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  یولیولشھر ) ٣٢٩(محضر مجلس الكلیة  رقم 
  م٧/٢٠١٩/ ١٠یوم األربعاء الموافق 

  

 م   وفــــى تمــــام الســــاعة العاشــــرة صــــباحاً ١٠/٧/٢٠١٩الموافــــق   األربعــــاءإنــــه فــــي یــــوم      
ـــــد اجتمـــــاع مجلـــــس الكلیـــــة جلســـــته رقـــــم    معـــــوض البـــــاهيزینـــــب ./ د.برئاســـــة أ) ٢٩٣(عق

وبحضــــور كــــًال مـــــن  یوســــف اســــحق إبـــــراهیم، ./ ده وبأمانــــمجلـــــس الرئــــیس و عمیــــد الكلیــــة 
  :السادة األساتذة 

  

 وكیل الكلیة  لشئون الدراسات العلیا والبحوث  شحاتةمحمد الهادي  فوزي/ د.أ -١
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  على عبد المؤمن أحالم/ د.أ -٢
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة د محمود عرفانمحمو / د.أ -٣
 رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحمد حسني إبراهیم / د.أ -٤
 رئیس قسم التنمیة والتخطیط   هاله خورشید طاهر  / د.أ -٥
 رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة هناء محمد السید / د.أ -٦
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  بد التواب ناصر عویس ع/ د.أ  -٧
 أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  نادیة عبد العزیز/ د.أ -٨
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  منال حمدي الطیب/ د.أ -٩
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  أحمد وفاء زیتون / د.أ -١٠
 أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ن عبد العزیزمحمد جمال الدی/ د.أ -١١
  مدیر وحدة الجودة بالكلیة  سلوى صالح الدین سید/ د  ١٢

١٦-  
  

  : واعتذر عن عدم الحضور
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط عبد العزیز عبد اهللا مختار / د.أ  - ١

 رق الخدمة االجتماعیة أستاذ متفرغ بقسم ط مصطفي الحسیني النجار / د.أ - ٢

 قسم العلوم االجتماعیةرئیس  عبد الحمید یونس زید/ د.أ  - ٣

 أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط  قوت القلوب محمد فرید / د.أ  - ٤

  السكرتیر العام المساعد لمحافظة الفیوم  حسن صفوت/ العمید  - ٥
 مدیر الصندوق االجتماعي بالفیوم  اشرف درویش/ المهندس   - ٦

 كبیر مذیعین التلیفزیون المصري عبد الحكیم اللواج./ أ   - ٧
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   :االستهالل : أوال
  الترحیب بالسادة أعضاء مجلس الكلیة 

  :التهنئة: ثانیا
طرق الخدمة بقسم مساعد ترقیة سیادته لدرجة أستاذ ل باسم بكرى إبراهیم / للدكتورخالص التهاني یم تقد -

 االجتماعیة 
  : شكر واجب :ثالثا

أحالم عبد المؤمن على وكیل الكلیة لشئون التعلیم / دیم خالص الشكر والتقدیر لألستاذة الدكتورة تق -
والطالب، نظرًا لما بذلته من جهد متمیز في متابعة أعمال الكنتروالت المختلفة بالكلیة، والحرص 

  .المطلوب  تعلى إظهار نتائج الطالب بالفرقة المختلفة في التوقی
كر والتقدیر للسادة رؤساء الكنتروالت والسادة أعضاء هیئة التدریس بكل كنترول تقدیم خالص الش -

للفرقة األربعة بالكلیة على جهودهم المخلصة من اجل إظهار نتائج الكلیة بشكل مشرف كأول نتائج 
 .على مستوى الجامعة

معة، وفریق بالجا)   MIS( تقدیم خاص الشكر والتقدیر لمدیر مشروع نظم المعلومات اإلداریة  -
/ سمیحة عبد المقصود أحمد واألستاذة / األستاذة وبصفة خاصة  -العمل المتمیز بالمشروع 

