
 ١

                                 
  

                           كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                               
  
  

  ))٢٦١٢٦١((مجلس الكلیة رقم مجلس الكلیة رقم   محضرمحضر
  مم٦٦٢٠١٢٠١//١١١١//٩٩    االربعاءاالربعاءیوم یوم 

والنصــف صــباحًا ، عقــد مجلــس الكلیــة جلســته رقــم  التاســعةم وفــي تمــام الســاعة ٩/١١/٢٠١٦الموافــق  االربعــاءأنــه فــي یــوم 
ســهیر عبــد / محمــد جمــال الــدین عبــد العزیــز عمیــد الكلیــة  وأمانــة د/  برئاســة األســتاذ الــدكتور) ٢٦١(

  -:وبحضور السادة األساتذة   میهوب 
١-   
  ض الباهي              وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبزینب معو / د.أ- ١
  فوزي محمد الهادي شحاته        قائم بأعمال وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث / د.أ- ٢

 محمود محمود عرفان           وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة/ د.أ -٣        
         اتة السید صیام             رئیس قسم العلوم االجتماعیةشح/ د.أ -٤        
  عادل محمود مصطفي         رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.أ -٥        

  هالة خورشید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ - ٦
  ماعیة             رئیس قسم مجاالت الخدمة االجت          محمد  فتحيمحمود / د.أ - ٧

  األستاذ المتفرغ بالكلیة      عبد العزیز عبد اهللا مختار / د.أ -٨       
  األستاذ المتفرغ بالكلیة        مصطفي أحمد حسان  /  د.أ -٩       
  األستاذ المتفرغ بالكلیة          أحمد وفاء زیتون    / د.أ -١٠      
  بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  األستاذ المتفرغ بالكلیة         ان خلیل  دعرفات زی/ د.أ -١١      
  مجاالت الخدمة االجتماعیة األستاذ بقسم          أحمد حسني إبراهیم  / د.أ-١٢      

  األستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة األستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   هناء محمد السید            هناء محمد السید              //دد..أأ    --١٣١٣              
  التنمیة والتخطیط ستاذ المساعد بقسم األ    هاشم مرعي هاشم / د.م.أ  -١٤

  وكیل وزارة التضامن االجتماعي    أیمان زكي                   / أ  -١٥      
  والریاضة بالفیوم  عاصم مرسي                  وكیل مدیریة الشباب/ د - ١٦       

  : اوًال المصادقات 
 . ن تعدیالتبدو  ) ٢٦٠(رقم التصدیق على محضر االجتماع السابق  -١

األســتاذ بقســـم الطـــرق الخدمـــة  فـــوزي محمــد الهـــادي شـــحاته/ تقــدیم التهنئـــة للســـید األســتاذ الـــدكتور  -٢
لقیــــام لم  ٢/١١/٢٠١٦بتــــاریخ ) ٢٩٣٣( رئــــیس الجامعــــة رقــــم  / د.لصــــدور قــــرار أ االجتماعیــــة 

ـــه بـــدوام امـــع خـــالص إم الكلیـــة لشـــئون الدراســـات العلیـــا والبحـــوث  بأعمـــال وكیـــل     لتقـــدمنیاتنـــا ل
 .    والرقي

  
  



 ٢

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
صــفاء / ةالــدكتور  ةللســیدبشــأن موافقــة قســم مجــاالت الخدمــة االجتماعیــة علــي التقریــر الجمــاعي  - ١

لدرجــة أســـتاذ مســـاعد  لترقیتهـــا المــدرس بقســـم مجـــاالت الخدمــة االجتماعیـــة  عزیـــز محمـــود محمـــد 
 .  بذات القسم

  قة المواف :القرار 
 یســرا جــالل الــدین محمــد/ بشــأن موافقــة قســم التنمیــة والتخطــیط علــي الطلــب المقــدم مــن األســتاذة  - ٢

