
                                 
  

                           كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                               
  
  

  ))٢٥٧٢٥٧((مجلس الكلیة رقم مجلس الكلیة رقم   محضرمحضر
  مم٦٦٢٠١٢٠١//٧٧//١٣١٣  االبعاءاالبعاءیوم یوم 

) ٢٥٧(م وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة جلسته رقم ١٣/٧/٢٠١٦الموافق  األربعاءأنه في یوم 
عبیر حسن  وبحضور / وأمانة د عمید الكلیة  جمال الدین عبد العزیزمحمد /  برئاسة األستاذ الدكتور

   -:السادة األساتذة 
١-  
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب              زینب معوض الباهي / د.أ- ١

 وكیل الكلیة لشئون الدارسات العلیا والبحوث    فوزي محمد الهادي          / د.أ -٢        
  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة    محمود محمود عرفان       / د.أ -٣        
         رئیس قسم العلوم االجتماعیة  ام           شحاتة السید صی/ د.أ -٤        

  رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة عادل محمود مصطفي        / د.أ - ٥
  هالة خورشید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ - ٦
  صالح أحمد هاشم             األستاذ قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ - ٨

  في أحمد حسان            األستاذ المتفرغ بالكلیةمصط/ د.أ -٩       
  عوني محمود توفیق           األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ - ١٠       

  األستاذ المتفرغ بالكلیة  سالم صدیق أحمد           / د.أ - ١١        

  األستاذ المتفرغ بالكلیة  أحمد عبد الفتاح ناجي        / د.أ - ١٢        
  أحالم عبد المؤمن         األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.م.أ  -١٣
  أیمان زكي                     وكیل وزارة التضامن االجتماعي/ أ -١٤

  : : أعتذر عن عدم الحضور أعتذر عن عدم الحضور 

  محمود فتحي محمد           رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.أ  --١١

  طي إبراهیم              األستاذ بقسم التنمیة والتخطیوفاء یسر / د.أ --٢٢

  عاصم مرسي                  وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب/ د --٣٣

  : اوًال المصادقات 
  . بدون تعدیالت ) ٢٥٦(رقم التصدیق على محضر االجتماع السابق  -١
عیـــد الفطـــر ة العـــاملین بحلـــول تقـــدیم خـــالص التهنئـــة للســـادة أعضـــاء هیئـــة التـــدریس بالكلیـــة والســـاد -٢

  . الیمن والبركات علیكم وعلي جامعتنا وعلي مصر الحبیبة بالخیر و  المبارك أعادة اهللا 
  
  
  
  
  
 



  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
 –أسـتاذ بقسـم التنمیـة والتخطـیط  – وفاء یسري إبراهیم / بشأن الطلب المقدم من األستاذ الدكتور  - ١

 . م ٢٨/٧/٢٠١٦م حتي ١٠/٧/٢٠١٦في الفترة من ة از أج احهبالكلیة لمن

 الموافقة: القرار 
  

مجــاالت الخدمــة بقســم  أسـتاذ  - هــدي توفیــق محمــد  /الــدكتور ألســتاذللسـید ا بشـأن تجدیــد أجــازة  -٢
مرفـق عقـد ( المملكـة العربیـة السـعودیة فـي ةنـایف العربیـة للعلـوم األمنیـللعمل بجامعـة  االجتماعیة 

 .)  الرابعللعام (    )العمل
 الموافقة: القرار 

 

بقسم مساعد  أستاذ  - سلوي رمضان عبد الحلیم  /ةالدكتور  ةللسید رعایة طفل بشأن تجدید أجازة  - ٣
 . ) شهادة میالد مرفق ( لمدة عام دراسي كامل  التنمیة والتخطیط

 الموافقة: القرار 
 

بقسـم طــرق الخدمـة اإلجتماعیــة  مــدرس  - بكـري  باسـم بكــري إبــراهیم/ الــدكتورالسـید  بشـأن تجدیـد أجــازة  -٤
فــي المملكــة العربیــة الســعودیة  محمــد بــن ســعود اإلســالمیة كلیــة العلــوم االجتماعیــة بجامعــة األمــام للعمــل 

