
                                 
  

                           كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                               
  
  

  ))٢٥٦٢٥٦((مجلس الكلیة رقم مجلس الكلیة رقم   محضرمحضر    
    مم٦٦٢٠١٢٠١//٦٦//١٩١٩األحد األحد یوم یوم 

) ٢٥٦(م وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا ، عقـد مجلـس الكلیـة جلسـته رقـم ١٩/٦/٢٠١٦الموافق  االحدأنه في یوم 
عبیر حسن  وبحضور / وأمانة د عمید الكلیة  جمال الدین عبد العزیزمحمد /  برئاسة األستاذ الدكتور

   -:السادة األساتذة 
١-  
  العزیز             عمید الكلیة  محمد جمال الدین عبد/ د.أ- ١
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب       زینب معوض الباهي        / د.أ-٢ 
 فوزي محمد الهادي          وكیل الكلیة لشئون الدارسات العلیا والبحوث/ د.أ -٣        
  مجتمع  وتنمیة البیئةمحمود محمود عرفان        وكیل الكلیة لشئون خدمة ال/ د.أ -٤        
         شحاتة السید صیام            رئیس قسم العلوم االجتماعیة/ د.أ -٥        

  عادل محمود مصطفي        رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.أ - ٦
  هالة خورشید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ - ٧
  رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة محمود فتحي محمد          / د.أ - ٨

  طوفاء یسري إبراهیم              األستاذ بقسم التنمیة والتخطی/ د.أ -٩       
  صالح أحمد هاشم          األستاذ قسم التنمیة والتخطیط / د.أ - ١٠       

  مصطفي أحمد حسان             األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ - ١١        

  عوني محمود توفیق            األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ - ١٢        
  األستاذ المتفرغ بالكلیة   سالم صدیق أحمد           / د.أ  -١٣
 األستاذ المتفرغ بالكلیة   أحمد عبد الفتاح ناجي        / د.أ -١٤

  ت الخدمة االجتماعیةأحالم عبد المؤمن         األستاذ المساعد بقسم المجاال/ د.م.أ - ١٥   
  عاصم مرسي                  وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب/ د -١٦

  أیمان زكي                     وكیل وزارة التضامن االجتماعي/ أ -١٧          
  : اوًال المصادقات     

ــــم التصــــدیق علــــى محضــــر االجتمــــاع الســــابق  -١  فــــي) ٢٢(مــــع ســــحب الموضــــوع رقــــم  ) ٢٥٥(رق
  . الدراسات العلیا لعرضه علي المجلس الحالي 

تقــدیم خــالص التهنئــة للســادة أعضــاء هیئــة التــدریس بالكلیــة والســادة العــاملین بحلــول شــهر رمضــان  -٢
  . الكریم 

  
  
  
  
  



  
  
  
 

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
رق الخدمــة رئــیس قســم طــ – مصــطفىمحمــود  عــادل/ بشــأن الطلــب المقــدم مــن األســتاذ الــدكتور  - ١

 ١٩/٦/٢٠١٦اعتبـــارًا مـــن  ســـبعة عشــر یومـــًا ) ١٧( اعتیادیـــةة از بالكلیـــة لمنحـــه أجــ –اإلجتماعیــة 
 .ألداء مناسك العمر  م ٥/٧/٢٠١٦حتي 

  هناء محمد السید للقیام باألعباء خالل فترة السفر / د.الموافقة مع تكلیف أ: القرار 
 التنمیــة والتخطــیطبقســم  أســتاذ  -عبدالمقصــود  خلیــل /الــدكتور ألســتاذللســید ا بشــأن تجدیــد أجــازة  -٢

للعــام (  ) مرفــق عقـد العمـل( المملكـة العربیـة السـعودیة فـي للعمـل بجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمــة
 .) السادس 

 الموافقة: القرار 
مسـاعد  أسـتاذ  -محمد مصطفى عبدربـه  مجدي /الدكتورللسید لمرافقة الزوجة بشأن تجدید أجازة  - ٣

 ) للعام الثامن( ) مرفق عقد العمل الخاصة بالزوجة(للعمل بسلطنة عمان  یة والتخطیطالتنمبقسم 

 الموافقة: القرار 
أسـتاذ مسـاعد بقسـم طـرق الخدمـة اإلجتماعیـة   -محمـد محمـد حسـان / الـدكتورالسـید  بشأن تجدیـد أجـازة  -٤

للعـــام  ( ) ق عقـــد العمـــلمرفـــ(للعمـــل بوظیفـــة أســـتاذ مشـــارك بجامعـــة حائـــل فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة 
 .)   الثاني

