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    كلیة الخدمة االجتماعیة

  
  ) ٢٠٥( مجلس الكلیة رقم  محضر اجتماع                          

  م١٢/٢٠١١/ ١٣الموافق  الثالثاءالمنعقد یوم 
الثانیة عشر م وفي تمام الساعة ١٣/١٢/٢٠١١الموافق  الثالثاءإنه في یوم 

بواب شاكر علي القائم / ظهرًا عقد مجلس الكلیة جلسته برئاسة األستاذ الدكتور
  :ل عمید الكلیة وبحضور السادة األساتذةاعمأب

 وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب   ان خلیل   عرفات زید/ د.أ - ١

 یسري سعید حسنین     وكیل الكلیة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة/  د.أ - ٢

 األستاذ المتفرغ بالكلیة         عوني محمود توفیق        /د.أ - ٣

 األستاذ المتفرغ بالكلیة          سالم صدیق أحمد          /د.أ - ٤

 األستاذ المتفرغ بالكلیة            أحمد وفاء حسین زیتون /د.أ - ٥

 األستاذ المتفرغ بالكلیة          مصطفى أحمد حسان      /د.أ - ٦

 بالكلیةاألستاذ المتفرغ       مصطفي الحسیني النجار     / د.أ - ٧

 خلیل عبد المقصود عبد الحمید       رئیس قسم التنمیة والتخطیط/د.أ - ٨

 یس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیةرئ         زینب معوض الباهي      /د.أ - ٩

 ل رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیةاعمأالقائم ب     هناء محمد السید/ د.م.أ -١٠

 أحمد عبد الفتاح ناجي              أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط/د.أ -١١

 ناصر عویس عبد التواب          أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/د.أ -١٢

 براهیم               أستاذ بقسم التنمیة والتخطیطوفاء یسري إ /د.أ -١٣

 .)أمین المجلس( ةمدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعی یوسف اسحق إبراهیم./د -١٤

   :وقد أعتذر عن عدم الحضور كل من
 بقسم التنمیة والتخطیطاألستاذ غیر المتفرغ     عبد العزیز عبد اهللا مختار/ د.أ - ١

 وكیل وزارة الشباب والریاضة أسامة رشوان                ./ د - ٢

 وكیل وزارة التضامن االجتماعي                محمود الشاذلي./ أ - ٣

 مجدي سلیم                مدیر مؤسسة مصر الخیر/ العمید - ٤
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بالترحیب بأعضاء  بواب شاكر/ د.رئیس المجلس أولما كان االجتماع قانونیًا فقد بدأ 
عبد الحمید عبد التواب صبري بتولى سیادته /لدكتوروتقدیم التهنئة لألستاذ ا المجلس،

 تولیها القیام بأعماللهناء محمد السید / د.م.منصب رئیس الجامعة باإلنتخاب، وتهنئة أ
النظر في موضوعات جدول األعمال مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة، ثم تم  رئیس

  :على النحو التالي
  

 ً   المصادقات  - : أوال
  

الموافـق  األربعاءالمنعقد یوم ) ٢٠٤(رقم حضر الجلسة السابق التصدیق على م
  .م٢/١١/٢٠١١

 المصادقة -:القرار
  

 ً   شئون التعلیم والطالب  -:ثانیا
  

النظـر فـي توصـیة لجنـة شـؤون التعلـیم والطـالب بشـأن اعتمـاد نتیجـة دور سـبتمبر للعـام -١
  :م،  وجاءت على النحو التالي٢٠١٠/٢٠١١الجامعي 
  بعة انتظامالفرقة الرا
عــــــــــــــــــــــــــدد 
  المتقدمین

عـــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  الحاضرین

عــــــــــــــــــدد 
  الغائبین

عـــــــــــــــــــــــــدد 
  الناجحین

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  الراسبین

النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 
المئویـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  للنجاح

النســـــــــــــــــــــــــــــــــــبة 
المئویـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  للرسوب
٣٨,٤٦  %٦١,٥٣  ٣٠  ٤٨  ٣٠  ٤٨  ٧٨%  
  

  الفرقة الرابعة أنتساب
عــــــــــــــــــــــــــدد 
  المتقدمین

عـــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  الحاضرین

عــــــــــــــــــدد 
  الغائبین

عـــــــــــــــــــــــــدد 
  الناجحین

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  الراسبین

النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 
المئویـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  للنجاح

النســـــــــــــــــــــــــــــــــــبة 
المئویـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  للرسوب
٢٨  %٧٢  ٦  ١٥  ٦  ١٥  ٢١%  

  .مع تعلیق نتیجة الطالب وحید ولید فولي لحین وصول رد الجامعة
  

  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
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النظــــر فــــي توصــــیة لجنــــة شــــؤون التعلــــیم والطــــالب بشــــأن تحدیــــد مواعیــــد االمتحانــــات  -٢
 -انتظـام(المیداني، واالمتحان العملي لمقرر الحاسب اآللـي للفرقـة الرابعـة  الشفویة للتدریب

  :على النحو المقترح التالي) أنتساب
  الفرقة الدراسیة              التاریخ         الیوم         

  )أنتساب -انتظام(الفرقة الثانیة   ٢٥/١٢/٢٠١١األحد                               
  )أنتساب -انتظام(الفرقة الثالثة   ٢٦/١٢/٢٠١١  االثنین

