
 

                 بسم اهللا الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  
                           كلیة الخدمة االجتماعیة

 )٢٤٢مجلس الكلیة رقم ( محضر
 م١٥/٤/٥٢٠١ األربعاءیوم 

) برئاسة ٢٤٢ام الساعة العاشرة والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة بجلسته رقم (وفي تم م١٥/٤/٢٠١٥الموافق  الثالثاءأنه في یوم 
  -عمید الكلیة وأمانة د/ صفاء عزیز محمود وبحضور السادة األساتذة : األستاذ الدكتور/ محمد جمال الدین عبد العزیز ،

 أ.د/ زینب معوض الباهي       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب -١
 إبراهیم         وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةأ.د/ وفاء یسري  -٢
 أ.د/ فوزي محمد الهادي       وكیل الكلیة لشئون الداراسات العلیا والبحوث  -٣
 ادل محمود مصطفي     رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة أ.د/ ع -٤
 رئیس قسم العلوم االجتماعیة          .د/ شحاتة السید صیام      أ -٥
 أ.د/ هالة خورشید طاهر       رئیس قسم التنمیة والتخطیط -٦ 
 أ.د/ محمود محمود عرفان      األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط- ٧
 األستاذ المتفرغ بالكلیة     أ.د/ مصطفي أحمد حسان      -٨
 أ.د/ عرفات زیدان خلیل          األستاذ المتفرغ بالكلیة -٩

 أ.م.د/ مرفت السید خطیري     األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیة -١٠
 أ/ أیمان زكي                        وكیل وزارة التضامن االجتماعي -١١        

 د/ عاصم مرسي                 وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب -١٢         
  -وأعتذر عن عدم الحضور كل من :      

 . أ.د/ مصطفي الحسیني النجار     األستاذ المتفرغ بالكلیة أ.د/ -١   

 األستاذ المتفرغ بالكلیة                  أ.د/أحمد وفاء زیتون -٢  
 مدیر مؤسسة مصر الخیر بالفیوم               أ/ مني خلیفه                -٣  

  : اوًال المصادقات 
 بدون تعدیالت . ) ٢٤١رقم (جتماع السابق التصدیق على محضر اال -١

  
  
 

  



 ثانیًا : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : 

منـــــال فـــــاروق ســـــید علـــــي لتجدیـــــد إجـــــازة (مرافـــــق الـــــزوج ) للعـــــام .د/ بشـــــأن الطلـــــب المقـــــدم مـــــن أ -١
 م . ٢٠١٤/٢٠١٥الجامعي

   الموافقة  -القرار:
لحضـور المـؤتمر  التنمیة والتخطیط بقسم  األستاذ صالح أحمد هاشم د/ .بشأن الطلب المقدم من أ -٢

الفتــرة فـي المملكـة اإلردنیــة الـذي تعقــده الشـبكة العربیــة للمسـاءلة االجتماعیـة فــي الـوطن العربــي فـي 
 م .٢٧/٤/٢٠١٥إلي ٢٦من 

  عن المؤتمر بعد أنتهاء أعماله.   لمجلس القسم  تقریرمع التوصیة بتقدیم  الموافقة -لقرار:ا
 طــــرق الخدمــــة االجتماعیــــة المــــدرس بقســــم   حســــام محمــــود الشــــریف/ مــــن دبشــــأن الطلــــب المقــــدم  -٣

 .ومدیروحدة الجودة بقبول اإلعتذارعن عدم األستمرار في وظیفة مدیر وحدة الجودة بالكلیة 
الموافقة علي قبول اإلعتذار وتكلیف أ.د/ محمود عرفان بتولي المسـئولیة إلدارة وحـدة ضـمان الجـودة علـي  -القرار:

    مساعدًأ له  .   مدیر الوحدة د/ أحمد مرعيإلي نائب أن ینضم 
 

 

◌ً :موضوعات خاصة  للجنة شئون التعلیم والطالب :   -ثالثًا
 

في  درجة البكالوریوس منح بخصوصالنظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب :  الموضوع األول

، مروة عصام / محمد شھاب الدین علي جودة  للطالبین م ٢٠١٤/٢٠١٥دور ینایر للعام الجامعي  الخدمةاالجتماعیة 
  الدین خلیل أحمد . 