(    علیهـــا مـــن ســـتة أعـــوام ماضـــیة  الموقـــعالمـــدرس المســـاعد بقســـم التنمیـــة والتخطـــیط لرفـــع الجـــزاء 
 ) . مرفق صور القرار 

  الموافقة  :القرار 
 
العمـــل  عــن أعتــذارهعلــي قبــول إســحق إبـــراهیم  یوســف/ الطلــب المقــدم مــن الســید الـــدكتوربشــأن  - ٣

 .  م٢٠١٦كمنسق للكلیة في مشروع نظم المعلومات اإلداریة مع نهایة شهر أكتوبر 

أحمد مرعـي هاشـم كمنسـق للكلیـة فـي / الموافقة  علي قبول اعتذاره مع ترشیح السید الدكتور :القرار 
  مشروع نظم المعلومات اإلداریة 

  

عبیــر / ةالــدكتور  ةمــن الســید الطلــب المقــدم  ت الخدمــة االجتماعیــة علــي موافقــة قســم مجــاال بشــأن -٤
 ) مرفق صورة الطلب .            ( حسن مصطفي علي أنضمامها ألعضاء مجلس القسم 

  الموافقة  :القرار 
 

 

  :ة  للجنة شئون التعلیم والطالب موضوعات خاص : اً لثثا
والء عبــد / العــذر المقــدم مــن الطالبــة بشــأن  تعلــیم والطــالبشــئون الالنظــر فــي توصــیة لجنــة :  الموضــوع األول

م كـــامًال وذلـــك نظـــرًا ٢٠١٦/٢٠١٧الـــرحمن المقیـــدة بالفرقـــة الرابعـــة انتســـاب عـــن دخـــول االمتحـــان للعـــام الجـــامعي 
  ) مرفق طیه صورة شهادة میالد الطفل .                                           ( لرعایة الطفل 

  لموافقة ا :القرار 
  

أسـامة سـمیر صـالح محمـد  / الطالـب بشـأن توصـیة لجنـة شـئون التعلـیم والطـالب فـيالنظـر :  الموضوع الثـاني
م والــذي یلــتمس فیـــه قبــول اعتــذار نجلـــه عــن دخـــول ٢٠١٦/٢٠١٧المقیــد بالفرقــة األولـــي انتســاب للعــام الجـــامعي 

حیـــث أنــه مــریض ویحتــاج إلــي مـــن      لــه جلــهم وذلــك لمرافقــة ن٢٠١٦/٢٠١٧االمتحــان عــن العــام الجــامعي كـــامًال 
  . )  مرفق شهادة من مستشفي الفیوم.                                              ( فقه ایر 

  الموافقة  :القرار 
  



 ٣

حسـین علـي علـي  / لطالـبشـطب قیـد ا بشـأن النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطـالب:  الثالثالموضوع 
مرفــق صــورة مــن شــهادة .    ( نظــرًا لوفاتــه    م ٢٠١٦/٢٠١٧لرابعــة انتظــام فــي العــام الجــامعي المقیــد بالفرقــة ا

  .  )  الوفاه
  مع دعواتنا بالرحمة  الموافقة  :القرار 

  

/  ةالطالبـمـن األجـازة المرضـیة المقدمـة بشـأن  النظر في توصیة لجنة شـئون التعلـیم والطـالب:  الرابعالموضوع 
مرفــق (  .  م  ١٦/١٠/٢٠١٦المقیــدة بالفرقــة الرابعــة انتظــام لمــدة شــهر اعتبــارًا مــن یــوم محمــد إســماعیل  أســماء

ة ل مســئولیات تعلیمیــة للتعــویض عــن فتــر وتوصــي اللجنــة بتكلیــف الطالبــة بعمــ ) طیــه تقریــر مــن المستشــفي 
  الغیاب