 الموافقة: القرار 
مجــاالت الخدمــة بقســم  أســتاذ  -ناصــر عــویس عبــدالتواب  /الــدكتور لألســتاذبشــأن تجدیــد أجــازة  - ٥

) مرفق عقد العمل(ربیة السعودیة المملكة الع في للعمل بجامعة أم القرى بمكة المكرمة اإلجتماعیة
 . )  للعام الخامس( 

 موافقةال: القرار 

مجـاالت الخدمـة بقسـم  أسـتاذ  -مصـطفى محمـد قاسـم  /الـدكتور ألستاذا للسید  بشأن تجدید أجازة - ٦
مرفـق (ربیـة السـعودیة المملكـة الع فـي للعمل بجامعـة األمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة اإلجتماعیة
 )  للعام العاشر) ( عقد العمل

 الموافقة: القرار 

طـرق بقسـم مسـاعد  أسـتاذ  -نادیـة عبـدالعزیز محمـد حجـازى  /ةتور الدكللسیدة  بشأن تجدید أجازة  - ٧
ربیـــة المملكـــة الع فـــي للعمـــل بوظیفـــة أســـتاذ مشـــارك بجامعـــة الملـــك عبـــدالعزیز الخدمـــة اإلجتماعیـــة

 ) .  للعام التاسع) ( مرفق عقد العمل(السعودیة 

  الموافقة: القرار 
 
 



التنمیة بقسم مدرس   -لوى عبدالحفیظ بحراوى س /ةلدكتور ل للسیدة لمرافق الزوجبشأن تجدید أجازة  - ٨
 .)  للعام الثالث(  ) مرفق عقد العمل الخاص بالزوج(للعمل بالمملكة العربیة السعودیة  والتخطیط

 الموافقة: القرار 

بقســم  أســتاذ  -عمــاد فــاروق محمــد صــالح  /الــدكتور مرافــق الزوجــة لألســتاذبشــأن تجدیــد أجــازة  - ٩
وعـرض المـذكرة الـواردة مـن ) مرفـق عقـد العمـل(للعمـل بسـلطنة عمـان  ةمجاالت الخدمة اإلجتماعی

 .)  للعام الثامن(  رئیس الجامعة بشأن إعارته بجامعة السلطنة قابوس / األستاذ الدكتور

 الموافقة: القرار 

بقسـم متفـرغ  أسـتاذ  -مصطفى محمد الحسینى النجار  /الدكتور لألستاذ عارة داخلیةبشأن تجدید أ -١٠
جتماعیـــة بمدینـــة الســـادس مـــن للعمـــل عمیـــدًا للمعهـــد العـــالى للخدمـــة اإل دمـــة اإلجتماعیـــةطـــرق الخ

 . )  للعام العاشر( أكتوبر

 الموافقة: القرار 
 فاطمـــة عبـــداهللا إســـماعیل/ الــدكتورة  ةشــأن قـــرار اللجنـــة العلمیـــة الدائمـــة لترقیـــة األســـاتذة الخـــاص بالســـیدب -١١

مـع أطیـب التمنیـات لسـیادتها لدرجـة أسـتاذ بالقسـم  اعیـة لترقیتهـاألستاذ المسـاعد بقسـم طـرق الخدمـة اإلجتما
 بدوام التوفیق

 الموافقة: القرار  
فاطمــة محمــود / الــدكتورة  ةبالســیدالخــاص األســاتذة المســاعدین شــأن قــرار اللجنــة العلمیــة الدائمــة لترقیــة ب - ١٢

ـــدالعلیم مـــع أطیـــب بالقســـم ســـاعد ملدرجـــة أســـتاذ  الترقیتهـــ مجـــاالت الخدمـــة اإلجتماعیـــةبقســـم  المـــدرس عب
  . التمنیات لسیادتها بدوام التوفیق

 الموافقة: القرار 
الخــاص  للدراســات التربویــة فــى الطفولــة المبكــرة لألســاتذة واألســاتذة المســاعدینشــأن قــرار اللجنــة العلمیــة ب - ١٣

درجـة أســتاذ ل االمـدرس بقسـم العلـوم اإلجتماعیـة لعـدم ترقیتهـ سـهیر إبـراهیم عبـد میهـوب/ الـدكتورة  ةبالسـید
 .مساعد بالقسم 

   الموافقة: القرار 
تمر العلمـى الثالـث الـذى لحضـور المـؤ  صالح أحمد هاشـم/األستاذ الـدكتور   السید الطلب المقدم منشأن ب - ١٤

 ١٦ إلــى ١٥ة كلیـات ومعاهـد وأقسـام علـم اإلجتمــاع والخدمـة اإلجتماعیـة بلبنـان فـى الفتـرة مـن یـعتعقـده جم
 .ت بالعاصمة بیرو  ٢٠١٦یولیو 

