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                           كلیة الخدمة االجتماعیة

 )٢٤٤مجلس الكلیة رقم ( محضر
 م١٠/٦/٥٢٠١ الثالثاءیوم 

) برئاسة ٢٤٤وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة بجلسته رقم ( م١٠/٦/٢٠١٥الموافق  اإلربعاءأنه في یوم 
  -ر/ محمد جمال الدین عبد العزیز ، عمید الكلیة وأمانة د/ صفاء عزیز محمود وبحضور السادة األساتذة :األستاذ الدكتو 
 أ.د/ زینب معوض الباهي       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب -١
 أ.د/ وفاء یسري إبراهیم         وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة -٢
 أ.د/ فوزي محمد الهادي       وكیل الكلیة لشئون الداراسات العلیا والبحوث  -٣
 أ.د/ عادل محمود مصطفي     رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة  -٤
 رئیس قسم العلوم االجتماعیة      .د/ شحاتة السید صیام      أ -٥
 رئیس قسم التنمیة والتخطیط    أ.د/ هالة خورشید طاهر       -٦ 
 األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط       أ.د/ محمود محمود عرفان   - ٧
  األستاذ المتفرغ بالكلیة     أ.د/ مصطفي أحمد حسان      -٨
 األستاذ المتفرغ بالكلیة                  أ.د/أحمد وفاء زیتون -٩

 أ.د/ عرفات زیدان خلیل          األستاذ المتفرغ بالكلیة -١٠
 أ/ أیمان زكي                        وكیل وزارة التضامن االجتماعي -١١

  إعتذر عن عدم الحضور :
أ.م.د/ مرفت السید خطیري     األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیة   -١
د/ عاصم مرسي                 وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب   -٢

للسید األستاذ الدكتور/ خالد إسماعیل حمزة  رئیس  تتقدم أسرة كلیة الخدمة االجتماعیة خالص التعازي
الجامعة والسیدة الدكتورة/ مرفت السید خطیري األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیة  

  الصبر والسلوان .  هماألسرتی
  

  : اوًال المصادقات 
مع الموافقة علي اعتماد جداول تصحیح قسـم طـرق  ) ٢٤٣رقم (التصدیق على محضر االجتماع السابق  -١

 .الخدمة االجتماعیة وقسم العلوم االجتماعیة 



 ثانیًا : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : 
 المنحهـ  مجـاالت الخدمـة االجتماعیـةاألسـتاذ بقسـم  أسـماء أبـو بكـر عبـد القـادر .د/ بشأن الطلب المقدم مـن أ -١

عــام لل م ٢٠١٥/٢٠١٦للعــام الجــامعي بالمملكــة العربیــة الســعودیة  للعمــل بكلیــة اآلداب جامعــة الــدمام  أجــازة
 في اإلعارات .  امسالخ

  الموافقة  -القرار:
  

  مجـاالت الخدمـة االجتماعیـةاألسـتاذ بقسـم .د/ ناصـر عـویس عبـد التـواب بشأن الطلـب المقـدم مـن أ -٢
للعـــام الجـــامعي بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة  للعمـــل بجامعـــة أم القـــري بمكـــة المكرمـــه  لمنحـــه أجـــازة

 للعام السادس في اإلعارات .  م ٢٠١٥/٢٠١٦
 

   الموافقة  -القرار:
 لمنحــه أجــازة التنمیــة والتخطــیطاألســتاذ بقســم .د/ خلیــل عبــد المقصــود  بشــأن الطلــب المقــدم مــن أ   -٣

م ٢٠١٥/٢٠١٦للعــام الجــامعي بالمملكــة العربیــة الســعودیة  للعمــل بجامعــة أم القــري بمكــة المكرمــه 
 للعام الخامس في اإلعارات . 