  الموافقة  :القرار 
  

انتصـار / العـذر المقـدم مـن الطالبـة بشـأن  النظر في توصیة لجنـة شـئون التعلـیم والطـالب : الخامسالموضوع 
( م ١٦/١٠/٢٠١٦إجـازة لمـدة أسـبوعین اعتبـارًا مـن یـوم  عید حامد المقیدة بالفرقة الرابعـة انتظـام والتـي تحتـاج إلـي

وتوصـي اللجنـة بتكلیـف ) . مرفق طیه تقریر طبي مستشفي الجامعة یفیـد بأنهـا تحتـاج إلـي راحـة بسـبب الحمـل
  ة الغیابات تعلیمیة للتعویض عن فتر ل مسئولیالطالبة بعم
  الموافقة  :القرار 

 

  

محمـد / اإلجـازة المقدمـة مـن الطالـب  بشـأن النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطـالب:  السادسالموضوع 
 قبـول عـذره فیه م والذي یطلب٢٠١٦/٢٠١٧أحمد عبد اهللا عبد التواب المقید بالفرقة الثالثة انتظام بالعام الجامعي 

مرفـق طیـه تقریـر طبـي مـن (  الجـامعي الحـالي كـامًال وذلـك لمرافقـة والـده المـریضعن دخول االمتحان عـن العـام 
المدیریة العامة للشئون الصحة بمنطقة الریـاض والتـي تفیـد بـأن الوالـد / المملكة العربیة السعودیة مختوم ختم 

  ) .  األبنیحتاج إلي راحة لمدة ستة أسابیع بمرافقة 
  الموافقة  :ر القرا

 

مینـا فـاروق فـاروق / إیقاف قید الطالـب  بشأن النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب:  السابعالموضوع 
  . سنة  ٢٨م وتجاوزه سن الـ ٢/١٢/١٩٨٧خلف عزیز المقید بالفرقة الرابعة انتساب حیث أن تاریخ میالده 

  الموافقة  :القرار 
  

  :لدراسات العلیا موضوعات خاصة للجنة ا رابعاً 
مجاالت  بشأن موافقة مجلس قسم والبحوثالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  : الموضوع األول  

ً علي تقریر لجنة المناقشة   دینا فاروق صوفي عبد اهللا/ منح درجة الماجستیر للدارسة االجتماعیة على  الخدمة بناء
  ٠بتقدیر ممتاز  )"ا االتصاالت والمعلومات على األداء المهني  لألخصائي االجتماعيتأثیر تكنولوجی( "بعنوان والحكم في رسالتها 

  الموافقة  :القرار 



 ٤

  

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث فيالنظر :  الموضوع الثاني

علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتها ًا بناءمود سعاد على محمد مح/ للدارسة منح درجة الماجستیر   االجتماعیة على 
بتقدیر  )برنامج تدریبي مقترح باستخدام نموذج الممارسة المبنیة على األدلة لتطویر األداء المهني لألخصائیین االجتماعیین بالمجال الطبي ( بعنوان
  ٠ ممتاز

  الموافقة  :القرار 
  

    
بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  والبحوث نة الدراسات العلیاالنظر في توصیة لج : الموضوع الثالث

ناءً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھا ب.  شیماء طلعت محمود أبو الحمل/ للدارسة منح درجة الماجستیر   على 
دراسة مطبقة على مدارس  -ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل معھا  المشكالت التي تواجھ رعایة الموھوبین ذوى االستثناءات المزدوجة(    بعنوان

  ٠ بتقدیر ممتاز )حتیاجات الخاصة بمحافظة الفیوم ذوى اال

  الموافقة  :القرار 
  

  

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر  : الموضوع الرابع
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالته بعنوان محمد شعبان محمد عبدالعزیز    / جة الماجستیر   للدارس منح در على  بناء

  ٠ بتقدیر ممتاز )الضغوط الحیاتیة التي تواجه أسر أطفال مرضى الفشل الكلوي وتصور مقترح لدور الخدمة االجتماعیة في مواجهتها (