 . علي أال تتحمل الجامعة أي نفقات لسفر سیادته  الموافقة: القرار 
التنمیــة والتخطــیط بقسـم األســتاذ   -هنــاء عبــد التــواب ربیــع   /ةالــدكتور للســیدة  بشـأن تجدیــد أجـازة  -١٥

مرفــق عقــد (المملكــة العربیــة الســعودیة  فــي للعمــل بوظیفــة أســتاذ مشــارك بجامعــة الملــك عبــدالعزیز
 ) .  السابعام للع) ( العمل

  الموافقة: القرار 
  
 



  :ة  للجنة شئون التعلیم والطالب موضوعات خاص : اً لثثا
ـــیم والطـــالب بشـــأن النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة :  الموضـــوع األول ـــیم شـــئون التعل قـــرار مجلـــس الجامعـــة لشـــئون التعل

بالالئحـة  ) یم الكبـارتعل( الذى وافق على إستحداث مقرر تحت مسمى ١٦/٥/٢٠١٦بتاریخ ) ١١٤(والطالب رقم 
علـى أن  ، ٣٠/١٢/٢٠١٥الداخلیة للكلیات وذلك تفعیًال لقرار المجلـس األعلـى للجامعـات بجلسـته المنعقـدة بتـاریخ 

ســاعات أسـبوعیًا ویكــون هــذا المقـرر متطلــب التخــرج ) ٤(یــة ولهـا تطبیــق میــدانى بواقـع یكـون هــذا المقـرر مــادة عمل
توصـــى  و ٢٠١٦/٢٠١٧ال یضـــاف للمجمـــوع إعتبـــارًا مـــن العـــام الجـــامعى  )الفـــرقتین األولـــى والثانیـــة ( بأحـــدى 

ــــى أن یــــتم توزیــــع الطــــالب علــــى أعضــــاء هیئــــة التــــدریس طبقــــًا  اللجنــــة إضــــافة المقــــرر لطــــالب الفرقــــة الثانیــــة عل
لمجموعــات ویقـــوم عضـــو هیئـــة التـــدریس المشـــرف علـــى المجموعـــة بشـــرح جانـــب نظـــرى عـــن تعلـــیم الكبـــار وكـــذلك 

  .ب میدانیًا أثناء التدریب متابعة الطال
  . یتم ارجاء عرض الموضوع للجلسة القادمة لحین وجود تعلیمات من الجامعة  : القرار 

هــدیر فــرج محمــد /الطالبــة  قبــول عــذر توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطـالب بشــأن فــيالنظــر :  الموضــوع الثــاني
 ٢٦/٥/٢٠١٦بتــاریخ  )مشــكالت مجتمعیــة(ن مــادة عــن دخــول امتحــا وذلــكالمقیــدة بالفرقــة الثالثــة انتظــام  -علــى 
  ..وذلك لظروف وضعها ٣٠/٥/٢٠١٦ بتاریخ )  عملیات تنظیم المجتمع(ومادة 
  الموافقة: القرار 

  

  :موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا  رابعاً 
االت الخدمة مجبشأن موافقة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع األول  

استخدام " بعنوان  .عال محمد على بدوى  / ةللدارس الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 
  " مدخل الجودة الشاملة في تطویر أداء األخصائیات االجتماعیات بمؤسسات ریاض األطفال 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
      

         مناقشاً ورئیساً جامعة بني سویف        –االجتماعیة التنمویة الخدمة كلیة  –بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  متفرغ استاذ   ریف سنوسي عبد اللطیفش/ د.أ
وم              مناقشا                                                  جامعة الفی - الخدمة االجتماعیةكلیة  -أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد         / د.أ

  مشرفاً               ـ جامعھ الفیوم     بكلیة الخدمة االجتماعیةأستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   منال حمدي الطیب         / د 

 الموافقة: القرار 

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة یة لجنة الدراسات العلیا والبحوث توص فيالنظر  : الموضوع الثاني
" بعنوان . . محمد یحیى عبد الفتاح محمد / للدارس  االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر 

وتتكون لجنة المناقشة والحكم "  لمصریة نحو برنامج مقترح للتمویل الذاتي لألنشطة االجتماعیة لرعایة الشباب بالجامعات ا" 
   -:من السادة 

      
         ورئیساً  مشرفا                  –استاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب    زینب معوض الباھي/ د ٠ا
جامعة بني سویف        مناقشا                                                   -التنمویة  الخدمة االجتماعیةكلیة  -اعیة أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتم  ابو الحسن عبد الموجود/ د ٠ا
  مناقشا              ـ جامعھ الفیوم     بكلیة الخدمة االجتماعیةأستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   میرفت السید خطیري/ د ٠م٠ا