   الموافقة  -القرار:
  

بشأن الطلب المقدم من أ.د/ أحمد حسني إبراهیم  األستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  لمنحه  -٤
للعـام التاسـع م ٢٠١٥/٢٠١٦للعام الجامعي بالمملكة العربیة السعودیة   أجازة للعمل بجامعة القصیم

 في اإلعارات . 
   الموافقة  -القرار:

 

بشأن الطلب المقدم من أ.د/ هدي توفیق محمد  األستاذ بقسم مجاالت الخدمـة االجتماعیـة  لمنحهـا  -٥
 .  للسنة الثانیة م٢٠١٥/٢٠١٦للعام الجامعي بالمملكة العربیة السعودیة  أجازة للعمل بجامعة نایف

   الموافقة  -القرار:
  طــرق الخدمـــة االجتماعیـــةاألســتاذ بقســـم .د/ هبــه أحمـــد عبــد اللطیـــف  بشــأن الطلـــب المقــدم مـــن أ  -٦

 م٢٠١٥/٢٠١٦للعــام الجــامعي بالمملكــة العربیــة الســعودیة   للعمــل بجامعــة أم القــري لمنحــه أجــازة
 للعام الثامن في اإلعارات .

   الموافقة  -القرار:
  

  الخدمـة االجتماعیـة طـرقبقسـم  المتفـرغ األسـتاذ.د/ یسري سعید حسـنین   بشأن الطلب المقدم من أ -٧
للعـام م ٢٠١٥/٢٠١٦للعـام الجـامعي بالمملكـة العربیـة السـعودیة    نایفللعمل بجامعة  لمنحه أجازة

 . السابع في اإلعارات

   الموافقة  -القرار:
  



بشـــأن الطلـــب المقـــدم مـــن أ.م د/ نادیـــة عبـــد العزیـــز محمـــد حجـــازي  األســـتاذ المســـاعد بقســـم طـــرق  -٨
الخدمة االجتماعیة  لمنحها أجازة للعمل بجامعة الملك عبد العزیز بالمملكة العربیة السـعودیة  للعـام 

 .  للعام الثامن في اإلعارات م ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي 

   الموافقة  -القرار:
 

المقدم من أ.م د/ أماني حامد إبراهیم حسن  األستاذ المسـاعد بقسـم العلـوم االجتماعیـة  بشأن الطلب  -٩
لمنحهــــــا أجــــــازة للعمـــــــل بجامعــــــة الملـــــــك فیصــــــل بالمملكـــــــة العربیــــــة الســـــــعودیة  للعــــــام الجـــــــامعي 

 .في اإلعارات الرابعللعام  م٢٠١٥/٢٠١٦

   الموافقة  -القرار:
 

  التنمیـة والتخطـیط بقسـم المسـاعد األسـتاذ .م د/ قوت القلوب محمد فریـد   بشأن الطلب المقدم من أ-١٠
عــام لل م ٢٠١٥/٢٠١٦بالمملكــة العربیــة الســعودیة  للعــام الجــامعي  جــازانللعمــل بجامعــة  أجــازة المنحهــ

  في مجموع اإلعارات .  السادس
   الموافقة  -القرار:

  

ربیع  األستاذ المساعد بقسم التنمیة والتخطـیط لمنحهـا بشأن الطلب المقدم من أ.م د/ هناء عبد التواب -١١
للعـام السـادس فـي  م٢٠١٥/٢٠١٦أجازة للعمل بجامعة الطائف بالمملكة العربیـة السـعودیة  للعـام الجـامعي 

  مجموع اإلعارات . 
   الموافقة  -القرار:

  

  التنمیـة والتخطـیط قسـم بالمسـاعد األسـتاذ .م د/ سـلوي رمضـان عبـد الحلـیم  بشأن الطلـب المقـدم مـن أ -١٢
للعـام  م ٢٠١٥/٢٠١٦للعمل بجامعة الملك فیصل بالمملكة العربیة السعودیة  للعـام الجـامعي  أجازة المنحه

  العاشر في مجموع اإلعارات . 
   الموافقة  -القرار:

/ محمـد أحمــد محمــد أبـو العــال  المـدرس المســاعد بقسـم التنمیــة والتخطــیط  بشـأن الطلــب المقـدم مــن أ -١٣
  .  التنمیة والتخطیط بقسم مدرسفي وظیفة  لتعینه 
   الموافقة  -القرار:

 

◌ً :موضوعات خاصة  للجنة شئون التعلیم والطالب :  -ثالثًا

فصل الطالب الذین أستنفذوا مرات  بخصوص النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب :  الموضوع األول

  م ٢٠١٤/٢٠١٥الرسوب للعام الجامعي 

   الموافقة  -القرار:



بشأن تقریر اللجنة المشكلھ من قرار أ.د/ النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب  الموضوع الثاني :