  الموافقة  :القرار 
  

  

بشأن موافقة مجلس قسم طرق الخدمة  والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر  : الخامسالموضوع 
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتها   مریم محي الدین یوسف بریك/ منح درجة الماجستیر   للدارسة االجتماعیة على  بناء

من المشكالت االجتماعیة والقانونیة المترتبة على استخدام شبكات التواصل آلیات استخدام استراتیجیة التدعیم في الحد " (بعنوان 

  ٠ بتقدیر ممتاز دراسة مطبقة على طالب المرحلة الثانویة العامة وطالب المرحلة الثانویة الفنیة  - االجتماعي

  الموافقة  :القرار 
  
  

أن موافقة مجلس قسم طرق الخدمة بش والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر  : الموضوع السادس
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالته  میادة أحمد زیدان عادلي/ االجتماعیة على منح درجة الماجستیر   للدارسة    بعنوان ابناء

  ٠بتقدیر ممتاز  ")دور الجمعیات األهلیة في الحد من المشكالت االجتماعیة  لعماله األطفال (" 

  وافقة الم :القرار 
     

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة والبحوث  توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر :  السابع الموضوع

ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتها شیماء على عبد النعیم على  / منح درجة الدكتوراه   للدارسة االجتماعیة على  بناء
  . مرتبة الشرف األولىبتقدیر " نحو دور الحركات االجتماعیة فى تنمیة المجتمع   اتجاهات الشباب الجامعي" بعنوان

  الموافقة  :القرار 
  

  



 ٥

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة والبحوث  توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر :  الموضوع الثامن
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتها     مد هللاشیماء رمضان على ح/ منح درجة الدكتوراه   للدارسة االجتماعیة على  بناء

مرتبة الشرف "  بتقریر  الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة واكساب االخصائیین االجتماعیین مهارات نشر ثقافة حقوق االنسان بین الطالب  " بعنوان
  . األولى

  الموافقة  :القرار 
  

  

بشأن موافقة مجلس قسم التنمیة والتخطیط على  ة لجنة الدراسات العلیا والبحوثتوصی النظر في - : التاسعالموضوع 
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتها بعنوان   أمال محمد عبد المنعم عجمي/ للدارسة منح درجة الدكتوراه   العوامل المؤثرة " بناء

  ٠ مرتبة الشرف األولىبتقدیر " على كفاءة التخطیط إلدارة األزمات بالجامعات المصریة   

  الموافقة  :القرار 
  

  

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -: شراعالالموضوع  
ر الخدمة دو " بعنوان .   لیلى مراد محمد احمد  /االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارسة 

   -:لسادة ا وتتكون لجنة المناقشة والحكم من "االجتماعیة في الحد من المشكالت الناتجة عن إقامة المسن بدور الرعایة اإلیوائیة
مناقشا ورئیسا                           جامعة الفیوم                     –أستاذ متفرغ بقسم المجاالت كلیة الخدمة االجتماعیة   مصطفى أحمد حسان/ د .أ  

مناقشا                                     جامعة حلوان-أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة كلیة الخدمة االجتماعیة   زكنیة عبد القادرخلیل/ د .أ  

 مشرفا                                                        أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة                             میرفت السید خطیري  / د .أ
       

  الموافقة  :القرار 
  

بشـأن موافقـة مجلـس قسـم  توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث النظـر فـي -:عشـر  الحاديالموضوع   
(   بعنـوان. والء سـید محمـد/ سـتیر للدارسـة مجاالت الخدمة االجتماعیـة علـى تشـكیل لجنـة المناقشـة والحكـم علـى رسـالة الماج

وتتكـون لجنـة   )المخاطر التي یتعـرض لهـا االخصـائي االجتمـاعي فـي المجـال الطبـي ودور الخدمـة االجتماعیـة فـي مواجهتهـا 
   -:المناقشة والحكم من السادة 