 

 الموافقة: قرار ال

مجاالت الخدمة بشأن موافقة مجلس قسم  والبحوث بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الموضوع الثالث

بعنوان   ٠شیماء على عبد النعیم على  / للدارسة   الدكتوراهعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة   االجتماعیة
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة  " "دور الحركات االجتماعیة فى تنمیة المجتمع   نحو الجامعياتجاھات الشباب "" 

       
         ورئیساً  مشرفا                 –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب    زینب معوض الباھي/ د ٠ا
جامعة القاھرة              مناقشا                                                   - أستاذ العلوم السیاسیة بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة                       نياماني مسعود الحدی/ د ٠ا
  مناقشا                      ـ جامعھ الفیوم     وعمید كلیة الخدمة االجتماعیةأستاذ مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمد جمال الدین عبد العزیز/ د ٠ا



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

تأثیر ("بعنوان  ٠وفي عبد هللا  دینا فاروق ص/  ةللدارس   الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة   االجتماعیة
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة   )االجتماعيتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات على األداء المھني  لالخصائى 

         مناقشاً ورئیساً          جامعة حلوان                 –االجتماعیةالخدمة كلیة  –استاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    مریم ابراھیم حنا/ د.أ
جامعة الفیوم              مناقشا                                                   -  الخدمة االجتماعیةكلیة  - أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد         / د.أ
  مشرفاً             ـ جامعھ الفیوم     بكلیة الخدمة االجتماعیةاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة أست  میرفت السید خطیري         /  د٠م٠ا

  

   الموافقة: القرار 
  

مجاالت الخدمة بشأن موافقة مجلس قسم  والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيبشأن النظر :  الموضوع الخامس

برنامج تدریبي (بعنوان  ٠سعاد على محمد محمود /  ةللدارس   الماجستیرشة والحكم على رسالة على تشكیل لجنة المناق  االجتماعیة
  )مقترح باستخدام نموذج الممارسة المبنیة على األدلة لتطویر األداء المھني لألخصائیین االجتماعیین بالمجال الطبي 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
          ورئیساً  مشرفاأستاذ ورئیس قسم العلوم االجتماعیة ـ كلیھ الخدمة االجتماعیة ـ جامعھ الفیوم          .        یام شحاتة السید ص/ د .ا
جامعة الفیوم              مناقشا       -  الخدمة االجتماعیةكلیة  - أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد         / د.أ
  مناقشا                            وكیل المعھد العالي للخدمة االجتماعیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع بالقاھرة  عبد الحكیم احمد محمد         /  د٠ا

  الموافقة : القرار 
  

مجاالت الخدمة بشأن موافقة مجلس قسم  والبحوث اسات العلیاتوصیة لجنة الدر  فيبشأن النظر  : الموضوع السادس

المناخ " بعنوان ٠اشرف ربیع عبد العال بثنیھ/  ةللدارس   الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة   االجتماعیة

   - :لجنة المناقشة والحكم من السادة  وتتكون   "االجتماعي في إطار معاییر االعتماد والجودة  األخصائيالمدرسي وأثره على أداء 
         مناقشاً ورئیساً جامعة حلوان           –االجتماعیةالخدمة كلیة  –استاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    مریم ابراھیم حنا/ د.أ
مشرفا                                                  ات العلیا  ـ جامعھ الفیوم   أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیةـ ووكیل الكلیة لشئون الدراس  فوزي محمد الھادي شحاتة/ د.أ
جامعة الفیوم              مناقشا                                          -  الخدمة االجتماعیةكلیة  - أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد         / د.أ

  الموافقة: القرار 
  

مجاالت الخدمة بشأن النظر في موافقة مجلس قسم توصیة لجنة الدراسات العلیا  فيبشأن النظر :  السابع الموضوع

" بعنوان .شیماء طلعت محمود أبو الحمل/  ةللدارس   الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة   االجتماعیة
دراسة مطبقة على (  )ذوى االستثناءات المزدوجة ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل معھا  ني تواجھ رعایة الموھوبیالمشكالت الت(

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة      ) مدارس ذوى االحتیاجات الخاصة بمحافظة الفیوم 
         ورئیساً  مناقشا      حلوان     كلیھ الخدمة االجتماعیة ـ جامعھ ب االجتماعیة ـ أستاذ  بقسم مجاالت الخدمة        محرمعلي  ابراھیم  / د .أ
   مشرفا        أستاذ  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ وعمید كلیھ الخدمة االجتماعیة ـ جامعھ الفیوم    .    محمد جمال الدین عبد العزیز/ د .أ
مناقشا                                                    جامعة الفیوم          -  الخدمة االجتماعیةكلیة  - أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد         / د.أ