م بخصوص تشكیل لجنة الفحص ومراجعة نتیجة إمتحانات الطالب / ٢٠١٥) لسنة ١٥٢٨رئیس الجامعة رقم (
عاصم عبد الحمید راضي فرجاني والحاصل علي إفادة من الكلیة بحصولة علي درجة البكالوریوس في الخدمة 

  م . ١٣/٨/٢٠١٣االجتماعیة بتاریخ 
  الموافقة علي ما جاء بتقریر اللجنة وعرض الموضوع علي المستشار القانوني للجامعة وعرضھ علي مجلس الجامعة .  -لقرار :ا

  

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

للخدمة  المھنيالتدخل  "بعنوان .العجرى  إیمان محمد إبراھیم مصطفى / ةللدارس الدكتوراهعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

لجنة المناقشة والحكم من  وتتكون " لطالب الجامعة والتكنولوجیة المھارات االجتماعیة إلكساب األقرانتدریب  إستراتیجیةاالجتماعیة باستخدام 
   -السادة :

                                                                                  )ورئیسا مناقشا(   جامعة حلوان . -أستاذ   بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة كلیة الخدمة االجتماعیة    جمال شحاتة حبیب  أ.د/   ١
                                )مناقشا(        الفیوم  جامعة  -ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  المجاالتأستاذ بقسم    زینب معوض الباھى  أ.د/   ٢
  أستاذ بقسم المجاالت وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة بالفیوم                          ( مشرفا )  ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز   ٣
                                                  )مشرفا(                         جامعة الفیوم -الخدمة االجتماعیة مجاالتبقسم  مساعدأستاذ   میرفت السید خطیري  د/  ٤

      

   الموافقة  -القرار:
  

مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن موافقة مجلس قسم   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث الموضوع الثاني :
آلیات التسویق االجتماعي  ". بعنوان  أسماء احمد جنیدي جنیدي / ةللدارس الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

   -.وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :" لخدمات الرعایة االجتماعیة المقدمة للمرأة المعیلة بالجمعیات األهلیة .

                                                                                  ورئیسا) مناقشا(                 جامعة الفیوم. - الخدمة االجتماعیة مجاالتبقسم  متفرغأستاذ    مصطفى احمد حسان أ.د/   ١
                                )مناقشا(  أسیوط  جامعة  -وعمید الكلیة السابق  الخدمة االجتماعیة مجاالتأستاذ بقسم    شریف سنوسي عبد اللطیف  أ.د/   ٢
  المجاالت وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة بالفیوم                         ( مشرفا )أستاذ بقسم   ا.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز   ٣

      
  
  

   الموافقة  -القرار:
  
  

طرق  بشأن موافقة مجلس قسمبشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  الموضوع الثالث :
ً علي تقریر لجنة المناقشة سمر طارق حسین عثمان منح درجة الماجستیر  للدارسة / الخدمة االجتماعیة  على  . بناء
 "المساندة االجتماعیة وتحقیق جودة الحیاة االجتماعیة لجماعات األطفال المودعین بالمؤسسات اإلیوائیة "والحكم في رسالتها بعنوان 

  . بتقدیر ممتاز  

   الموافقة  -القرار:
  

  

 طرق بشأن موافقة مجلس قسمبشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  الموضوع الرابع :
ً علي تقریر لجنة المناقشة مروة محمد محمد احمد یحي منح درجة الماجستیر للدارسة / الخدمة االجتماعیة على  . بناء

 فيینایر ودور خدمة الفرد الجماعیة  ٢٥ثورة  مصابي تواجھ التيالمشكالت االجتماعیة  "بعنوان  ھاوالحكم في رسالت
  . بتقدیر ممتاز"  مواجھتھا

  الموافقة  -القرار:



طرق الخدمة  موافقة مجلس قسم بشأنبشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  الموضوع الخامس : 
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالته  . یاسین جمال عبد المجید محمد منح درجة الماجستیر  للدارس / االجتماعیة  على  بناء

المشكالت االجتماعیة للمقبلین على الخروج من المؤسسات اإلیوائیة ومؤشرات للتعامل معها من منظور خدمة الفرد ." بتقدیر  بعنوان "
  .ممتاز 

  .  الموافقة  -القرار:
  