  .الموافقة  -:لقرارا

مرضیة الخاصة بالطالبة/ جھاد صبري الجازة األبخصوص النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب :  الموضوع الثاني

قدمت تقریر طبي من مستشفي جامعة الفیوم  م والتي٢٠١٤/٢٠١٥محمد محمد المقیدة بالفرقة األولي انتساب للعام الجامعي 
ً یوم    م .١٥/٣/٢٠١٥یفید بأنھا تحتاج إلي راحة لمدة أربعة أسابیع أعتبارا

  .الموافقة  -:القرار
  

مرضیة المقدمھ من الطالب/ الجازة األبخصوص النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب  - : الموضوع الثالث
ضر الطالب تقریر طبي من ام وأح٢٠١٤/٢٠١٥المقید بالفرقة الثالثة انتظام للعام الجامعي المعتز با أحمد جمال 

  م .١/٢/٢٠١٥مستشفي جامعة الفیوم یفید بأنھ یحتاج إلي إجازة لمدة شھر ونصف اعتباراً من 
  الموافقة  -:القرار

  



المقدم من الطالبة/ رانیا  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص الطلب -الموضوع الرابع :
م والتي تلتمس فیه الموافقة علي ٢٠١٤/٢٠١٥روماني یونان المقیدة بالفرقة الرابعة انتظام للعام الجامعي 

م وذلك نظرًا لسفرها مع ٢٠١٥قبول العذر عن دخول األمتحان في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
  زوجها إلي إیطالیا .

  الموافقة  -:القرار
  

مواعید امتحانات التدریب النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص -: الخامسالموضوع 
  - والتخلفات :المیداني 

  :  المیداني أوًال : أمتحانات التدریب   
            

  
  

  

  
  الموافقة  -:القرار

  :  التخلفات: أمتحانات  ثانیاً   
            

  
  

  

  
  
  

  الموافقة  -:القرار
أعتماد بدایة امتحانات الفصـل  بخصوصالنظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب  الموضوع االسادس

  .م ١٧/٥/٢٠١٥م أعتبارًا من ٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي الثاني 
  .الموافقة  -:القرار

  
  

  
  

  الفرقة الثانیة   ٣/٥/٢٠١٥  األحد 
  الفرقة الثالثة   ٤/٥/٢٠١٥  االثنین 
  الفرقة الرابعة   ٥/٥/٢٠١٥  الثالثاء 

  ٩/٥/٢٠١٥  السبت 
  ١٠/٥/٢٠١٥  األحد 

  ١١/٥/٢٠١٥  االثنین  
  ١٢/٥/٢٠١٥  الثالثاء
  ١٣/٥/٢٠١٥  االربعاء



  رابعًا موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا :
على التنمیة والتخطیط  موافقة مجلس قسم  بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع األول

المناخ التنظیمي وتحقیق جودة األداء بعنوان "  . ھبة محمد عبد الوھاب / ةللدارس الماجستیر تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

  -.وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة : االكادیمى ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة الفیوم "
(مناقشاً ورئیساً)                                                                       جامعة  حلوان.  -كلیة الخدمة االجتماعیة  –أستاذ التخطیط االجتماعى   ى السروجىفأ.د/ طلعت مصط  ١
                                  (مشرفاً )والبحوث جامعة الفیوم  سابقً لشئون الدراسات العلیاالكلیة الاألستاذ بقسم التنمیة والتخطیط ووكیل   أ.د/ أحمد عبد الفتاح ناجى   ٢
(مشرفاً )                                                                                            جامعة الفیوم  -كلیة الخدمة االجتماعیةاألستاذ ورئیس قسم التنمیة والتخطیط   أ.د/ ھالة خورشید طاھر  ٣
(مناقشاً )                                                                    الفیوم  جامعة  -كلیة الخدمة االجتماعیة األستاذ المساعد بقسم التنمیة والتخطیط  د/ ھاشم مرعى ھاشم  ٤

  الموافقة  -:القرار
على تشكیل التنمیة والتخطیط  بشأن موافقة مجلس قسم   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث الموضوع الثاني :

فاعلیة خدمات الضمان االجتماعى . بعنوان "  طارق عیسى عبد الراضى احمد  للدارس / الدكتوراة  لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

  -.وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :وعالقتھا بتحقیق الحمایة االجتماعیة " 
                (مشرفاً ورئیسا)               جامعةالفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة -األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط   أ.د/ عبد العزیز عبدهللا مختار   ١
                                                  مدینة نصر                         (مناقشاً) - األستاذ وعمید المعھد العالى للخدمة االجتماعیة بالقاھرة  أ.د/ محمد محمود ابراھیم عویس  ٢
                                (مناقشاً)                    جامعة  الفیوم -كلیة الخدمة االجتماعیة  -األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط   أ.د/ محمود محمود عرفان   ٣

  

  الموافقة  -:القرار
طرق الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم  بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث الموضوع الثالث :

المساندة االجتماعیة وتحقیق جودة  ". بعنوان سمر طارق حسین  / ةللدارس الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  -.وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :الحیاة االجتماعیة لجماعات األطفال المودعین بالمؤسسات اإلیوائیة " 

                                                                                  (مشرفاً ورئیسا)  جامعة الفیوم. -أستاذ خدمة الجماعة  ورئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة  أ.د/ عادل محمود مصطفى   ١
                                (مناقشاً)                                   عمید كلیة الخدمة االجتماعیة السابق جامعة أسیوط  أ.د/ شریف سنوسي عبد اللطیف  ٢
                                     )شرفا(م                       كلیة الخدمة االجتماعیة بالفیوم -أستاذ مساعد خدمة الجماعة  د/فاطمة عبد هللا إسماعیل   ٣
  كلیة الخدمة االجتماعیة بالفیوم                     ( مناقشا )  -أستاذ مساعد خدمة الجماعة   د/ محمد محمد حسان   ٤

  الموافقة  -:القرار    
مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم  بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث الموضوع الرابع :

تقییم برنامج التوجیة الجمعى بالمرحلة  . بعنوان "محمود سعید محمود حسان  للدارس / الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

   -.وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :"  االعدادیة .