مناقشا ورئیسا                          لوان       جامعة ح –أستاذ متفرغ بكلیة الخدمة االجتماعیة         مدحت محمد ابو النصر/ د .أ  
مشرفا     أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب جامعة الفیوم      زینب معوض الباهي / د .أ      

 مناقشا                                          أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    احالم عبد المؤمن علي   / د .م.أ

  الموافقة  :القرار 
  

  

بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -: عشر الثانيالموضوع  
  -:االجتماعیة  على تسجیل الخطط التالیة  لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي 

  

  )قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ( ـ تسجیل رسائل : أوالً 
  لجنة اإلشراف  عنوان الموضوع  الدرجة  اسم الدارس  م

١  
  محمد إبراهیموردة 

  
  دكتوراه

 المعافیینالسلبیة للطالب العادیین نحو  سلوكیاتتعدیل ال االجتماعیة فيللخدمة الممارسة العامة فاعلیة برنامج 
  ذهنیا المدمجین معهم 

  عبد الحمیدمحمد یوسف / د.أ

  منال حمدي الطیب/ د.م .ا

  



 ٦

٢  
  دالیا عبد المولى عبد النبي

  
  دكتوراه

االجتماعیین العاملین بالمدارس  لألخصائیینالتدخل المهني من منظور الممارسة العامة لتحسین االداء المهني 
  المطبقة لنظام الدمج

  أحمد حسني ابراهیم/ د.أ

  لعلیمفاطمة محمود عبد ا/ د.م.أ

٣  
  رانیا حمدي عبد العال

  
دور مقترح للخدمة االجتماعیة  من منظور الممارسة العامة للتخفیف من حدة المشكالت التي تواجه الشباب   ماجستیر

  الموهوبین متحدي االعاقة 

  یوسف محمد عبد الحمید/ د.أ

  صفاء عزیز محمود/ د.م.أ

٤  
  والء أحمد عبد التواب

 ماجستیر  
مة االجتماعیة من منظور الممارسة العامة للتخفیف من حدة المشكالت التي تواجه الفتیات في دور مقترح للخد

  المناطق الصناعیة

  مشیرة شعراوى/ د.أ

  فاطمة محمود عبد العلیم/ د.م.ا

٥  
  یمان عید ربیع قاسمإ

  
  تقییم الخدمات المقدمة لفئة األقزام  ماجستیر

  محمود فتحي محمد/ د.أ

  علي صباح حسن./ د

٦  
  نسمة علي الدین علي

  
  یناالجتماعی ینمتطلبات تحقیق كفایات القیادة التحویلیة لدى االخصائی ماجستیر

  مشیرة شعراوى/ د.أ
  عماد عبد السالم/ د

٧  
  بو العباسأیسري فرید 

  
  تأثیر استخدام المستحدثات التكنولوجیة على نوعیة حیاة االسرة داخل المجتمع الریفي ماجستیر

  فاروقمنال / د.أ

  سعد عید قاسم. د

٨  
  هالة أحمد أمین

  
  دور مقترح لألخصائي االجتماعي في التخفیف من حدة المشكالت التي تواجه األطفال تحت الوصایة ماجستیر

  محمود فتحي/ د.أ
  سعد عید قاسم/ د

٩  

  

  یه محمد عبد العاطىآ
  

  الجتماعیة في التخفیف منها المشكالت االجتماعیة التي تواجه مرضى القلب ودور الخدمة ا ماجستیر
  أحمد حسني ابراهیم/ د.أ

  جمال سیدشامیة / د

١٠  
  وسام محمود وسیم

  
  متطلبات تحقیق الجدارات  الوظیفیة لألخصائیین االجتماعیین بالمجال المدرسي ماجستیر

  الباهي معوض زینب/ د.أ

  ربیع شیماء حسین/ د

  االجتماعیین بالمدارس الخاصة لألخصائیینعن االحتراق الوظیفي  تجةالناالمشكالت  ماجستیر  رحاب عبد التواب هدیب  ١١
  أحمد حسني/ د.أ

