافقة    -:القرار 

مجــاالت أن موافقــة مجلــس قســم شــب یــاالنظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العل "الموضــوع الثــاني عشــر 
ـــد للدارســـة  ـــى وقـــف القی ـــة  عل ـــة االجتماعی ـــاس / الخدم ـــد إســـماعیل عب ـــوراه فـــي . ریهـــام محم ـــدي دكت المقیـــدة بتمهی

  )وقف قید لرعایة طفل ( نظرا لظروفها األسریة حیث أنها رزقت بطفلة  ١١/١١/٢٠١٣
  الموافقة    -:القرار 

مجاالت الخدمة شأن النظر في موافقة مجلس قسم ب نة الدراسات العلیاالنظر في توصیة لج .الموضوع الثاني عشر
لعدم القدرة على  ٢١/١٢/٢٠١٤والتي تم شطب القید لها في . سمر محي الدین محمد / إعادة القید للدارسة  علىاالجتماعیة  

  مع التوصیة بتحدید مدة القید في عام من تاریخ اإلعادة التسجیل وذلك بناء على طلبها

  الموافقة    -:لقرار ا

  

  



 ٧

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : خامسًا 
  

تخصــیص صــندوق بخصــوص النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة  -: الموضــوع األول
تلقـــي البمقترحـــات  وعلـــي أن یتـــولي الســـید أ وكیـــل لشــئون خدمـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــةلمقترحــات وشـــكاوي الطـــالب 

هـاني جـودة مصـباح بعمـل إیقونـة علـي الموقـع / والشكاوي مـن خـالل حسـاب علـي موقـع الجامعـة ویـتم تكلیـف السـید 
  . اإللیكتروني للكلیة من خالل ملف ورد 

  الموافقة    -:القرار 

یـوم للخدمـة  تخصیص النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بخصوص  -: الموضوع الثاني
  . وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / د.العامة لنظافة الكلیة مع بدایة الفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع أ

  

  الموافقة    -:القرار 
   

دراســة إحتیاجــات المنــاطق النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بخصــوص  :الموضــوع الثالــث 
  . ون مع وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب من خالل مكتب التدریب المیداني بالكلیة العشوائیة بالتعا

  الموافقة    -:القرار 

طــرح مســـابقة فــي اإلبـــداع النظـــر فــي توصــیة لجنـــة شــئون خدمـــة المجتمــع وتنمیـــة البیئــة بخصـــوص  :الموضــوع الرابـــع 
وعلــي أن یتــولي وكیـــل الكلیــة لشــئون خدمـــة لبیئــة نظیفـــة  واالبتكــار الفنــي للطــالب وأعضـــاء هیئــة التــدریس لوضـــع تصــوراتهم

  . المجتمع وتنمیة البیئة ورئیس اللجنة وضع شروط المسابقة 
  الموافقة    -:القرار 

   -:یستجد من أعمال ما 
 . )  مرفق طیة اجتماع اللجنة ( بشأن أختیار مدیر وحدة األزمات والكوراث بالكلیة   -١

   محمد عبد العال مدیرًا لوحدة األزمات/ اعتماد قرار اللجنة المشكلة بأختیار د علي الموافقة    -:القرار  
  

 تم بحمد اهللا
  

     عمید الكلیة                                          أمین المجلس      
  
  
  ن عبد العزیزمحمد جمال الدی/ د.أ                                                 عبیر حسن مصطفي  /د  
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