                                                                                  (مشرفاً ورئیسا)  جامعة الفیوم.            - االت الخدمة االجتماعیةأستاذ متفرغ بقسم مج  أ.د/ مصطفى احمد حسان    ١
                                )مناقشا(جامعة حلوان                   - أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  أ.د/ زین العابدین محمد على    ٢
                                                     )مناقشا(لفیوم.                 جامعة ا -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  أ.د/میرفت السید خطیرى   ٣

 الموافقة  -:القرار
مجاالت الخدمة بشأن موافقة مجلس قسم بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  الموضوع الخامس : 

متطلبات استخدام التعلیم  . بعنوان " مسعود على عبد الحمید على للدارس / الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 

   -.وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :"  .التفاعلى فى تعلیم الخدمة االجتماعیة

                                                                                  ورئیسا) مناقشا(  جامعة الفیوم.            - أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  أ.د/ مصطفى احمد حسان    ١
                                )مناقشا(جامعة حلوان                   - أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  عمران   أ.د/ نصر خلیل   ٢
                                                  )مشرفا(جامعة الفیوم.   -أستاذ بقسم المجاالت ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب   أ.د/زینب معوض الباھى    ٣
  استاذ بقسم المجاالت وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة بالفیوم                    ( مشرفا )  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز   ٤

  الموافقة -:القرار



على مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  : الموضوع السادس
القیم ینایر وتاثیرھا على منظومة  ٢٥ثورة  . بعنوان " ھاني جودة مصباح أبو خریص للدارس / الماجستیرتشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

   -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :"  االجتماعیة لدى الشباب الجامعى .( دراسة من منظور الخدمة االجتماعیة )
  

                                                  )مشرفا ورئیسا(جامعة الفیوم.   -أستاذ بقسم المجاالت ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب   أ.د/زینب معوض الباھى    ١
                                )مناقشا(جامعة القاھرة   -كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة  –أستاذ بقسم العلوم السیاسیة   أ.دامانى مسعود الحدینى      ٢
  استاذ بقسم المجاالت وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة بالفیوم                          ( مناقشا )  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز   ٣

  الموافقة  -:القرار
الخدمة االجتماعیة  على منح درجة  طرق موافقة مجلس قسم شأنبشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا ب:  السابع الموضوع
ــد الغنــي بســیوني /  ةللدارســ  الماجســتیر ً علــي تقریــر لجنــة المناقشــة والحكــم فــي رســالتهمــروة جمعــة عب ــاء تقــویم األداء بعنــوان "  ا. بن

  . بتقدیر ممتاز  المؤسسي للمنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال البیئة"
  الموافقة  -:القرار

  
  

الخدمة االجتماعیة  مجاالت بشأن موافقة مجلس قسمالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :  الثامنالموضوع 
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتشیماء مصطفى محمد حسین على منح درجة الماجستیر للدارسة /  انماط بعنوان " ها. بناء

  ."  بتقدیر ممتازبین باورام العظام المساندة االجتماعیة المقدمة السر المصا
  الموافقة  -:القرار

الخدمة  مجاالت بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:  الموضوع التاسع 
ً علي تقریر لجنة المناقشة شیماء معوض معوض عبد السمیع /  ةاالجتماعیة  على منح درجة الدكتوراة  للدارس  اوالحكم في رسالته. بناء

  . " بمرتبة الشرف االولى  تطبیق معاییر جودة خدمات الرعایة الصحیة للمرضى بالمستشفیات الجامعیة بعنوان " 
  الموافقة  -:القرار

  بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث -: الموضوع العاشر
     -التالیة  لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي : التنمیة والتخطیط  على تسجیل الخطط 
  لجنة االشراف  عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  اسم الطالب  م

" فعالیة شبكات الحمایة االجتماعیة فى تمكین   الدكتوراة   ایمان محمد عبد الستار عبد المنعم    ١
  . المعاقین من حقوقهم االجتماعیة "

  عرفان .أ.د/ محمود محمود 
   أ.د/ صالح احمد هاشم . 

مؤشرات تخطیطیة للحد من معوقات تطبیق   الماجستیر   ایمان حسین عبد الرحمن عویس    ٢
  الحوكمة فى النقابات المهنیة  

 أ.د/ صالح احمد هاشم .
  د/ محمد عبد العال عبد العزیز .