على جهودهم المتمیزة في معاونه الكنتروالت إلظهار النتائج الخاصة بالكلیة بهذا  -سامیة سعید 
 . الشكل المشرف كأول نتائج تم إعالنها على مستوى الجامعة

جنة المشكلة إلعداد الئحة الكلیة لمرحلة البكالوریوس بنظام الساعات تقدیم خالص الشكر لل -
شیماء حسین على المجهود المبذول ./ سلوى صالح الدین ، د./ المعتمدة وشكر خاص لكال من د

 . في إخراج الالئحة بهذا الشكل المشرف

 ءأستاذ الكیمیا –د زاهر احم/ تتوجه إدارة الكلیة بخالص الشكر وعظیم التقدیر لألستاذ الدكتور  -
من جهد في مراجعة الئحة الكلیة بنظام الساعات  بذلهالحیویة المتفرغ بكلیة الزراعة على ما 

 . المعتمدة 

 :مشاطرات -
  

ویلهم  ،یتقبلهم عنده من الشهداء أنبسیناء داعین اهللا عز وجل  اإلرهابيتقدیم واجب العزاء لشهداء الحادث   -
 .مكروه وسوء أيالحبیبة من  اهللا مصرویحفظ  ،ذویهم الصبر والسلوان

 الخدمة االجتماعیة رئیس قسم طرق هناء محمد السید عبد المجید  /تقدیم خالص العزاء لألستاذة الدكتورة  -
 .بواسع رحمته ومغفرته ن المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدسائلینجل شقیقتها في وفاه  بالكلیة

الخدمة  مجاالتبقسم  األستاذ المساعد –فاطمة محمود عبد العلیم  / ةالدكتور  ةتقدیم خالص العزاء لألستاذ  -
 .بواسع رحمته ومغفرته ن المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدسائلیوالدها في وفاه  بالكلیة االجتماعیة
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 الخدمة االجتماعیة مجاالتبقسم  األستاذ –ناصر عویس عبد التواب / لألستاذ الدكتور تقدیم خالص العزاء   -
 .بواسع رحمته ومغفرته ةسائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدوالدته في وفاه  یةبالكل

 
 

  

  

  : المصادقات : ثانیاُ 
  ) ٢٩١(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -
  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثالثاً 

  

شـحاتة / ارة األسـتاذ الـدكتورالعلـوم االجتماعیـة بشـان تجدیـد إعـتوصـیة مجلـس قسـم في  النظر: األول الموضوع 
ـــرغ بالقســـم  ـــام الدراســـي )  التاســـعللعـــام ( الســـید صـــیام األســـتاذ المتف ـــة الســـعودیة للع ـــة العربی للتـــدریس بالمملك

  .م ٢٠١٩/٢٠٢٠
  الموافقة  :القرار 

امد ح أماني/ شان الطلب المقدم من الدكتورة العلوم االجتماعیة بتوصیة مجلس قسم في  النظر:  الثانيالموضوع 
إبـراهیم المـدرس بقسـم العلـوم االجتماعیــة بشـان إحالـة إنتاجهـا العلمـي إلــى اللجنـة العلمیـة الدائمـة لترقیـة األســاتذة 

  ). علم اجتماع( واألساتذة المساعدین 
  الموافقة  :القرار 

حامـد  أمـاني/ ان التبـرع المقـدم مـن الـدكتورة العلـوم االجتماعیـة بشـتوصـیة مجلـس قسـم فـي  النظر:  الثالثالموضوع 
   .والمتمثل فى طابعة وعدد خمسون رزمة ورق تصویر  إبراهیم لصالح دعم أنشطة وحدة الجودة بالكلیة

  .مع العرض على مجلس الجامعة للموافقة  الموافقة  :القرار 
بد الحفیظ سلوى ع/ التنمیة والتخطیط بشان الطلب المقدم من الدكتورة توصیة مجلس قسم في  النظر:  الرابعالموضوع 

  .بشأن تقدیم أوراقها للجنة العلمیة لترقیة األساتذة المساعدینبحراوى المدرس بقسم التنمیة والتخطیط 
  الموافقة  :القرار 