  الموافقة: القرار 

  
  

مجاالت الخدمة بشأن النظر في موافقة مجلس قسم توصیة لجنة الدراسات العلیا  فيبشأن النظر :  الموضوع الثامن

" " بعنوانشیماء رمضان على حمد  /  ةللدارس  الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة   االجتماعیة
  "   بین الطالب اإلنساناالجتماعیین مھارات نشر ثقافة حقوق  األخصائیین وإكسابالممارسة العامة للخدمة االجتماعیة 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
         مناقشاً ورئیساً جامعة حلوان               –االجتماعیةالخدمة كلیة  –استاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    مدحت محمد ابو النصر/ د.أ
مشرفا                                                  ـ جامعھ الفیوم     والطالب التعلیملشئون أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیةـ ووكیل الكلیة   زینب معوض الباھي/ د.أ
جامعة الفیوم                        مشرفا                 -  الخدمة االجتماعیةوعمید كلیة  - أستاذ مجاالت الخدمة االجتماعیة   .    محمد جمال الدین عبد العزیز./ د.ا

  الموافقة: القرار 
  



على   التنمیة والتخطیطبشأن موافقة مجلس قسم توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  النظر في:  الموضوع التاسع

القیادة في تحقیق فاعلیھ (" بعنوان. ریم احمد احمد السید /  ةللدارس   الماجستیرتشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة     )األداء التنظیمي بالجمعیات األھلیة 

          ورئیساً  مشرفا                   –لشئون الدراسات العلیا سابقا                   كلیة ووكیل ال التخطیط استاذ  .                       أحمد عبد الفتاح ناجى/ د .ا
                                                  مشرفاً              ـ جامعھ الفیوم    الخدمة االجتماعیةكلیة  -  ورئیس قسم التنمیة والتخطیطأستاذ   طاھر دھالة خورشی/ د.أ
مناقشا                                                                حلوان                       جامعة  - یةالخدمة االجتماعكلیة  - االجتماعي  التخطیطأستاذ            منى عطیة خزام/ د.أ

  

  الموافقة : القرار 
على   التنمیة والتخطیطبشأن موافقة مجلس قسم  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في - : الموضوع العاشر

مؤشرات (" بعنوان.  ریھام مدحت محمد القرني محمد /  ةللدارس   الماجستیروالحكم على رسالة تشكیل لجنة المناقشة 
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة      )تخطیطیة للتطویر التنظیمي بمؤسسات الخدمات االجتماعیة 

         ورئیساً  مشرفا    ـ جامعھ الفیوم    الخدمة االجتماعیةكلیة  -مجتمع استاذ ووكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة ال  محمود محمود عرفان سرحان /د .ا
       مناقشا                                        –جامعة اسیوط                    –استاذ  وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة                         حسن البریريأحمد / د .ا
                                                مشرفاً                     ـ جامعھ الفیوم    الخدمة االجتماعیةكلیة  -  ورئیس قسم التنمیة والتخطیطأستاذ   ھالة خورشد طاھر/ د.أ
جامعة الفیوم                                       مناقشا                                                   - اعیةالخدمة االجتمكلیة  -أستاذ بقسم التنمیة و التخطیط   صالح احمد ھاشم         / د.أ

  

  الموافقة : القرار 
طرق الخدمة موافقة مجلس قسم  بشأنتوصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  النظر في -:الحادي عشر   الموضوع

دور الجمعیات "  بعنوان .میادة أحمد زیدان عادلي /  ةللدارس   الماجستیرلجنة المناقشة والحكم على رسالة  على تشكیل  االجتماعیة
          -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة    "األھلیة في الحد من المشكالت االجتماعیة  لعمالھ األطفال 

         مناقشاً ورئیساً      جامعة حلوان                     –االجتماعیةالخدمة كلیة  –رغ استاذ تنظیم المجتمع المتف   مدیحة مصطفى فتحي/ د.أ
مناقشا                                                                          ـ جامعھ الفیوم     –االجتماعیةالخدمة كلیة  –استاذ تنظیم المجتمع  ھناء محمد السید/ د.أ
مشرفا                                                        جامعة الفیوم                               - الخدمة االجتماعیةكلیة  -أستاذ تنظیم المجتمع المساعد     لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د٠م .ا
جامعة الفیوم             مشرفا                                                   - الخدمة االجتماعیةكلیة   - طرق الخدمة االجتماعیة استاذ مساعد بقسم  فاطمة أنور محمد/ د٠م٠ا

  الموافقة : القرار 
قشات الخارجیة وأرسالها إلي االقسام خالل العام تكلیف الدراسات العلیا بحصر المنا: یوصي الكلیة 