     
التنمیة والتخطیط    بشأن موافقة مجلس قسمبشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  الموضوع السادس :

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في هبه محمد عبد الوهاب سعید  منح درجة الماجستیر  للدارسة / على  . بناء
المناخ التنظیمي وتحقیق جودة األداء االكادیمى ألعضاء هیئة التدریس بجامعة الفیوم " بتقدیر  رسالتها  بعنوان "

  . ممتاز  
   الموافقة  -القرار:

  
  

منح التنمیة والتخطیط على  موافقة مجلس قسمبشأن بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا :  السابع الموضوع
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالته  بعنوان "طارق عیسى عبد الراضي احمد  درجة الدكتوراه  للدارس /  فاعلیة خدمات  . بناء

الضمان االجتماعي وعالقتها بتحقیق الحمایة االجتماعیة "دراسة مطبقة على وحدات الضمان االجتماعي بمركز أسوان"  بمرتبة الشرف 
  األولى 
   الموافقة  -القرار:

     
مجاالت الخدمة  موافقة مجلس قسم بشأنبشأن بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا :  الموضوع الثامن
ً علي تقریر لجنة المناقشة شیماء حسین ربیع عبد الرازق منح درجة الدكتوراه  للدارسة / االجتماعیة على  . بناء

متطلبات تحسین جودة الحیاة الوظیفیة لألخصائیین االجتماعیین العاملین بالمجال  والحكم في رسالتها  بعنوان "
  .    المدرسي بمدینة الفیوم "  بمرتبة الشرف األولى

   الموافقة  -القرار:
  
  

مجاالت الخدمة  بشأن موافقة مجلس قسمفي توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر :  الموضوع التاسع
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالته  بعنوان " سید مرزوق محمد عليمنح درجة الدكتوراه  للدارس / االجتماعیة  على  ( . بناء

تعلیم فاعلیة برامج منظمات المجتمع المدني في دعم المدرسة ) دراسة تقییمیه مطبقة علي إدارة الجمعیات األهلیة بمدیریة التربیة وال
    .بمحافظة بني سویف"  بمرتبة الشرف األولى 

  
   الموافقة  -القرار:

    
  
  



مجاالت الخدمة  بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث -: الموضوع العاشر
ً علـي تقریـر لجنــة مسـعود علــى عبـد الحمیـد علـى مـنح درجــة الماجسـتیر  للـدارس / االجتماعیـة  علـى  . بنــاء

متطلبــات اســتخدام التعلــیم التفــاعلي فــي تعلــیم الخدمــة االجتماعیــة "  المناقشــة والحكــم فــي رســالته  بعنــوان " 
  .بتقدیر ممتاز

   الموافقة  -القرار:
  

 النظـر فـي موافقـة مجلـس قسـم بشـأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحـوث -الموضوع الحادي عشر :
ً علـي تقریـر لجنـة هـاني جـودة مصـباح أبـو خـریص مـنح درجـة الماجسـتیر  للـدارس / مجاالت الخدمـة االجتماعیـة  علـى  . بنـاء

ینایر وتأثیرها على منظومـة القـیم االجتماعیـة لـدى الشـباب الجـامعي  . ( دراسـة  ٢٥المناقشة والحكم في رسالته  بعنوان " ثورة 
  . بتقدیر ممتاز من منظور الخدمة االجتماعیة )  " 

   الموافقة  -القرار:
  

موافقة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة  على تسجیل  بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوثالموضوع الثاني عشر : 
     -الخطط التالیة  لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي :

  اإلشرافلجنة   عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  اسم الطالب  م

" استخدام البرنامج في خدمة الجماعة وتنمیة   الدكتوراه   أسامة كمال عبد الحفیظ احمد   ١
  . المھارات الحیاتیة لألطفال مجھولى النسب "

  أ.د/  عادل محمود مصطفى .
    د/ فاطمة عبد هللا إسماعیل . 