سلوى عبد / التنمیة والتخطیط بشان التبرع المقدم من الدكتورة توصیة مجلس قسم في  النظر:  الخامسالموضوع 

  .لدعم العملیة التعلیمیة بالكلیة والمتمثل فى طابعة والب توب  یة والتخطیطالحفیظ بحراوى المدرس بقسم التنم
  مع العرض على مجلس الجامعة للموافقة الموافقة  :القرار 

 لدرجـة منح اللقب العلميالنظر في  طرق الخدمة االجتماعیة بشانتوصیة مجلس قسم في  النظر:  السادسالموضوع 
  .بناء على تقریر اللجنة العلمیة لترقیات األساتذة المساعدین ي إبراهیم باسم بكر  /مساعد للدكتور  أستاذ

  الموافقة  :القرار 
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النظر في الطلب المقدم من                     مجاالت الخدمة االجتماعیة بشانتوصیة مجلس قسم في  النظر:  السابعالموضوع 
تحویل إجازته من مرافق زوجة إلى إجازة لإلعارة عن العام  عماد فاروق صالح األستاذ بالقسم بشان الموافقة على/ د.أ

  . م٢٠١٩/٢٠٢٠الجامعي 
  .للنظر فى االمرالعامة للعالقات الثقافیة بالجامعة  لإلدارةرفع الموضوع  الموافقة مع  :القرار 

مقدم                           النظر في الطلب ال مجاالت الخدمة االجتماعیة بشانتوصیة مجلس قسم في  النظر:  الثامنالموضوع 
جامعي دراسي للعام المصطفى محمد قاسم بشان الطلب المقدم منه إلجازة بدون مرتب لمدة عام / د.من أ

  . م ١/٧/٢٠٢٠إلى  ١/٨/٢٠١٩وذلك اعتبارا من )  مرض الوالد( لرعایة األسرة م، وذلك ٢٠١٩/٢٠٢٠
               الموافقة  :القرار 

  : عات خاصة بلجنة شئون التعلیم والطالبموضو : رابعاً 
  

بشـأن فصـل الطـالب المسـتنفذین لعـدد مـرات الرسـوب التعلـیم والطـالب  النظر في توصیة لجنة شـئون: األول الموضوع 
  ) .انتساب  –انتظام ( م  للفرق الدراسیة األربع ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعي 

  الموافقة  :القرار 
ـــة شـــئونالنظـــر فـــي تو  :الثـــانيالموضـــوع  ـــیم والطـــالب  صـــیة لجن ـــةالتعل ـــع بالكلی ـــرق األرب ـــائج الف ـــاد نت                          بشـــان اعتم
                            نتیجـــــــة البكـــــــالوریوس فـــــــي الخدمـــــــة االجتماعیـــــــة دور مـــــــایو للعـــــــام  واعتمـــــــاد) انتســـــــاب  –انتظـــــــام ( 

  .م٢٠١٩/ ٢٠١٨الجامعي 
  .انتساب % ٥٨.٢انتظام % ٧٧.٤٣ة النجاح للفرقة الرابعة حیث بلغت نسب الموافقة  :القرار 

  .اعتماد الالئحة الدراسیة لطالب المرحلة الجامعیة األولى بنظام الساعات المعتمدة  بشان :الثالثلموضوع ا
  وترفع لمجلس شئون التعلیم والطالب التخاذ الالزم الموافقة  :القرار 

رئـیس الجامعــة / بشــان قـرار الســید األسـتاذ الــدكتورالتعلـیم والطـالب  ئونالنظــر فـي توصــیة لجنـة شــ :الرابـعالموضـوع 
طـالب بنـي ( باعتماد إلحاق الطالب اآلتـي أسـمائهم بنتیجـة البكـالوریوس فـي الخدمـة االجتماعیـة بنظـام التعلـیم المفتـوح 