  م ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي 
  

مبشـأن  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -: الموضوع  الثاني عشر االت  موافقة مجلس قس مج
ً عل.     حنان طنطاوي احمد عبد التواب / للدارسة  الماجستیرمنح درجة الخدمة االجتماعیة  على  اء ي بن م ف ة والحك ة المناقش ر لجن ي تقری

وان  التھا بعن ــات التعامــل معهــا مــن منظــور الممارســة العامــة للخدمــة " ( رس ــوم وآلی ــاحثین بجامعــه الفی ــة لشــباب الب المشــكالت األكادیمی
   بتقدیر ممتــاز)" دراسة مطبقه على شباب الباحثین بمرحلتي الماجستیر والدكتوراه(  )االجتماعیة 

  وافقة الم: القرار 
س  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحـوث النظر في -: عشر الثالثالموضوع   ة مجل أن موافق االت بش م مج قس

ً علي تقریر.  أمل صبري عبد هللا محمد  /  ةللدارس  الماجستیر منح درجة على الخدمة االجتماعیة    لجنة المناقشة والحكم في رسالتھ بناء
  ٠بتقدیر ممتاز  ")عدالة االجتماعیة للطالب الكفیف من منظور الخدمة االجتماعیةمتطلبات تحقیق ال(" بعنوان 

  الموافقة : القرار 
مجـاالت  بشـأن موافقـة مجلـس قسـم توصیة لجنة الدراسـات العلیـا والبحـوث النظر في -:الموضوع  الرابع عشر 

ً علي تقریر لجنة المناقشـة والحكـم فـي .     سعد العبد  فرحانة عثمان/ منح درجة الماجستیر   للدارسة الخدمة االجتماعیة   على  بناء
" المشكالت التي تواجه طـالب المـدارس الثانویـة المشـتركة وغیـر المشـتركة ودور الخدمـة االجتماعیـة فـي التعامـل معهـا  "رسالتها وعنوانها 

  ٠بتقدیر ممتاز
  الموافقة : القرار 

  
  

  



مجاالت  بشأن موافقة مجلس قسم لجنة الدراسات العلیا والبحوثتوصیة  النظر في -:الموضوع  الخامس عشر 
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في .  ابتسام محمود عبد المولى حامد / منح درجة الماجستیر   للدارسة الخدمة االجتماعیة   على  بناء

) مـن حـدة المشـكالت االجتماعیـة لمریضـات سـرطان الثـدي فاعلیة برنامج للتـدخل المهنـي للخدمـة االجتماعیـة للتخفیـف( رسالتها وعنوانها 
  ٠بتقدیر ممتاز 

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

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم فـي رسـالته بن. أحمد عید مسعود حسن  / الخدمة االجتماعیة   على منح درجة الماجستیر   للدارس  اء
  ٠بتقدیر ممتاز "مقترح لدور األخصائي االجتماعي في الئحة طالبیة تدعم المشاركة السیاسیة لدى الطالب الجامعي "" وعنوانها 

  الموافقة : القرار 
قــة مجلــس قســم بشــأن مواف النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث -:الموضــوع  الســابع عشــر 

ً علـي تقریـر لجنـة .والء حسـن عبـد العظـیم احمـد  / مجاالت الخدمـة االجتماعیـة   علـى مـنح درجـة الماجسـتیر   للدارسـة  بنـاء
الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة وتنمیه وعـى الشـباب بثقافـة الحـوار المجتمعـي فـي "(المناقشة والحكم في رسالتها وعنوانها 

  ٠بتقدیر ممتاز ) ظل األوضاع الراهنة
  الموافقة : القرار 

بشـأن موافقـة مجلـس قسـم  النظر فـي توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث -:عشر  الثامن الموضوع  
ً علــي تقریــر لجنــة . هنــد جمعــة قرنـي احمــد / طـرق الخدمــة االجتماعیــة   علــى مــنح درجـة الماجســتیر   للدارســة  بنــاء

متطلبــات جــودة الممارســة المهنیــة لألخصــائیین االجتمــاعیین فــي العمــل مــع "وانهــا المناقشــة والحكــم فــي رســالتها وعن
  ٠بتقدیر ممتاز " الحاالت الفردیة بمؤسسات رعایة اإلحداث 

  الموافقة : القرار 
بشأن موافقة مجلس قسم طرق  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث - :عشر  التاسع لموضوع  ا

ً علي تقریر لجنة المناقشة .  أحمد عبد العاطي محمد السید / على منح درجة الماجستیر   للدارس    الخدمة االجتماعیة بناء
دراسة مطبقة على " " اإلدارة باألهداف لزیادة كفاءة الجمعیات األهلیة في تحقیق التنمیة الریفیة " والحكم في رسالتها وعنوانها 