 .   )  الثانيللعام () مرفق عقد العمل(
 الموافقة: القرار 

 

ــدى الحســینى محمــد/ الطلــب المقــدم مــن األســتاذة یشــأن  -٥ م مجــاالت الخدمــة اإلجتماعیــة المعیــدة بقســ – ن
 .لتعینها مدرس مساعد بالقسم 

 الموافقة: القرار 
 

المعیــدة بقســم مجــاالت الخدمــة االجتماعیــة  – حنــان طنطــاوي أحمــد / الطلــب المقــدم مــن األســتاذة یشــأن  -٦
 .لتعینها مدرس مساعد بالقسم 

 الموافقة: القرار 
 

التنمیـة والتخطـیط بقسـم األسـتاذ   -محمد فرید    قوت القلوب /ةالـدكتور للسیدة  بشأن تجدید أجازة  -٧
 ) . السابع   للعام) ( مرفق عقد العمل(المملكة العربیة السعودیة  في للعمل بجامعة جازان

 الموافقة: القرار 
 

العلــــوم بقســــم  مـــدرس  -أمــــاني حامــــد إبــــراهیم حســــن     /ةالــــدكتور للســـیدة  بشـــأن تجدیــــد أجــــازة  -٨
مرفـق عقـد (المملكـة العربیـة السـعودیة  فـي - اآلدابلملـك فیصـل كلیـة االجتماعیة للعمل بجامعـة ا

 ) .  الخامس للعام) ( العمل

 الموافقة: القرار 
 
  
  
  
  
 



  :ة  للجنة شئون التعلیم والطالب موضوعات خاص : اً لثثا
( ألربــع اعتمــاد نتــائج امتحانــات الفــرق اشــئون التعلــیم والطــالب بشــأن النظــر فــي توصــیة لجنــة :  الموضــوع األول

  . م ٢٠١٥/٢٠١٦للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ) انتساب  –انتظام 
  الموافقة: القرار 

محمـد رمضـان عیـد / شـطب قیـد الطالـب  توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بشأن فيالنظر :  الموضوع الثاني
  ) . مرفق طیه شهادة الوفاة ( بالفرقة الثانیة انتظام نظرًا لوفاته 

  الموافقة: رار الق
عقـد ورش عمـل داخـل الكلیـة لتقـدیم ورقـة النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بشأن :  الثالثالموضوع 

  . عمل تعرض في مؤتمر تطویر التعلیم المنعقد في بدایة شهر سبتمبر 
 الموافقة: القرار 

  

إبــراهیم أحمــد علــي / وقــف قیــد الطالـب أن النظــر فـي توصــیة لجنــة شـئون التعلــیم والطــالب بشـ:  الرابــعالموضــوع 
  . سنة وذلك لتحدید موقفه من التجنید  ٢٨لبلوغه سن ) انتظام  –رابعة ( عیسي 
 الموافقة: القرار 

  

جمـال ربیـع عبـد / وقـف قیـد الطالـب النظـر فـي توصـیة لجنـة شـئون التعلـیم والطـالب بشـأن :  الخـامسالموضوع 
محمـد أحمـد عبـد / والطالـب " رابعـة انتسـاب " جـدي أحمـد عبـد الـرزاق كتانـه م/ رابعة انتساب والطالب  –المحسن 

  . سنة وذلك لتحدید موقفهم من التجنید  ٢٨وذلك لبلوغهم سن " رابعة انتساب " الحلیم سعد 
  الموافقة: القرار 

ن للفــرق تفعیــل مهــام لجــان الممتحنــیالنظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب بشــأن :  الســادسالموضــوع 
نسـب النجـاح لمصـلحة  اتساقوذلك للنظر في ) ٢٥٥(الدراسیة المختلفة المشكلة والمعتمدة بقرار مجلس الكلیة رقم 

  . الطالب والعملیة التعلیمیة بالكلیة 
  الموافقة: القرار 

  

  :موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا  رابعاً 
  

مجاالت الخدمة موافقة مجلس قسم  بشأن والبحوثت العلیا النظر في توصیة لجنة الدراسا : الموضوع األول  
بعنوان . . محمد شعبان محمد عبد العزیز  /للدارس الماجستیر على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 