  م٢٠١٩دور فبرایر ) سویف 
  النسبة  المجموع التراكمي  االسم  م
  %٧٠.٩٠  ٣٤٠٣  شديحسان احمد عبد العظیم مر   ١
  %٦٢.٨٨  ٣٠١٨  زینب إبراهیم محمد خلیل  ٢
  %٦٠.٤٥  ٢٩٠٦  عادل نصحي حلمي سعد  ٣

  

  الموافقة  :القرار 
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  :الدراسات العلیا والبحوثموضوعات خاصة  بلجنة  :خامساً 
  - :منـــح الدرجات العلمیة : األول الموضوع 

بالموافقة الخدمة االجتماعیة   مجلس قسم  مجاالتتوصیة   أنبش النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -١
   / للدارسة درجة الدكتوراه في الخدمة االجتماعیةمنح على 

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم
مصطفى محمد  فوزيشادیة 

  علوان    
التدخل المھني باستخدام الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة لتحقیق األمن االجتماعي "

  مرتبة الشرف األولى  "مرأة الفقیرة بالمناطق العشوائیة لل

  
  الموافقة  :القرار 

بالموافقة الخدمة االجتماعیة   مجلس قسم  طرقتوصیة  بشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث  -٢
   / للدارسة درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیةمنح على 

  نةقرار اللج  الموضوع  االسم
  ممتــاز  "طریقة تنظیم المجتمع في تحقیق المساندة المجتمعیة لألطفال مجھولي النسب  إسھامات"   نبیلة سید محمد سعید  

  الموافقة  :القرار 
منح بالموافقة على   مجلس قسم  التنمیة والتخطیطبشأن توصیة   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -٣

   / للدارسة في الخدمة االجتماعیةدرجة الماجستیر 
  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

رانیا وحید میزار حسن 
  ممتــاز  )دراسة تحلیلیة في ضوء ثقافة الفقر (  "محاوالت الفقراء للتخلص من أوضاعھم المعیشیة "   محفوظ  

  الموافقة  :القرار 
  -:تشكیل لجان المناقشة والحكم  -:نيالثاالموضوع 

بالموافقة على الخدمة االجتماعیة   مجاالتبشأن توصیة مجلس قسم  في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث النظر -  ١
   /ةللدارس الدكتوراهتشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

  عنوان الرسالة  التسجیل تاریخ  الدرجة  االسم
  "ألعضاء ھیئة التدریس كمدخل لتحقیق جودة اإلعداد المھني لطالب الخدمة االجتماعیةالتنمیة المھنیة "   ١٨/٥/٢٠١٧  الدكتوراه  ھبة أحمد رشاد محمد

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

أحمد حسني إبراھیم/ د٠ا جامعة الفیومالخدمة االجتماعیة  أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة  ورئیسا مشرفا   
د الحمیدیسري شعبان عب/ د٠ا جامعة حلوانكلیة الخدمة االجتماعیة عمید    مناقشا 
  مشرفا  قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیومبأستاذ   مشیرة محمد شعراوي/ د٠ا
  مناقشا  فیومقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة البأستاذ   ناصر عویس عبد التواب/ د٠ا

  الموافقة  :القرار 
بالموافقة على الخدمة االجتماعیة   مجاالتبشأن توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث - ٢

   / ةللدارس الدكتوراهتشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

عبد  رانیا شریف سنوسي
  " اإلعدادیةالتدخل المھني للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة وتنمیة القیم االیجابیة لدى تالمیذ المرحلة "  ٢١/٢/٢٠١٧  الدكتوراه  اللطیف

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

نظیمة أحمد سرحان/ د٠ا حلوانجامعة  ـ  ـ كلیة الخدمة االجتماعیةأستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   ورئیسا مناقشا   
أحمد حسني إبراھیم/ د٠ا جامعة الفیومالخدمة االجتماعیة  أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة   مشرفا 
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  مناقشا  الفیوم قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة جامعةبأستاذ   یوسف محمد عبد الحمید/ د٠ا
  مشرفا  قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوممساعد بأستاذ   عبیر حسن مصطفى/ ا م د

  الموافقة  :القرار 
بالموافقة على الخدمة االجتماعیة   مجاالتبشأن توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث - ٣