  ٠بتقدیر ممتاز    " قرى مركز الفیوم
  الموافقة: رار الق
بشأن موافقة مجالس األقسام العلمیة على تسجیل  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث -: العشرون لموضوع  ا

     - :الخطط التالیة  لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي 
  لجنة اإلشراف  عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  القسم  اسم الطالب  م

  ت عفیفيمروة فرحا  ١
التنمیة 
  والتخطیط

  الدكتوراه
دور رأس المال االجتماعي في تحقیق التنمیة الریفیة لقریة " 

  )دراسة تحلیلیة لقریة تونس بمركز یوسف الصدیق بمحافظة الفیوم ( "مصریة  
  أحمد وفاء حسین زیتون/  د٠ا
  أحمد عبد الفتاح ناجي/ د٠ا

  الدكتوراه  المجاالت  میرفت امین احمد  ٢
دخل المهني للخدمة االجتماعیة من منظور الممارسة في تأهیل الت

  األحداث الجانحین
  منال حمدي الطیب/ د ٠م٠ا

  صباح حسن/ د 

٣  

  إیمان محمود  مرداش
استثناء التسجیل (

بموافقة مجلس الكلیة في 
  إلحضارها ١٦/٥/٢٠١٦

افادة التوفیل بعد مجلس 
         القسم

التنمیة 
  والتخطیط

 الماجستیر
  "علیة برنامج الشراكة المحلیة من اجل المساءلة االجتماعیةفا

  )دراسة تقییمیة مطبقة فى محافظة بنى سویف(         
  أحمد عبد الحمید سلیم/ د٠م٠ا
  محمد أحمد محمد أبو العال/ د

  



  . میرفت أمین أحمد علي التسجیل  ومروة فرحات عفیفي / للدراستین  علي التسجیل  الموافقة: القرار 
  .  إیمان محمود الدمراش / اسة وعدم الموافقة علي التسجیل للدر    
  
شأن موافقة مجلس قسم ب النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث -: والعشرون  الحادي لموضوعا

یـث تـم شـطب یارا صـبري عـویس  المسـجلة بدرجـة الماجسـتیر ح/ إعادة القید والتسجیل للدارسة  علىطرق الخدمة االجتماعیة 
  ٠، ومضى عام على شطب القید ٢٠١٥/  ٤/  ٢٢قیدها بتاریخ 

   بنفس الموضوع ونفس االشرافالموافقة : القرار 
شـأن موافقـة مجلـس قسـم ب النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث -: والعشرون  الثاني لموضوعا

محمـد هـالل ابـو العطـا  المسـجل بدرجـة الماجسـتیر حیـث تـم / س إعـادة القیـد والتسـجیل للـدار  علىمجاالت الخدمة االجتماعیة 
  ٠) مرفق الطلب ( ، ومضى عام على شطب القید ٢٠١٥/  ٤/  ٢٢شطب قیده بتاریخ 

   بنفس الموضوع ونفس االشرافالموافقة : القرار 
مقـدم مـن بشـأن الطلـب ال النظـر فـي توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث -: والعشـرون  الثالـث لموضوعا

برنامج مقترح باستخدام أسـلوب الوسـاطة فـي خدمـة الفـرد " نشوى مصطفى شاكر بتغییر عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة بها من / الدارسة 
  )دراسة مطبقة على عینة من األبناء العاقین بالمحكمة ( للتعامل مع مشكالت دعاوى الحجر بمحاكم األسرة 

دراسة مطبقـة ( عالج األسري في خدمة الفرد للتعامل مع مشكالت دعاوى الحجر بمحاكم األسرة برنامج مقترح باستخدام ال" إلى 
  )على عینة من األبناء العاقین بالمحكمة 

/ وتغییـر اإلشـراف العتـذار المشـرف الثـاني د  ٠الموافقة على تغییر عنوان الرسالة باعتباره تغییـرا جوهریـا  وتوصي اللجنة 
  ـ : بح اإلشراف كالتالي لیص  فاطمة أنور محمد

  اإلشراف قبل التعدیل 
 جامعة الفیوم –سالم صدیق احمد                      أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة / د ٠ا -١
 جامعة الفیوم ––محمد                   أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة أنورفاطمة / د ٠م٠ا -٢

 
  یل التعد بعد اإلشراف 

 جامعة الفیوم –سالم صدیق احمد                      أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة / د ٠ا -١
 جامعة الفیوم ––بقسم طرق الخدمة االجتماعیة مدرس                   إبراهیمیوسف اسحق / د   -٢