  

   الموافقة  -القرار:
  

ــس قســم  شــأنب لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوثالنظــر فــي توصــیة الموضــوع الثالــث عشــر :  ــة مجل طــرق الخدمــة موافق
والذي ینص ١٨/١٢/٢٠١٢) بتاریخ ٧٠طبقا لقرار مجلس الدراسات العلیا والبحوث بالجامعة رقم ( شطب القید والتسجیل علىاالجتماعیة 

وإال اعتبر بالمعدل المطلوب خالل أربع شھور من تاریخ التسجیل ،  ل( یتم التسجیل لھم مع كتابة إقرار بالتعھد بالحصول على التو یف علي 
   -للدارسین االتى أسماؤهم بعد :   ویتم التعمیم على جمیع كلیات الجامعة .) تسجیلھم الغیا دون سابق إنذار من الكلیة ، 

  

 نوع الشھادة المطلوبة الدرجة وتاریخ التسجیل االسم م

١  

  إبراھیم محمد حسن فراج
    -إشراف :

  د/ لیلى عبد الوارث 
 د/ فاطمة عبد هللا إسماعیل 

  الماجستیر
انتھاء مدة  ١٢/٦/٢٠١٣

إحضار الشھادة في 
١١/١٠/٢٠١٣   

TOEFL  
بإحضار الشھادة  ٢١/٥/٢٠١٥تم إرسال إنذار بتاریخ 

  برغم عدم المطالبة بذلك 

  
   الموافقة  -القرار:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مجــاالت الخدمــة موافقــة مجلــس قســم  شــأنب النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوثالموضــوع الرابــع عشــر : 
م ( شطب القید والتسـجیل علىاالجتماعیة  ة رق وث بالجامع ا والبح ات العلی س الدراس رار مجل ا لق اریخ ٧٠طبق ذي  ١٨/١٢/٢٠١٢) بت وال
وإال  بالمعدل المطلوب خالل أربع شھور من تاریخ التسجیل ، للھم مع كتابة إقرار بالتعھد بالحصول على التو یف ( یتم التسجیلینص علي 

   -للدارسین االتى أسماؤهم بعد :   ویتم التعمیم على جمیع كلیات الجامعة .) اعتبر تسجیلھم الغیا دون سابق إنذار من الكلیة ، 
  

 نوع الشھادة المطلوبة الدرجة وتاریخ التسجیل االسم م

١  

سمر عبد الرشید مرشد عبد 
  الرحیم

  - إشراف :
 د/ مرفت خطیري .  

  ١/١٢/٢٠١٣ الماجستیر
انتھاء مدة إحضار الشھادة في 

١/٤/٢٠١٤    

TOEFL  وسداد الرسوم الدراسیة   
،  ٢٦/١١/٢٠١٤)إنذارات بتاریخ  ٣تم إرسال ( 

لسرعة سداد  ٢٧/٥/٢٠١٥،  ١٩/٤/٢٠١٥
  ٢٠١٤/٢٠١٥الرسوم الدراسیة للعام الجامعي 

  وإحضار الشھادة برغم عدم المطالبة بذلك 

٢  

شیماء محمود عبد العظیم عبد 
  الوھاب

  - إشراف :
  .  أ.د/ محمود فتحي محمد 

    ١٢/٢٠١٤/ ١١الماجستیر
انتھاء مدة إحضار الشھادة في 

١٠/٤/٢٠١٥       

TOEFL  
بإحضار  ٢١/٤/٢٠١٥تم إرسال إنذار بتاریخ 

   الشھادة برغم عدم المطالبة بذلك

   الموافقة  -القرار:
  

ة  النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوثالموضــوع الخــامس عشــر :  االت الخدم م مج س قس ة مجل أن موافق بش
ى ة عل اریخ  االجتماعی م بت تیر بالقس ة الماجس جلة لدرج عد .المس ریم س د الك واب عب د الت ت عب ة / حكم اص بالدارس وان الخ دیل العن تع

 . باعتباره تعدیل غیر جوھري .  ٢٢/٤/٢٠١٤
   العنوان قبل التعدیل المقترح :

  الحد منھا فيودور الخدمة االجتماعیة  آلبائھمالمراھقین المعاملة غیر السویة من  أسالیب
  

  :العنوان بعد التعدیل المقترح 
  . الحد منھا فيودور الخدمة االجتماعیة  لوالدیھمالمراھقین المعاملة غیر السویة من  أسالیب 

  

   الموافقة  -القرار:
  

  خامسًا : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : 
  