" فاعلیة القیادة فى تحقیق االداء التنظیمى الماجستیر    ریم احمد احمد السید    ٣
  بالجمعیات االهلیة " 

 أ.د/ احمد عبد الفتاح ناجى .

  د/ محمد عبد العال عبد العزیز . 

مؤشرات تخطیطیة للتطویر التنظیمى بمؤسسات   الماجستیر   ریهام مدحت محمد   ٤
  الخدمات االجتماعیة 

  أ.د/ محمود محمود عرفان .
  أ.د/ هالة خورشید طاهر 

  

  بشرط تقدم الدارسین باستیفاء اوراق التسجیل الدارة الدراسات العلیا بالكلیة ، حیث الیتم التسجیل لھم اال بعد استیفاء االوراق . 

  الموافقة  -:القرار
  
  



  مجاالت بشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع الحادي عشر
  -على النحو التالي : التالیة لدرجة الماجستیر خطط العلى تسجیل  الخدمة االجتماعیة 

     
  لجنة االشراف  عنوان الموضوع للتسجیل  اسم الطالب  م

  

  امانى ابو الیسر سید محمود   ١
     ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

  تقویم برنامج قافلة الرعایة االجتماعیة
  " دراسة مطبقة على طالب المرحلة االعدادیة بمحافظة بنى سویف. 

  د/ ھناء محمد السید  .
   

  االء محمود احمد   ٢
  الفرقة الثانیة طبى وفئات 

الیات تفعیل طریقة التدریب التشاركى بالجمعیات االهلیة العاملة فى مجال 
  ذوى االحتیاجات الخاصة .   

 أ.د/ احمد عبد الفتاح ناجى  
    

  سلیم محمود عبد العظیم   ٣
   ٣١/١٠/٢٠١٢الفرقة الثانیة مدرسى 

" برنامج تدخل مهنى للخدمة االجتماعیة من منظور الممارسة العامة لتفعیل 
  دور البرلمان المدرسى  " 

 د/ عبد الحمید زید .
   

  زینب على محمد سالمة   ٤
  ٣١/١٠/٢٠١٢الفرقة الثانیة اسرة 

المشكالت الناتجة عن ظاهرة زواج القاصرات ودور الخدمة االجتماعیة فى 
  التعامل معها 

  د/ محمد محمد حسان  .
   

  یاسر حسن جودة صالح   ٥
   ٣١/١٠/٢٠١٢الفرقة الثانیة مدرسى 

فاعلیة الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة فى تنشیط ودور مجالس االبناء 
  واالباء والمعلمین بمدارس القرى . 

  د/ محمد محمد حسان .

  شرین سید یحیى الشیمى   ٦
  الباھى .ا.د/ زینب معوض   المجتمعات االفتراضیة ودورها فى تنمیة المهارات االجتماعیة للطالب   الفرقة الثانیة مدرسى   

  مصطفى احمد عبد المنعم   ٧
  ا.د/ شحاتة السید صیام .  دور االخصائى االجتماعى فى تفعیل نشاط المعسكر فى مراكز الشباب       ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

  عزت محمد السید  ٨
     ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

العامة فى مراكز الشباب دور االخصائى االجتماعى فى تفعیل نشاط الخدمة 
.  

  ا.د/ شحاتة السید صیام .

  امانى عبد العزیز سید   ٩
      ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

مشكالت المراة الریفیة العاملة فى القطاع غیر الرسمى ودور الخدمة 
  االجتماعیة فى مواجهتها 

  ا.د/ محمود عرفان .

  سعاد على محمد محمود   ١٠
      ٣١/١٠/٢٠١٢ل بین القید والتسجی

برنامج تدریبى مقترح باستخدام نموذج الممارسة المبنیة على االدلة لتطویر 
  االداء المهنى لالخصائیین االجتماعیین بالمجال الطبى 

  .أ.د/ شحاتة السید صیام 

  ایمان شعبان محمد عبد هللا   ١١
      ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

فعالیة خدمات مشروع المساعدة االجتماعیة والقانونیة فى الحد من النزاعات 
  االسریة لدى النساء الفقیرات والمهمشات 

  د/ فاطمة انور .

  امیرة سعد ابراھیم حسن   ١٢
  عبد الفتاح ناجى .ا.د/ احمد   تقییم مشروع المساءلة االجتماعیة للشباب بالجمعیات االهلیة .      ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

  اسماء فرید محمد فرید   ١٣
      ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة فى التخفیف 
  من حدة الضغوط الحیاتیة الناتجة عن تعدد الزوجات 

  د/ عبد الحمید زید .

  محمد فاروق محمود احمد   ١٤
     ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

االثار االجتماعیة والنفسیة لدى المعاقین سمعیا الناتجة عن حرمانهم من 
  التعلیم الجامعى 

  د/ سید عفیفى .

  عائشة محمد معوض  ١٥
      ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

برنامج تدریبى مقترح لتنمیة الكفایات المهنیة لالخصائیین االجتماعیین 
  العاملین بالمعاهد االزهریة 

  د/ ھاشم مرعى .