  )مواجهتها الضغوط الحیاتیة التي تواجه اسر أطفال مرضى الفشل الكلوي وتصور مقترح لدور الخدمة االجتماعیة في( "
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  ورئیساً  مناقشا                      أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  جمال شحاتة حبیب/ د٠ا
  مناقشا             ماعیة ـ جامعة الفیوم        أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة وعمید كلیة الخدمة االجت  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د٠ا
  أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ــ جامعة الفیوم                         مشرفا  میرفت السید خطیري/ د٠م٠ا

 الموافقة: القرار 
  



مجاالت الخدمة جلس قسم موافقة م بشأنتوصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  فيالنظر  : الموضوع الثاني
المشكالت (بعنوان . مي حامد محمود عبد الرحیم  / ةللدارس الماجستیر على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 

  ) التخفیف منھا لدى السیدات وتصور لدور الخدمة االجتماعیة في االجتماعیة  الناتجة عن اإلجھاض المتكرر
   -:ة والحكم من السادة وتتكون لجنة المناقش

  مشرفا ورئیسا  ماعیة ـ جامعة الفیوم       استاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة كلیة الخدمة االجت  مصطفى احمد حسان/ د ٠ا
  مناقشا                 یوم         استاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ــ كلیة الخدمة االجتماعیة ـ جامعة الف  احمد حسني ابراھیم/ د ٠ا
  مناقشا                استاذ بقسم خدمة الفرد ـ  كلیة الخدمة االجتماعیة التنمویة ـ جامعة بني سویف            رأفت عبد الرحمن / د ٠ا

 الموافقة: القرار 
  

  مجاالت الخدمة االجتماعیةموافقة مجلس قسم بشأن  والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا : الموضوع الثالث
تقییم الخدمات المقدمة ألسر المجندین ( بعنوان  . آیات وافى على مراد  / ةللدارس الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

  -:ون لجنة المناقشة والحكم من السادة وتتك                                           )دراسة میدانیة مطبقة على الشئون االجتماعیة بالفیوم (  )
  ورئیساً  مناقشا  اعیة كلیة التربیة ـ جامعة األزھر                               استاذ ورئیس قسم الخدمة االجتم  محمد عبد الرازق/ د ٠ا
  مناقشا          جامعة الفیوم          ـاستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة كلیة الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد/ د ٠ا
  مشرفا استاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ــ جامعة الفیوم                                                منال حمدي الطیب/ د ٠م٠ا

  

 الموافقة: القرار 
  

  مجاالت الخدمة االجتماعیةبشأن موافقة مجلس قسم  والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر  : الموضوع الرابع

نحو  الجامعي اتجاھات الشباب( بعنوان  . فرحات محمود عبده ةأمیر/ ةللدارس   الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
   - :والحكم من السادة وتتكون لجنة المناقشة       )ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل معھا ظاھرة التحرش الجنسي

  مناقشا ورئیسا                              استاذ وعمید المعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرة                   احمد محمد یوسف علیق/ د ٠ا
  مشرفاامعة الفیوم                    ة ـ جاستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة وعمید كلیة الخدمة االجتماعی  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د٠ا
  استاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة كلیة الخدمة االجتماعیة ـ جامعة الفیوم                    مناقشا  محمود فتحي محمد/ د ٠ا

 الموافقة: القرار  
  

طرق موافقة مجلس قسم  بشأن والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر : الموضوع الخامس 
دور  ( بعنوان  . میادة احمد زیدان عادلي /  ةللدارس   الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة   الخدمة االجتماعیة

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة )   الجمعیات األھلیة للحد من المشكالت االجتماعیة لعمالة األطفال 
  استاذ تنظیم المجتمع ـ كلیة الخدمة االجتماعیة ـ جامعة حلوان                                       مناقشا ورئیسا  دیحة مصطفى فتحي م/ د ٠ا
  مناقشا              استاذ تنظیم المجتمع ـ كلیة الخدمة االجتماعیة ـ جامعة الفیوم                                     ھناء محمد السید عبد المجید/ د ٠ا
  استاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة ـ جامعة الفیوم                     مشرفا  لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د ٠م٠ا
  ـ جامعة الفیوم                     مشرفا استاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة  فاطمة أنور محمد السید/ د ٠م٠ا