   /للدارس  الدكتوراهیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة تشك
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  "فاعلیة برنامج الحمایة االجتماعیة للمعاقین جسمیا "   ٢٠/٦/٢٠١٧  الدكتوراهمحمود محمد یاسین عبد الحمید             
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

أحمد محمد یوسف علیق /د٠ا حلوان وعمید المعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرةجامعة  كلیة الخدمة االجتماعیة متفرغ بقسم التخطیط االجتماعيأستاذ    مناقشا 
 ورئیسا

أحمد حسني إبراھیم/ د٠ا جامعة الفیومالخدمة االجتماعیة  أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة  شرفام   
  مشرفا  قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیومبأستاذ   یوسف محمد عبد الحمید/ د٠ا
  مناقشا  قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیومبأستاذ   مشیرة محمد شعراوي/ د٠ا

  الموافقة  :القرار 
الخدمة االجتماعیة   مجاالتبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  لجنة الدراسات العلیا  والبحوثالنظر في توصیة  - ٤

   / ةللدارس الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  م دور األخصائي االجتماعي مع المشكالت االجتماعیة التي تواجھ األطفال ذوي النشاط الزائدتقیی"   ١١/١٢/٢٠١٤  الماجستیر  ھبة بكري عبد التواب عبد ربھ  
  " في مراكز وجمعیات االحتیاجات الخاصة 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

أحمد حسني إبراھیم/ د٠ا جامعة الفیوم -الخدمة االجتماعیة أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة   مناقشا ورئیسا 
  مشرفا  جامعة الفیوم -قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیةبأستاذ   یوسف محمد عبد الحمید/ د٠ا

  قشامنا  حلوانجامعة  -قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیةمساعد بأستاذ   أسماء محمد إبراھیم الجعفراوي/ ا م د

  الموافقة  :القرار 
الخدمة االجتماعیة   مجاالتبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث – ٥

   / ةللدارس الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  " المشكالت الناتجة عن االحتراق الوظیفي لألخصائیین االجتماعیین بالمدراس الخاصة"   ١٨/١٢/٢٠١٦  الماجستیر  ب ھدیب ھدیبرحاب عبد التوا
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  

عاطف مصطفى مكاوي/ د٠ا كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوانـ أستاذ متفرغ بقسم التخطیط االجتماعي   ا ورئیسامناقش   
أحمد حسني ابراھیم/ د٠ا جامعة الفیومالخدمة االجتماعیة  أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة    مشرفا 
  مناقشا  الفیومقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة بأستاذ   محمود فتحي محمد/ د٠ا

  الموافقة  :القرار 
بالموافقة على تشكیل الخدمة االجتماعیة   بشأن النظر في توصیة مجلس قسم طرق صیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوثالنظر في تو – ٦

   /للدارس  لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  "للتخفیف من حدة الضغوط الحیاتیة لمرضى الروماتوید  السلوكي المعرفيام العالج استخد"   ٥/٦/٢٠١٦  الدكتوراه  السید الشربینى فھميممدوح رفعت 
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  

سالم صدیق أحمد/ د٠ا جامعة الفیومالخدمة االجتماعیة  أستاذ خدمة الفرد المتفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة ـ كلیة  ورئیسا مناقشا   

حمد الھادي شحاتةفوزي م/ د٠ا -كلیة الخدمة االجتماعیة أستاذ خدمة الفرد ـ ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث ـ  
 مشرفا جامعة الفیوم

مة االجتماعیة أستاذ خدمة الفرد ـ ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث ـ كلیة الخد  رأفت عبد الرحمن محمد/ د٠ا
  مناقشا  بني سویفجامعة التنمویة ـ 

  الموافقة  :القرار 
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  . ٢٠١٨/٢٠١٩ الجامعيبشان اعتماد نتیجة دبلوم الدراسات العلیا للعام  -:الثالث الموضوع 

  الموافقة  :القرار 
  :تشكیل لجان اختبارات القبول لطالب الدراسات العلیا الجدد -:-:الرابعالموضوع 