  غادة على عبد الحمید   ١٦
     ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

فاعلیة الجمعیات االهلیة فى تمكین اطفال بال ماوى من الحصول على 
  الخدمات 

  ھادى شحاتة .ا.د/ فوزى محمد ال

  بثینة اشرف ربیع  ١٧
  الفرقة الثانیة اسرة وطفولة  

البیئة االجتماعیة المدرسیة واثرها على اداء االخصائى االجتماعى فى ضوء 
  معاییر الجودة واالعتماد .

  ا.د/ فوزى محمد الھادى شحاتة .

  ھویدا جمیل محمد ابراھیم   ١٨
      ٣١/١٠/٢٠١٢بین القید والتسجیل 

العالقة بین الثقافة التنظیمیة لالخصائیین االجتماعیین العاملین باجهزة 
  رعایة الشباب وفعالیة االنشطة المقدمة للطالب .

  د/ ھاشم مرعى .

  بشرط تقدم الدارسین باستیفاء اوراق التسجیل الدارة الدراسات العلیا بالكلیة ، حیث الیتم التسجیل لھم اال بعد استیفاء االوراق . 

  الموافقة  -:لقرارا
  
  

  



على  طرق الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث -الموضوع الثاني عشر : 
     -لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي : التالیة خطط التسجیل 

  لجنة االشراف  عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  اسم الطالب  م

  الماجستیر   رحاب محمد عبد السالم رشوان   ١
"الوعي بثقافة االختالف و عالقته بالتوافق األسري لدى الشباب 

  الجامعي ودور مقترح من منظور المدخل االنتقائي في خدمة الفرد". 
  أ.د/ سالم صدیق أحمد .
   د/ علیاء عفان عثمان.

  الماجستیر   مریم محي الدین یوسف محمود  ٢
استخدام استراتیجیة التدعیم في الحد من المشكالت " آلیات 

االجتماعیة والقانونیة المترتبة على استخدام شبكات التواصل 
  االجتماعي"

 د/ هناء محمد السید عبد المجید.

  د/ محمد محمد حسان .

  الماجستیر    مصطفى رجب سید إسماعیل  ٣
االتصال  " استخدام نموذج البرمجة اللغویة العصبیة لتنمیة مهارات

  لدى أعضاء التنظیمات المدرسیة"
 أ.د/ عرفات زیدان خلیل .

  د/ لیلى عبد الوارث عبد الوهاب . 

  الماجستیر   عمرو فاخر محمد عباس  ٤
"المشكالت االجتماعیة الناتجة عن صعوبات التعلم بالمرحلة األولى من 

 التعلیم األساسي وبرنامج مقترح باستخدام العالج المعرفي السلوكي
  لمواجهتها"

  أ.د/ فاطمة انور محمد .
  أ.د/ حسام محمود محمد الشریف  

" استخدام العالج المعرفي السلوكي لتعدیل أسالیب المعاملة الوالدیة   الدكتوراة   شیماء محمد رمضان  ٥
  غیر السویة لألطفال مضطربي النطق والكالم"

  أ.د/عادل محمود مصطفى
  د/ فاطمة أنور محمد 

" آلیات تنمیة جودة مهارات الممارسة المهنیة ألخصائي خدمة الفرد   الدكتوراة   شوقي سلیمانمروة أحمد   ٦
  بمكاتب الخدمة االجتماعیة المدرسیة"

  أ.د/ عرفات زیدان خلیل  
  د/ یوسف اسحق إبراهیم 

  بشرط تقدم الدارسین باستیفاء اوراق التسجیل الدارة الدراسات العلیا بالكلیة ، حیث الیتم التسجیل لھم اال بعد استیفاء االوراق . 
  .الموافقة  -:القرار
مجــاالت الخدمــة شــأن موافقــة مجلــس قســم ب النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث -عشــر : الثالــثالموضــوع 
  -للدارسین االتى اسماؤهم بعد : ( بعد ارسال ثالثة انذارات لكل منھم )  اعادة شطب القید والتسجیل علىاالجتماعیة 

  

  تاریخ االنذارات   تاریخ التسجیل  االسم  م

١  

  محمد ھالل ابو العطا بكر
  مجاالت الخدمة االجتماعیة  

  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز  -١
  د/ فاطمة عبد العلیم . -٢

 تسجیل  ١٨/١/٢٠١٢
)  ١٨/٣/٢٠١٥،  ٢/٣/٢٠١٥،  ١٧/٢/٢٠١٥ثالثة انذارات (  ١٧/١/٢٠١٥انتھى فى 

وعدم لسداد الرسوم الدراسیة وعدم مقابلة السادة المشرفین . 
 انجاز ماطلب من السادة المشرفین وانتھاء التسجیل .