تقـدیم خـالص الشـكر والتقـدیر النظر في توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بخصـوص  -: الموضوع األول
والجامعــة وقطــاع لكــل مــن ســاهم وشــارك فــي الملتقــي الثــاني بالكلیــة ( نحــو غــدًا مشــرق ) مــن منظمــات ومؤسســات المجتمــع 

  ئة المعاونة واإلداریین وتم عرض تقریر الملتقي . خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وأعضاء هیئة التدریس بالجامعة والكلیة والهی
   الموافقة  -القرار:

  
  

عـرض التقـاریر الخـاص بخصـوص النظر في توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة  -: الموضوع الثاني
  .  بدورة ( تنمیة المهارات القیادیة واإلداریة للمرآه) 

   الموافقة  -القرار:
  



اإلعـداد لیـوم بیئـي علـي  في توصیة لجنة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بخصـوصنظر ال الموضوع الثالث :
  .مستوي الكلیة 

   الموافقة  -القرار:
  

عــرض خطــة الفصــل  فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بخصــوصنظر الالموضــوع الرابــع :  
  م ٢٠١٥/٢٠١٦الدراسي األول للعام الجامعي 

   الموافقة  -القرار:
بخصـوص موضـوعات سـوف یـتم في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیـة البیئـة نظر الالموضوع الخامس : 

   -م وهي كما یلي :٢٠٥/٢٠١٦تفعیلها في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
الحقـوق كلیـات لقاءات مع المنظمات والمؤسسات التعلیمیـة مـن خـالل الكلیـة واألسـتعانة بأسـاتذة مـن  -١

 نون لنشر الثقافة القانونیة ومعرفة الحقوق والواجبات الملزمه . اوالق
المشـــاركة مـــع جمعیـــات ومنظمـــات بـــالمجتمع المحلـــي لعمـــل زیـــارات میدانیـــة لبـــرامج تنمویـــة وقوافـــل  -٢

 للتوعیة العامة . 
ة المســاهمة فــي حــل مشــكالت المجتمــع مــن النــواحي األقتصــادیدورات وورش عمــل لتــدعیم األفكــار  -٣

 واالجتماعیة واإلنتاجیة . 
مســابقات متعــددة ومتنوعــة عــن اإلبــداع واإلبتكــار الفنــي فــي البیئــة مــن منظــور الطــالب والخــریجین  -٤

 وأعضاء هیئة التدریس . 
ورش عمــل للتواصـــل مــع الخـــریجین ورجــال األعمـــال والمنظمــات المختلفـــة لتعــریفهم ببرنـــامج الكلیـــة  -٥

 ومدي أستفادة المجتمع المحلي منه . 
 مقترح األستفادة من األصول الثابتة بالكلیة  -٦

  ترح عمل خریطة تفصیلیة في مدخل الكلیة . مق -٧
بخصــوص عقـــد بروتوكـــول  فـــي توصــیة لجنــة شـــئون خدمــة المجتمـــع وتنمیــة البیئـــةنظر ال:  الســـادسالموضــوع 

  تعاون مع مؤسسة نوبل للخدمات التعلیمیة .
   الموافقة  -القرار:

  

عرض تقریر عن رضاء  بخصوص في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةنظر ال:  السابعالموضوع 
  منظمات المجتمع بمستوي المشاركة المجتمعیة . 

   الموافقة  -القرار:
  

  



  ما یستجد من إعمال : 
الخطـاب الـوارد إلینـا بخصــوص جامعـة قنـاة السـویس لتـدریس مــادة علـي مسـتوي جامعـة قنـاة الســویس بشـأن  -١

 ( مرفق الخطاب ) . بعنوان " المشاركة المجتمعیة لبناء مصر الحدیثة " 

   الموافقة  -القرار:
  

المذكرة الوارد من مدیر عام الكلیة بخصوص التنبیة علي السادة أعضاء هیئة التدریس بالكلیـة بأنـه لـن بشأن  -٢
یتم النظر في تجدید اإلعارات إال بعد موافاتها بما یفید سداد قیمة التأمنیات والمعاشات وكذا المبالغ المسـتحقه 

 ة داخل الجمهوریة (مرفق صور من المذكرة )  للمجلس األعلي للجامعات للمعارین بالجامعات والمعاهد الخاص

   الموافقة  -القرار:
  

  

  تم بحمد اهللا
      عمید الكلیة                                         أمین المجلس       

  
  

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

  
  
  
  
 