  سعد عید قاسم/ د

  المصابین بالشلل الدماغي  لألطفالفعالیة خدمات الجمعیات االهلیة المقدمة  ماجستیر  ماني سعد محمد محبوبأ  ١٢
  یوسف محمد عبد الحمید/ د.أ

  عماد عبد السالم/ د

١٣  
  فاید هند السید

  
  للخدمة االجتماعیة لتنمیة مهارات التفكیر االبداعي لدى الطالب الموهوبینللممارسة العامة دور مقترح  ماجستیر

  مشیرة شعراوي/ د.أ

  جمال سیدشامیة / د

   ودور األخصائي االجتماعي فى التعامل معهمذهنیا  المعاقینألسر الطالب  يالسلوك الالتكیف ماجستیر  نهى نادي محمد  ١٤
  منال فاروق/ د.أ

  شامیة جمال سید/ د 

١٥  
  منى حمدان عبد الغني

  
  

  االجتماعیات في مجال ریاض االطفال لألخصائیاتبرنامج تدریبي لتنمیة االداء المهني  ماجستیر

  أحمد حسني ابراهیم/ د.أ

  .حكیمة رجب/ د

  

  ب الخدمة االجتماعیة المهارات المهنیة المؤهلة لسوق العملفاعلیة البرامج التدریبیة في اكساب طال ماجستیر  محمد علي عبد التواب  ١٦
  یوسف عبد الحمید/ د.أ

  منال حمدي الطیب/ د.م.أ

 ماجستیر  سمر محي الدین محمد  ١٧
اآلثار المترتبة على مشكلة ارتفاع المهور لدى الشباب المقبلین على الزواج ودور األخصائي االجتماعي في التعامل 

  .معها

  روقمنال فا/ د.أ

  عبیر حسن/ د.م.أ

  
  

  الموافقة  :القرار 
  
  
  
  



 ٧

  
  ):  قسم طرق الخدمة االجتماعیة ( ـ تسجیل رسائل : ثانیا 

  -:لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي  التالیة خطط العلى تسجیل  طرق الخدمة االجتماعیةبشأن موافقة مجلس قسم  -٢
  

  لجنة اإلشراف  لعنوان الموضوع للتسجی  الدرجة  أسم الدارس  م

  عواطف محمد عاطف   ١
 عن الناجمة االجتماعیة الضغوط من والتخفیف الفرد خدمة فى المعرفي المدخل  دكتوراه

  االجتماعي التواصل ألسالیب الخاطئ األسرة استخدام
  عرفات زیدان خلیل / د.أ
  أحمد مختار رمضان./ د

  المجید عبد حسني نهى  ٢
 التى الضغوط من للتخفیف الفرد خدمة طریقة فى جتماعیةاال المساندة استخدام  دكتوراه

  الموهوبین الطالب تواجه
  فاطمة أنور محمد / د.م.أ
  یوسف إسحق إبراهیم  ./ د

   الغني عبد بسیوني سهام  ٣
 الطالب لدى الذاتیة المسؤولیة تنمیة فى الجماعات مع العمل طریقة اسهامات  ماجستیر

  األساسي التعلیم من نیةالثا بالحلقة دراسیاً  المتأخرین
  إسماعیل  هللا فاطمة عبد ا/ د.أ
  سلوى صالح الدین./ د

  لبیب ربیع ممدوح هاله  ٤
 التعلیم لطالبات الحیاتیة المهارات تنمیة فى الجماعة خدمة طریقة إسهامات  ماجستیر

  الثانوي الفني
  عادل محمود مصطفى / د.أ
  أحمد مرعي هاشم./ د

  