٢  

  شیماء احمد عبد الفتاح محمد
  مجاالت الخدمة االجتماعیة 

  محمد جمال الدین عبد العزیز  ا.د/ -١
  ا.د/ محمود فتحى محمد  . -٢
  

 تسجیل  ١٨/١/٢٠١٢
 ١٧/٢/٢٠١٥،  ٣٠/٦/٢٠١٤،  ١٣/٥/٢٠١٤اربعة انذارات (  ١٧/١/٢٠١٥انتھى فى 

) لسداد الرسوم الدراسیة وعدم مقابلة السادة  ٢/٣/٢٠١٥، 
وعدم انجاز ماطلب من السادة المشرفین وانتھاء المشرفین . 

 جیل . التس

  الموافقة  -:القرار
  

بشأن موافقة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث: عشر  الرابعالموضوع 
  -على اعادة شطب القید والتسجیل ( بعد ارسال ثالثة انذارات لكل منهم )  للدارسین االتى اسماؤهم بعد :

  تاریخ االنذارات   تاریخ التسجیل  االسم  م

١  

  یارا صبرى عویس عبد الحمید 
  طرق الخدمة االجتماعیة 

  د/ محمد محمد حسان . - ١
  د/ حسام محمود الشریف . - ٢

 تسجیل ١٩/١/٢٠١١
  ١٨/١/٢٠١٤مد اول فى 
 ١٧/١/٢٠١٥انتهى فى 

،  ٢/٣/٢٠١٥،  ١٧/٢/٢٠١٥ثالثة انذارات ( 
) لسداد الرسوم الدراسیة وعدم  ١٨/٣/٢٠١٥

وعدم انجاز ماطلب مقابلة السادة المشرفین . 
  من السادة المشرفین وانتهاء التسجیل .

٢  

  روفیدة مصطفى محمود محمد 
  طرق الخدمة االجتماعیة 

  د/ لیلى عبد الوارث . - ١
  د/ علیاء عفان عثمان . - ٢

 تسجیل ١٩/١/٢٠١١
  ١٨/١/٢٠١٤مد اول فى 
  ١٧/١/٢٠١٥انتهى فى 

،  ٢/٣/٢٠١٥،  ١٧/٢/٢٠١٥ثالثة انذارات ( 
) لسداد الرسوم الدراسیة وعدم  ١٨/٣/٢٠١٥

وعدم انجاز ماطلب مقابلة السادة المشرفین . 
 من السادة المشرفین وانتهاء التسجیل . 

  الموافقة  -:القرار
  



  بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:  عشر الخامسالموضوع 
  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة المسجلة بدرجة الماجستیر .  مروة رجب مراد سیدلدارسة / ثانى ل االجتماعیة على وقف قید

  . ربیة السعودیةلمرافقة الزوج الذى یعمل بالمملكة الع.  ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعى  
  الموافقة  -:القرار

موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة  بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:  عشر السادسالموضوع 
تعدیل العنوان الخاص بالدارسة / مروة صفوت قاسم خلیل  .المسجلة لدرجة الماجستیر بالقسم . باعتبارة تعدیل غیر  االجتماعیةعلى

 جوهرى . 
  

  العنوان قبل التعدیل المقترح : 
 عها  )( المشكالت التي تواجه أرباب األسر المستفیدین من خدمات جمعیه أصدقاء المرضى ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل م

  ( دراسة میدانیه مطبقه على جمعیه أصدقاء المرضى بمحافظه الفیوم ) .
  

  العنوان بعد التعدیل المقترح :
 ( المشكالت التي تواجه المرضى أرباب األسر المستفیدین من خدمات جمعیه أصدقاء المرضى ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل معها  )

  . جمعیه أصدقاء المرضى بمحافظه الفیوم )( دراسة میدانیه مطبقه على 
  الموافقة  -:القرار

 التنمیـة والتخطـیط باعـادةمجلس قسـم  توصیة شأن ب النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوثالموضوع السابع عشر : 
قة مجلـس الدراسـات العلیـا بالجامعـة. فـى البة / ایمان محمود مرداش محمد . والذى تم الموافقة على اعادة قیدها بناء على موافالقید للط

  سنة من تاریخ موافقة القید حتى یتسنى لها التسجیل . بمنحها.  ١٥/٣/٢٠١٥
  .الموافقة  -:القرار
التنمیـة والتخطـیط بتوجیـة مجلـس قسـم  توصـیةشأن ب النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحـوثعشر :  الثامنالموضوع 

انـذارات للطـالب المقیـدین بالقسـم بــین القیـد والتسـجیل دكتـوراة لســرعة انهـاؤهم سـیمنار القسـم والسـیمنار العــام قبـل انتهـاء مـدة الســنوات 
 -: والطالب همالخاصة بهم 

 القیدتاریخ  االسم م

١  
تنتهى مدة   ٢٥/٨/٢٠١٥حتى  ٢٦/٨/٢٠١٤وقف قید من  ٩/١/٢٠١٢  أسماء أسامة احمد خلیفة