  ف بنفس الموضوع ونفس االشراالموافقة : القرار 
  

  : شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات خاصة بلجنة : ًا خامس

 والعاملـــة  عمـــل مســابقة للعامــلالنظــر فـــي توصــیة لجنــة شـــئون خدمــة المجتمــع وتنمیـــة البیئــة بخصــوص  -: الموضــوع األول
  . بالكلیة المثالین  والموظفه والموظف

   -:االتیه  الشروطوتقترح اللجنة 
 ) .بالنسبة للذكور ( أال یكون من المدخنین  - ١

 .م بالزى الرسمى بالنسبة للعمال اإللتزا - ٢

 .مثالى  –موظف / أال یكون قد سبق أن حصل على لقب عامل  - ٣
 



 .أال یكون قد وقع علیه إى جزاءات تأدیبیة  - ٤

 ) .بالنسبة للموظف ( صفحات فى مجال عمله ) ٣(أن یقدم مقترح ال یزید عن ثالثة  - ٥

 .بیان حالة مستوفى ومعتمد من الكلیة  - ٦

 .تدریبیة فى مجال عمله  إى شهادات أو دورات - ٧

 الموافقة : القرار 
  

متابعـة تنفیـذ لوحـات بخصـوص النظـر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة  -: الموضوع الثاني
  ) .لوحات  ٥(اإلعالنات الخشبیة 

  سحب الموضوع   :القرار 
متابعـة تنفیـذ سـالت بخصـوص البیئـة النظـر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة  -: الموضوع الثالـث

  ) .مواد ورقیة  –مواد صلبة  –مواد سائلة ( القمامة لفصلها من المنبع ثالثة ألوان مختلفة 
   مع عرض الموضوع علي لجنة البیئة بالجامعة  الموافقة: القرار 

  : إعمالیستجد من  ما
لشــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة  –امعــة نائــب رئــیس الج/ د . مكتــب أ المــذكرة الــواردة مــن بشــأن النظــر فــي  -١

البیئـــة علـــى ورود بعـــض الترشـــیحات الخاصـــة بمـــدیرى بعـــض المراكـــز والوحـــدات التابعـــة لـــبعض الكلیـــات 
ـــق (    المخالفـــة لالئحـــة األساســـیة المالیـــة واإلداریـــة الموحـــد للمراكـــز والوحـــدات ذات الطبـــاع الخـــاص مرف

 . )المذكرة 

 الموافقة : القرار 
األســتاذ بقســم التــاریخ اإلســالمى بكلیــة دار  –صــبرى عبــداللطبف ســلیم / د.الــوارد مــن أ بــرعقبــول التبشــأن  - ٢

 .كتاب ) ١٩(وعددهم  لتسلیم مكتبة الكلیة كتب شخصیة فى مجال الخدمة اإلجتماعیة  –العلوم 

  عزیز مختار عبد ال/ د.ئاسة أللكتب بر  قیمة المادیةالتشكیل لجنة لفحص لیتم مخاطبة لجنة المكتبة  : القرار 
 
لشـئون الدراسـات العلیـا والبحـوث  –نائـب رئـیس الجامعـة / د . مكتب أ بشأن النظر في المذكرة الواردة من  - ٣

بضرورة موافتنـا بتصـور فـى مجـال العمـل وتصـمیم الخطـة البحثیـة المقترحـة لجامعـة الفیـوم بتحدیـد البیانـات 
لكترونیًا ( لمیة بالكلیة المطلوبة وكذلك المجاالت البحثیة المقترحة لألقسام الع ٕ  .مرفق المذكرة ) ورقیًا وا

 الموافقة : القرار 
بشأن الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلیا والبحوث بشـأن األعـارات أو تجدیـدها یجـب مراعـاة أن یكـون  - ٤

 ) مرفق الخطاب ( العقد موثقًا من الخارجیة المصریة 

 الموافقة : القرار 
 
طــرق الخدمــة االجتماعیــة  –مجــاالت الخدمــة االجتماعیـة ( حیح لألقسـام العلمیــة بشـأن تشــكیل لجــان التصــ - ٥

 )  قسم العلوم االجتماعیة  – التنمیة والتخطیط –

   . ثالثیة لتكون لجانًا لجان التصحیح  بعض  مع تعدیل تشكیل الموافقة: القرار 
 
 



  .  وقسم العلوم االجتماعیة  ماعیةبشأن تشكیل لجان التصحیح للدراسات العلیا لقسم طرق الخدمة االجت - ٦
  الموافقة : القرار 

 . م ٢٠١٦بشأن اعتماد نتیجة الدراسات العلیا دور مایو  -٧
  الموافقة : القرار 

  
     عمید الكلیة                                            أمین المجلس      

  
  

               یز محمد جمال الدین عبد العز/ د.أ                                                 عبیر حسن مصطفي  /د  