  الموافقة  :القرار 
  

طـرق شأن موافقـة مجلـس قسـم ب توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -: عشر الثالثوضوع  الم
  ١/١٢/٢٠١٣المسـجلة بدرجـة الماجسـتیر فـي هویدا أسامة عبـد الحمیـد إبـراهیم / المد االول للدارسة  علىالخدمة االجتماعیة 

  . م٣٠/١١/٢٠١٦وینتهي في 

ً الموافقة  :القرار    یر المشرف علي تقر  بناء
  

قسم مجاالت الخدمة  موافقة  بشأن توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في -:عشر  الرابعالموضوع  
رانیا عماد  سعد مصطفى والمسجلة بدرجة الدكتوراه قسم مجاالت الخدمة / على الطلب المقدم من الدارسة االجتماعیة 

  )م ٢٠١٥/ ٥/ ١٧الدارسة مسجلة بتاریخ  (  .ایقاف القید نظرا لظروفھا الصحیةاالجتماعیة ـ شعبة مدرسي والذي تلتمس فیھ 

  الموافقة  :القرار 
  

ل  بشـأن توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث النظـر فـي:  عشر الخامسالموضوع  ب بفص ة التأدی رار لجن ق
خروجھ على القوانین واللوائح والتقالید الجامعیة محمود ابراھیم عباس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة فصال نھائیا ل/ الدارس 

  احمد ابراھیم عباس المقید بالدبلوم العام بكلیة التربیة ــ في امتحان مادة سیكولوجیة الشخصیة / بانتحالھ شخصیة شقیقھ الطالب 

  أحیط المجلس علمًا  :القرار 
  

ة  بشـأن بحـوثتوصیة لجنة الدراسـات العلیـا وال النظر في عشر  السادسالموضوع  االت الخدم رار مجلس مج ق
   ٠االجتماعیة برفض الطلب المقدم من الطالب التالیة أسمائھم بمد فترة قیدھم لیتمكنوامن التسجیل 

  مالحظات  انتھاء القید  الشعبة/ القسم   االسم  م

    ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت اسرة وطفولة  أسماء صالح محمد حسین   ١

    ١٠/١١/٢٠١٦  رة وطفولةمجاالت اس  الشیماء عرفھ محمد  ٢

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت اسرة وطفولة  أمیره محمود امین  ٣

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت اسرة وطفولة  آیة هللا مخلص عبد النبي  ٤

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت اسرة وطفولة  رحاب أسامھ أحمد محمد  ٥

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت اسرة وطفولة  مصطفى نبیل حمدي أحمد  ٦

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت مدرسي وشباب  المطلب  ریم جمال عبد  ٧

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت مدرسي وشباب  عافیھ صالح خلیفة   ٨

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت مدرسي وشباب  فاطمة عبد الھادي مھدي  ٩

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت مدرسي وشباب  نسمھ أبو زید عبد العزیز  ١٠

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت مدرسي وشباب  شیماء كریم عبد الحلیم   ١١

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت مدرسي وشباب  أحمد فتحي عبد اللطیف  ١٢



 ٨

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت مدرسي وشباب  أحمد مصطفى سید   ١٣

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت مدرسي وشباب  فوزي سعد فتحي سعد  ١٤

   ١٠/١١/٢٠١٦  مجاالت طبي وفئات  جھاد سمیر السید حسان  ١٥

   الطالب  شطب القیدقدم من قسم المجاالت علي الطلب الم علي الموافقة  :القرار 
  

  

االت  بشـأن توصیة لجنة الدراسات العلیـا والبحـوث النظر في: عشـر  السابع الموضوع  ة مجلس قسم مج موافق
دارس  ة من ال الة المقدم وان الرس ي عن وھري ف ر ج وان / الخدمة االجتماعیة على تعدیل غی اح بعن د الفت ى عب د یحی و ( محم نح