 ٨/١/٢٠١٦الثالث سنوات فى 
 ٣٠/١٠/٢٠١٥تنتهى مدة الثالث سنوات فى  ٣١/١٠/٢٠١٢  والء مختار عثمان محمود  ٢
 ٣٠/١٠/٢٠١٥تنتهى مدة الثالث سنوات فى  ٣١/١٠/٢٠١٢  أمل مفرح زید عثمان  ٣

  

طـرق الخدمـة االجتماعیـة بتوجیـة مجلس قسـم  توصیة شأنب النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوثالموضوع التاسع عشر : 
لخاصـة بهـم انذارات للطالب المقیدین بالقسم بین القید والتسجیل دكتوراة لسرعة انهاؤهم سیمنار القسم والسیمنار العام قبل انتهاء مدة السـنوات ا

 -: والطالب هم
 القید تاریخ  االسم م
  ٨/١/٢٠١٥انتھت مدة الثالث سنوات فى  ٩/١/٢٠١٢ شیماء محمد رمضان محمد  ١
  ٨/١/٢٠١٥انتھت مدة الثالث سنوات فى  ٩/١/٢٠١٢  مروة احمد شوقي سلیمان   ٢
  ٣٠/١٠/٢٠١٥تنتھى مدة الثالث سنوات فى  ٣١/١٠/٢٠١٢  أسامة كمال احمد عبد الحفیظ   ٣
  ٣٠/١٠/٢٠١٥تنتھى مدة الثالث سنوات فى  ٣١/١٠/٢٠١٢  غادة عبد اللطیف أمین   ٤
  ٣٠/١٠/٢٠١٥تنتھى مدة الثالث سنوات فى  ٣١/١٠/٢٠١٢  لیلى عبد النبي سلیم إبراھیم   ٥
  ٣٠/١٠/٢٠١٥تنتھى مدة الثالث سنوات فى  ٣١/١٠/٢٠١٢  شیماء رمضان یوسف عبد الحفیظ    ٦

  الموافقة -:القرار



  
مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة مجلـس قسـم  توصـیة نشـأب لجنة الدراسـات العلیـا والبحـوثالنظر في توصیة الموضوع العشرون : 

سنوات بتوجیة انذارات للطالب المقیدین بالقسم بین القید والتسجیل دكتوراة لسرعة انهاؤهم سیمنار القسم والسیمنار العام قبل انتهاء مدة ال
  -والطالب هم:الخاصة بهم 

 

 القید تاریخ  االسم م

  ٨/١/٢٠١٥انتهت مدة الثالث سنوات فى  ٩/١/٢٠١٢ وائل حسین محمد حسین  ١

  ٣٠/١٠/٢٠١٥تنتهى مدة الثالث سنوات فى  ٣١/١٠/٢٠١٢  بسنت سالمة عبد الصمد محمد   ٢
  

  الموافقة  -:القرار
  

التنمیـة والتخطـیط مجلـس قسـم  توصـیة شـأنب النظـر فـي توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوثالموضوع الحادي والعشرون : 
مـدة شـهر حتـى الیـتم شـطب القیـد  ومـنحهمبتوجیة انذارات للطالب المسجلین بالقسم دكتوراة وماجسـتیر الحضـار الشـهادات الخاصـة بهـم 

  هم: والطالب والتسجیل 
 

 نوع الشهادة المطلوبة الدرجة وتاریخ التسجیل االسم م

  TOEFL  ٥/١٢/٢٠١٣ الماجستیر رانیا وحید میزار حسن محفوظ   ١
 TOEFL    ٨/١٢/٢٠١٤ الماجستیر  جمال محمد محمد اسماعیل   ٢

 TOEFL    ٨/١٢/٢٠١٤ الماجستیر  احمد طه عبد العزیز عبد العزیز   ٣
  

  الموافقة  -:القرار
  

طرق الخدمة االجتماعیة بتوجیة مجلس قسم  توصیةفي  شأنب النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوثالموضوع الثاني والعشرون : 
  والطالب هم :مدة شهر حتى الیتم شطب القید والتسجیل  ومنحهمانذارات للطالب المسجلین بالقسم دكتوراة وماجستیر الحضار الشهادات الخاصة بهم 

 
 نوع الشھادة المطلوبة الدرجة وتاریخ التسجیل االسم م

  الماجستیر ابراھیم محمد حسن فراج   ١
١٢/٦/٢٠١٣  TOEFL  

  

  الموافقة  -:القرار
  

مجــاالت مجلـس قسـم  توصــیةشـأن ب والبحـوثالنظـر فـي توصـیة لجنـة الدراســات العلیـا الموضـوع الثالـث والعشــرون : 
الخدمة االجتماعیة بتوجیة انذارات للطالب المسجلین بالقسم دكتوراة وماجستیر الحضار الشهادات الخاصة بهم وامهالهم مـدة شـهر حتـى 