  

 الموافقة: القرار 
  

  طرق الخدمة االجتماعیةبشأن موافقة مجلس قسم  والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر  : الموضوع السادس

آلیات استخدام ( بعنوان  . بریك مریم محي الدین یوسف محمود/  ةللدارس   الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  )استراتیجیة التدعیم في الحد من المشكالت االجتماعیة والقانونیة المترتبة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  یة ـ جامعة الفیوم                                         مشرفا ورئسا استاذ تنظیم المجتمع ـ كلیة الخدمة االجتماع  ھناء محمد السید عبد المجید/ د ٠ا
  استاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة ـ جامعة الفیوم                     مناقشا  لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د ٠م٠ا
  اذ مساعد ـ  كلیة الخدمة االجتماعیة التنمویة ـ جامعة بني سویف                                       مناقشااست  محمد عرفات عبد الواحد جاد هللا/ د ٠م٠ا

 الموافقة: القرار 
  

مجاالت الخدمة االجتماعیة  على  بشأن موافقة مجلس قسمتوصیة لجنة الدراسات العلیا  فيالنظر :  السابع الموضوع

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا بعنوان  .  شامیة جمال سید على /ة للدارس  الدكتوراهمنح درجة   المھنيالتدخل " " بناء
بمرتبة الشرف  "لتنمیة المسئولیة االجتماعیة لطالب المرحلة االعدادیة   الخدميللخدمة االجتماعیة باستخدام استراتیجیة التعلم 

  ٠األولى 

 الموافقة: القرار 
  



بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  توصیة لجنة الدراسات العلیا  فيالنظر :  لثامنالموضوع ا
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھ.   شیميشرین سید یحیى   / ةللدارس  الماجستیر منح درجة على    "بعنوان  ابناء

  بتقدیر ممتاز  "       )جتماعیة للطالبالمجتمعات االفتراضیة ودورھا في تنمیھ المھارات اال(
 الموافقة: القرار 

  

م بشأن توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -: الموضوع العاشر   ة مجلس قس االت  موافق ة مج الخدم
ً علي تقریر لجنة ا  نھاد محمد عبد الحمید عصى    / ةللدارسالماجستیر   منح درجة على   االجتماعیة  التھا بناء ي رس لمناقشة والحكم ف

ة "" وعنوانھا ةالتدخل المھني للخدمة االجتماعیة باستخدام برنامج إرشادي لتحسین أسالیب المعامل ل  الوالدی ر السویة للطف غی
  بتقدیر ممتاز " التوحدي

 الموافقة: القرار 
  

مجاالت  وافقة مجلس قسمبشأن متوصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  النظر في -:الحادي عشر   الموضوع

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا .  ھبھ طھ جبر عبد الرحمن/  ةللدارسالماجستیر   منح درجة على   الخدمة االجتماعیة  بناء
  ٠بتقدیر ممتاز   "فاعلیة الخدمات المقدمة لألطفال بال مأوى ودور الخدمة االجتماعیة في تدعیمھا " وعنوانھا

 الموافقة: ر القرا
  

التنمیة شأن موافقة مجلس قسم ب توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -:الموضوع  الثاني عشر 
  م  ٢٤/٧/٢٠١٦بدرجة الدكتوراه نظرا الن مدة التسجیل ستنتهى في  المسجل  هاني محمد محمد خلیل/ والتخطیط على المد االول للدارس 

 . یة لجنة الدراسات علي توص الموافقة: القرار 
  

ي  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -:الموضوع  الثالث عشر  النظر تقسیم مرحلة الدكتوراه ف

  ) شعبة مدرسي ورعایة شباب ــ طبي وفئات ــ أسرة وطفولة ( قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة الى ثالث شعب 
ل  مجلس الكلیة ك مع الالئحة التي تنص على ان یقررعدم الموافقة لمخالفة ذلب  وتوصي اللجنة  ایو من ك التشعیب في شھر م