 م  ٢٠١٩/٢٠٢٠لجان اختبارات طالب الدراسات العلیا الجدد للعام بشأن تشكیل  -١
   ـ: فجاءت توصیة قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالتشكیل التالي 

  ماجستیر  لجنة الدكتوراه
  شعبة مدرسي ورعایة شباب

  ماجستیر
  أسرة وطفولةشعبة 

  ماجستیر
  لجنة الدبلوم  شعبة طبي وفئات

  إبراھیمأحمد حسني / د.ا  أحالم عبد المؤمن علي/ د.ا  میرفت السید خطیري/ د.ا  محمد جمال عبد العزیز /د.ا  زینب معوض الباھي/ د.ا
  فاطمة محمود عبد العلیم/د .م.ا  منال حمدي الطیب/ د.ا  عبیر حسن مصطفى/ م د.ا  مشیرة محمد شعراوي/ د.ا  أحمد حسني إبراھیم/ د.ا
  عبیر حسن مصطفى/ د .م.ا  فاطمة محمود عبد العلیم/د.م .ا  محمودصفاء عزیز / د .م.ا  یونس زید عبد الحمید/ د.ا  عویس عبد التواب ناصر/ د.ا
  -  -  -  -  یوسف محمد عبد الحمید/ د.ا
  -  -  -  -  محمود فتحي محمد/ د.ا

  ـ: الخدمة االجتماعیة بالتشكیل التالي  طرقجاءت توصیة قسم و
  ) :شعبة خدمة الفرد( القبول لمرحلة الماجستیر الشفوي الختبارات رلجنة وضع األسئلة واالختبا -
  .سالم صدیق أحمد/ د.أ -١
  .فوزي محمد الھادي منصور شحاتة/ د.أ  -٢
  .فاطمة أنور محمد/ د.م.أ -٣
  ): شعبة خدمة الفرد( لجنة وضع األسئلة واالختبار الشفوي  الختبارات القبول لمرحلة الدكتوراه  -
  .سالم صدیق أحمد/ د.أ -١
  .مصطفى الحسیني النجار/ د.أ -٢
  .عرفات زیدان خلیل/ د.أ-٣
  ): شعبة خدمة الفرد( لجنة وضع األسئلة واالختبار الشفوي  الختبارات القبول للدبلوم   -
  .مصطفى الحسیني النجار/ د.أ-١
  .عرفات زیدان خلیل/ د.أ -٢
  .فاطمة أنور محمد/ د.م.أ -٣
   )شعبة خدمة الجماعة( ارات القبول لمرحلة الماجستیرالشفوي الختب رلجنة وضع األسئلة واالختبا 

  یسري سعید/ د.أ -١
  محمد حجازي زنادیة عبد العزی/ د .أ-٢
  إسماعیل فاطمة عبد هللا/ د.أ -٣
  ): شعبة خدمة جماعة( لجنة وضع األسئلة واالختبار الشفوي  الختبارات القبول لمرحلة الدكتوراه  -
  . عادل محمود مصطفى/ د.أ -١
  یسري سعید حسانین/د .أ-٢
  إسماعیل فاطمة عبد هللا/ د.أ -٣
  ):شعبة خدمة جماعة( لجنة وضع األسئلة واالختبار الشفوي  الختبارات القبول للدبلوم   -
  . عادل محمود مصطفى/ د.أ -١
  یسري سعید حسانین/ د.أ -٢
  محمد حجازي زنادیة عبد العزی/ د.أ-٣
  
  )شعبة تنظیم المجتمع( فوي الختبارات القبول لمرحلة الماجستیرالش رلجنة وضع األسئلة واالختبا -
  عوني محمود قنصوه/ د.أ -١
  ھناء محمد السید عبد المجید/ د.أ -٢
  .لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د .أ-٣
  ): شعبة تنظیم المجتمع( لجنة وضع األسئلة واالختبار الشفوي  الختبارات القبول لمرحلة الدكتوراه  -
  عوني محمود قنصوه/ د.أ -١
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  ھناء محمد السید عبد المجید/ د.أ -٢
  .لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د .أ-٣
  ):شعبة تنظیم المجتمع( لجنة وضع األسئلة واالختبار الشفوي  الختبارات القبول للدبلوم   -
  عوني محمود قنصوه/ د.أ -١
  ھناء محمد السید عبد المجید/ د.أ -٢
  .ارث عبد الوھابلیلى عبد الو/ د .أ-٣