  -والطالب هم :الیتم شطب القید والتسجیل 

 نوع الشھادة المطلوبة الدرجة وتاریخ التسجیل االسم م

  TOEFL  ١/١٢/٢٠١٣ الماجستیر سمر عبد الرشید مرشد عبد الرحیم     ١
 TOEFL   ١/١٢/٢٠١٣ الماجستیر  رامى عابدین احمد عبد الحمید   ٢
 TOEFL     ١٢/٢٠١٤/ ١١الماجستیر  شیماء محمود عبد العظیم عبد الوھاب   ٣
 TOEFL   ١١/١٢/٢٠١٤ الماجستیر  دینا محمد ابراھیم محمد   ٤
 TOEFL     ٨/١٢/٢٠١٤ الماجستیر  مصطفى محمود قرنى محمد   ٥

  الموافقة  -:القرار



مجــاالت مجلــس قســم  توصــیةشــأن ب والبحــوثالنظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا الموضــوع الرابــع والعشــرون : 
.  المقدمـه مـنهم للقسـم السـتكمال اجـراءات تعـدیل الخطـط البحثیـة  ٢٠١٥الخدمة االجتماعیة على المـد لتسـجیل  شـهر نـوفمبر 

 -:والطالب هم 

 مالحظات  القید الدرجة وتاریخ  االسم م

      ٢٠١٥القید فى ابریل   ینتھى ٣١/١٠/٢٠١٢  ھبھ مصطفى طھ حمیدة   ١
       ٢٠١٥القید فى ابریل   ینتھى ٣١/١٠/٢٠١٢ سماح محمد أحمد دسوقي  ٢

   ٢٠١٤ینتھى القید فى نوفمبر   ٢٢/٣/٢٠١٢ إقبال محمد السید بركات  ٣
   ٢٠١٥حتى ابریل مد قید 

 

       ٢٠١٥القید فى ابریل   ینتھى ٣١/١٠/٢٠١٢  ضحى مصطفى عبد الواحد عبد المعبود    ٤

  .    ٢٠١٥مخاطبة ا.د/ نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث لطلب المد للدارسات حتى شھر نوفمبر و   
  الموافقة  -:القرار

  خامسًا : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : 
  

موضـوع مـؤتمر دولـي تنظمـه النظر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بخصـوص  -: الموضوع األول
عادة أستخدام المیاه "  ٕ   جامعة األسكندریة تحت عنوان " تكنولوجیات التحلیة وا

  أحیط المجلس علمًا وتم تبلیغ األقسام .   القرار :
  

موضــوع مــؤتمر دولــي النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بخصــوص  -: الموضــوع الثــاني
-٩لمتحدي اإلعاقة تنظمه جامعة الفیوم تحـت عنـوان " التوجهـات الحدیثـة فـي رعایـة متحـدي اإلعاقـة " فـي الفتـرة مـن 

  إرسال نسخة لألقسام العلمیة وتسلیم أعضاء الكلیة نسخة .  م مع٢٠١٥نوفمبر  ١١
  أحیط المجلس علمًا وتم تبلیغ األقسام .   القرار :

  

عرض مقترح نشر الثقافة  في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بخصوصنظر ال الموضوع الثالث :
  القانونیة في المؤسسات التعلیمیة بمراحل التعلیم المختلفة . 

  أحیط المجلس علمًا وتم تبلیغ األقسام .   القرار :
  

ألتفـاق والتعـاون تفعیـل ا في توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بخصـوصنظر الالموضوع الرابع :  
   .بین الجامعة والهیئة العامة لتعلیم الكبار بالفیوم 

 أحیط المجلس علمًا وتم تبلیغ األقسام .   القرار :
  

  ما یستجد من إعمال : 
ترشــیح أحــد الســادة أعضــاء هیئــة التــدریس أو الهیئــة المعاونــة لیكــون منســقًا للكلیــة فــي مشــروع البنــك بشــأن  -١

 القومي للمعامل واألجهزة العلمیة بالجامعات المصریة . 

عـن الوظیفـة وتشـكل لجنـة لألختیـار تعـرض النتیجـة علـي مجلـس الكلیـة یتم األعالن  علي أنالموافقة  القرار :
  .   القادم 



) مـــن الالئحـــة ٧٤طبقـــًا للمـــادة ( ٢٠١٥/٢٠١٦إعـــداد المقتـــرح قبولهـــا مـــن الطـــالب للعـــام الجـــامعي بشـــأن  -٢
 التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات . 

  الرجوع لقرار رئیس الجامعة وتبلیغ لجنة القطاع .  القرار :
) ٨٢طبقـًا للمـادة ( ٢٠١٤/٢٠١٥إلعداد المقترح قبولها من الطالب للعـام الجـامعي الوارد إلینا  الفاكسبشأن  -٣

 من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات مع إرسال لجان وضع األسئلة لمقررات البكالوریوس .  

  الرجوع لقرار رئیس الجامعة وتبلیغ لجنة القطاع .  القرار :   
  

  
  

  تم بحمد اهللا
  

      عمید الكلیة                                            أمین المجلس          
  
  

 د/صفاء عزیز                                                           أ.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز               
  

  
  
  
  
 