( إلى  ٠دراسة مطبقة على جامعة الفیوم ) بالجامعات المصریة  قترح للتمویل الذاتي لألنشطة االجتماعیة لرعایة الشباببرنامج م
ریة  ات المص باب بالجامع ة الش ة لرعای ذاتي لألنشطة االجتماعی ل ال رح للتموی امج مقت و برن ات ) نح ى الجامع ة عل ة مطبق دراس

  ٠المناقشة والحكم واعتبار ھذا التغییر تغییر غیر جوھري المصریة وذلك في التشكیل الخاص بلجنة 

  الموافقة  :القرار 
  

  المؤتمر العلمي السنوي القادم بشأن توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في: عشر  الثامن الموضوع  
  ـ : اقترح أعضاء اللجنة أن یكون موضوع المؤتمر القادم في أحد الموضوعات التالیة 

 ٠م  ٢٠٣٠أجندة تنمویة   -٢                       ٠ویة المهنیة والمسئولیة االجتماعیة رؤیة مستقبلیة اله - ١
 ٠الحمایة االجتماعیة للمرأة العربیة  – ٤                                               ٠الحمایة االجتماعیة لألطفال  - ١

  .  المجلس القادم في  یتم تحدید عنوان المؤتمر وموعده :القرار 
موافقة قسم التنمیة والتخطیط  بشأن توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث النظر في:  التاسع عشر الموضوع  

  م ٢٠١٦بدال من شھر ابریل  ٢٠١٦ایمان محمود مرداش في شھر نوفمبر/ على استثناء تسجیل الدارسة 
  شرافلجنة اإل  عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  أسم الدارس  م

  احمد عبد الحمید سلیم عبد الغني/ د.م٠أ  "فاعلیة برنامج الشراكة المحلیة من أجل المساءلة االجتماعیة "   ماجستیر  ایمان محمود مرداش  ١
  محمد احمد محمد ابو العال./ د

  الموافقة  :القرار 
  

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

بشـأن تـوفیر قاعـة لمركـز البحـوث النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیـة البیئـة  -: ألولالموضوع ا
عدادها قاعة للتدریب ویقترح تخصیص قاعة العلوم االجتماعیة سابقًا كمكان للقاعة  ٕ   . وتجهیزها وا

  مركز البحوث والتدریب " بمسمي الموافقة  :القرار 
  

  

" بأقامـة نـدوة عـن بشأن اقتراح توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة النظر في  -: الثانيالموضوع 
التعریــف بأهمیــة المبــادئ األولیــة لألســعافات األولیــة بالتنســیق مــع كلیــة الخدمــة التمــریض یحضــرها أعضــاء هیئــة 

  . التدریس والطالب والعاملین وذلك لمدة یومین 
  

  الموافقة  :القرار 
  

" عـالن عـن أقامـة األبشـأن  لنظـر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـةا -: الثالثالموضوع 
  . یضم أنشطة قطاع البیئة یشارك فیه الطالب باألنشطة المختلفة " معرض الجمال البیئي 

  الموافقة  :القرار 
  



 ٩

  

  : إعمالیستجد من  ما
شـأن صـرف الدراجـة المنـوه بعمیـد الكلیـة / د.علـي أ میر عـام الكلیـة / في المذكرة المعروضة من السید النظر  -١

مرفـق ( . لیة لعامل األرشیف بالكلیة لخدمة العملیـة التعلیمیـة وسـرعة إنجـاز األعمـال الخاصـة بالكلیـةعنها بعا
 ) المذكرة 

  . الموافقة  :القرار 
أسماء یونس السید عبد السالم مدرس بكلیة / بشأن انتداب السیدة األستاذة الدكتورة - ٢

 دریس مادة الصحة العامة بالكلیة الطب لت

  . بشأن اعتماد نتیجة درجة البكالویوس للتعلیم المفتوح بجامعة المنیا  - ٣
  

  
     عمید الكلیةقائم بأعمال                                      أمین المجلس        

  
  

         یز محمد جمال الدین عبد العز/ د.أ                                                سھیر عبد میھوب /د  

  