  ـ: الشفوي والتحریريبالتشكیل التالي  التنمیة والتخطیطوجاءت توصیة قسم 

  لجنة الدبلوم  التخطیطشعبة  ماجستیر  ماجستیر شعبة التنمیة  لجنة الدكتوراه
  ھالة خورشید طاھر/ د.ا  سلوى رمضان/ د. م.ا  ھالة خورشید طاھر/ د.ا  عبد العزیز عبد هللا مختار/ د.ا
  احمد عبد الحمید سلیم/د .م.ا  ھاشم مرعي ھاشم/ د. م.ا  صالح احمد ھاشم/ د.ا  أحمد وفاء زیتون/ د.ا
  السید علي عثمان/ د .م.ا  نھلة عبد الرحیم/ د. م.ا  قوت القلوب محمد فرید/ د.ا  احمد عبد الفتاح ناجي/ د.ا
  -  -  -  محمود محمود عرفان/ د.ا
  -  -  -  وفاء یسري إبراھیم/ د.ا

  الموافقة  :القرار 
  :موضوعات خاصة بالجودة: سادسَا 

  .تشكیل لجنة الریادة العلمیة بالكلیة وخطة العمل اعتماد  -:الموضوع األول

  الموافقة  :القرار 
  .واألعالم بالكلیةإنشاء واعتماد تشكیل مكتب العالقات العامة  -:نيالثالموضوع ا

  الموافقة  :القرار 
  .ثیة للكلیة والئحتها التنفیذیة البح اعتماد الخطة :لثالثالموضوع ا

  الموافقة  :القرار 
  . التنفیذیة والئحته للكلیة العلميالبحث  أخالقیاتاعتماد دلیل  :الموضوع الرابع 

  الموافقة  :القرار 
  .اعتماد قائمة مواصفات الورقة االمتحانیة لمرحلة الدراسات العلیا  :الموضوع الخامس 

  الموافقة  :القرار 
  .اعتماد آلیات التعامل مع تظلمات طالب الدراسات العلیا  :وضوع السادس الم

  الموافقة  :القرار 
  

  .لمجلة كلیة الخدمة االجتماعیة للدراسات والبحوث االجتماعیة  اإلستراتیجیةالخطة  اعتماد :الموضوع السادس 
  الموافقة  :القرار 
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  Faculty of social work    كلیة الخدمة االجتماعیة
==========================================================================================  

ـــــة الخدمـــــة االجتماعیـــــة للدراســـــات لعلمـــــياوقواعـــــد النشـــــر  أخالقیـــــاتاعتمـــــاد  :الموضـــــوع الســـــابع                         بمجلـــــة كلی
  .والبحوث االجتماعیة  

  الموافقة  :القرار 
اللجـان الفنیـة المنبثقـة مـن مجلـس  البحث العلمـى ضـمن ألخالقیاتالتوصیة باستحداث لجنة بشان  :الموضوع الثامن 

  . الكلیة
  لس شئون الدراسات العلیا والبحوثعرض الموضوع على مجالتوصیة ب  :القرار 
  :موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : سابعاً 

  

  
خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بشان تنظیم رحلة إلى فندق كلیة  شئونفي توصیة لجنة النظر  -:األولالموضوع 

  .اإلداریین وأسرھم السیاحة المقام على ضفاف بحیرة قارون للسادة أعضاء ھیئة التدریس و
  الموافقة  :القرار 

  قریة دسیا بالفیوممبادرة الجامعة لتطویر  ن مشاركة الكلیة فىأشب -:نيالثالموضوع ا
   الموافقة  :القرار 
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