  ٠عام  
  

 الموافقة: القرار 
  

ــا والبحــوث النظــر فــي -:الموضــوع  الرابــع عشــر  أن توصــیة لجنــة الدراســات العلی د  بش د موع تحدی
م ١٨/٩/٢٠١٦ األحدم لمرحلة الدراسات العلیا على ان تبدأ في یوم ٢٠١٦اختبارات دور سبتمبر 

  )  مرفق الجدول(  م ٢٢/٩/٢٠١٦وتنتھي في یوم الخمیس 
  

 الموافقة: القرار 
  
  
  

بشـأن المقتـرح تحدیـد موعـد  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحـوث النظر في -:الموضوع  الخامس عشر 
اعتبـارا ) ماجستیرـــ دكتـوراه دبلـوم ـــ ( م ٢٠١٧/  ٢٠١٦اإلعالن عن قبول دفعة جدیدة  بالدراسات العلیا للعام الجدید 

ــق النظــام المتبــع فــي الجامعــة ٢٠١٦/  ٩/  ١ الخمــیسم وحتــى ٢٠١٦/  ٧/ ٢٨ الخمــیسمــن یــوم  وتكــون  ٠م وف
م وتبلـغ األقسـام ٢٠١٦/  ٩/ ٢٦م واالختبـارات التحریریـة یـوم االثنـین ٢٠١٦/  ٩/  ٢٥االختبارات الشفویة یوم األحد 

ــد إلعــداد األ ــى االعلمیــة بتلــك المواعی ــة / د ٠ســئلة التحریریــة وتشــكیل لجــان االختبــار الشــفوي وتســلیمها ال وكیــل الكلی
م ،العتمـاد التشـكیل مـن مجلـس الكلیـة ٢٠١٦/  ٩/  ١١لشئون الدراسات العلیـا والبحـوث فـي موعـد غایتـه یـوم االحـد 



وكیــل الكلیــة لشــئون / د ٠م الــى ا٢٠١٦كــذلك تســلم النتــائج بعــد اعتمادهــا مــن مجــالس األقســام فــي محاضــر اكتــوبر 
  ٠الدراسات العلیا والبحوث إلنهاء إجراءات اعتمادها من المجالس المختصة

  الموافقة: القرار 
  

بشأن موافقة مجلس قسم المجاالت على  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث -:الموضوع  السادس عشر 
  ٠م ٢٠١٧/  ٢٠١٦یا اعتبارا من العام الجامعي مقترح فتح باب التسجیل للباحثین لدرجة الماجستیر شھر

  
  . مع تعدیل البند في الالئحة  الموافقةبالتوصیة  :القرار 

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

شـراء ماكینــة النظـر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بخصـوص  -: الموضـوع األول - ١
 . أوراق البنر وتخصص حصیلة اإلیراد لحساب صندوق الخدمات التعلیمیة  لطباعة

 . مع اتخاذ اإلجراءات القانونیة بتشكیل الوحدة  الموافقة: القرار 
  

  : إعمالیستجد من  ما
 . ) مرفق كشف بالحساب(  ٢٠١٦مایو  ١٤حساب كتاب الجودة بتاریخ بشأن النظر في  - ١

   -:إدارة لصندوق الجودة وهو علي النحو التالي   مع تشكیل مجلس الموافقة: القرار 
  عوني محمود توفیق       رئیسًا / د.أ -١  
  محمود فتحي محمد        عضوًا / د.أ -٢  
  عضوًا هاشم       هاشم مرعي / د.م.أ -٣  
  السید علي عثمان           عضوًا / د -٤  
  محمد علي البدري         مسئول المالي   / أ -٥  

 .م ٢٠١٦دور مایو ) انتساب  –انتظام ( نتیجة الفرقة الرابعة  اعتمادبشأن  - ٢
  الموافقة: القرار  

  
     عمید الكلیة                                            أمین المجلس        

  
  

               یز ل الدین عبد العزمحمد جما/ د.أ                                                 عبیر حسن مصطفي  /د  