  )أنتساب -انتظام(الفرقة الرابعة   ٢٧/١٢/٢٠١١  الثالثاء 
  )أنتساب -انتظام(عملي حاسب آلي   ٢٨/١٢/٢٠١١  األربعاء 
  )أنتساب -انتظام(عملي حاسب آلي   ٢٩/١٢/٢٠١١  الخمیس
  

  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
  
النظر في توصیة لجنة شؤون التعلیم والطالب بشأن تحدید الموعد المقترح المتحانـات  -٣

الخمیس  یومم، وتنتهي ١/١/٢٠١٢التخلفات لطالب الكلیة لمدة خمسة أیام تبدأ من األحد 
  .المرفق م، وفقًا للجدول٥/١/٢٠١٢
  

  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
  
ر فـــــي توصـــــیة لجنـــــة شـــــؤون التعلـــــیم والطـــــالب بشـــــأن تحدیـــــد الموعـــــد المقتـــــرح النظـــــ  -٤

م لطـــالب ٢٠١١/٢٠١٢لالمتحانـــات النظریـــة للفصـــل الدراســـي األول مـــن العـــام الجـــامعي 
م، وتنتهـــي یـــوم األحـــد ٩/١/٢٠١٢الكلیـــة علـــى أن تبـــدأ االمتحانـــات یـــوم االثنـــین الموافـــق 

  .م، وفقًا للجداول المرفقة٢٢/١/٢٠١٢الموافق 
  

  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
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فــي توصــیة لجنــة شــؤون التعلــیم والطــالب بشــأن تشــكیل الكنتــروالت المتحانــات الفصــل  النظــر -٥

  :  على أن یكون التشكیل على النحو التالي" م٢٠١٢دور ینایر "الدراسي األول 
  تشكیل الكنترول              الفرقة الدراسیة         مسلسل

  رئیساً إبراھیم                                ء یسري اوف/د.أ  )أنتساب -انتظام(الفرقة األولى                               -١
ً                      منال حمدي الطیب       / د.م.أ   عضوا
ً                     میرفت السید خطیري    / د.م.أ   عضوا
ً              محمد صالح        أحمد فاروق /د.م.أ   عضوا
  عضواً فاطمة عبد اهللا محمد                  / د.م.أ
  محمد محمد حسان                      عضواً /د.م.أ
ً               صباح حسن على أحمد             / د   عضوا

  عبد الحمید             رئیساً  خلیل عبد المقصود/د.أ  )أنتساب -انتظام(الفرقة الثانیة   -٢
  أحمد وفاء زیتون                         عضواً /د.أ
ً هدى توفیق محمد                        / د.أ   عضوا
ً                       محمود فتحي محمد       /د.م.أ   عضوا
  هالة خورشید طاهر                    عضواً /د.م.أ
  عضواً                     صالح أحمد هاشم / د.م.أ

  قوت القلوب محمد                     عضواً /د.م.أ
شریف أحمد باشا                           عضوًا   /د

  رئیساً                     أحمد عبد الفتاح ناجي / د.أ  )أنتساب -انتظام(الفرقة الثالثة   -٣
ً                      مصطفى أحمد حسان        /د.أ   عضوا
  عضواً ناصر عویس عبد التواب                 /د.أ
  محمد جمال الدین                       عضواً /د.م.أ
  هاشم مرعي هاشم                     عضواً / د.م.أ
  أحالم عبد المؤمن علي                عضواً / د.م.أ
  یوسف محمد عبد الحمید               عضواً / د.م.أ
  عبیر حسن مصطفى                       عضواً / د
  فاطمة محمود عبد العلیم                  عضواً / د
  عضواً صفاء عزیز محمود                        /د
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  هناء محمد السید                        رئیساً / د.م.أ  )أنتساب -انتظام(الفرقة الرابعة    -٤
  عضواً                   عوني محمود توفیق    / د.أ
  سالم صدیق أحمد                        عضواً / د.أ
  مصطفى الحسیني النجار                  عضواً /د.أ
  لیلى عبد الوارث عبد الوهاب          عضواً /د.م.أ
  فاطمة أنور محمد                       عضواً /د.م.أ
  عضواً      یوسف اسحق إبراهیم                  /د
  باسم بكري إبراهیم                        عضواً /د
  

تـــرول ســـواء زینـــب معـــوض البـــاهي عـــن عـــدم المشـــاركة فـــي أعمـــال الكن/ د.وقـــد اعتـــذرت أ
، مع استبعاد د لمیاء جالل الدین، نظرًا لسفرها للخارج إعتبارًا مـن ./ بصفتها رئیسًا أوعضوًا

   . لقرار رئیس الجامعة م، طبقاً ١٩/٦/٢٠١٢م وحتى ١٩/١٢/٢٠١١
  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار

  
النظر في توصیة لجنة شؤون التعلیم والطالب بشأن الموافقة على االعتذار المقدم من  -٦

عن عدم دخول امتحانـات العـام  ،)الفرقة الثالثة انتظام(هناء محمد شعبان علي / الطالبة
  .م، وذلك نظرًا لرعایتها لطفلها٢٠١١/٢٠١٢الجامعي 

  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
  
عمــاد أبــراهیم / النظــر فــي توصــیة لجنــة شــؤون التعلــیم والطــالب بشــأن مــد قیــد الطالــب -٧

للعـــام  )بـــاقي لألعـــادة مـــن الخـــارج للمـــرة الثانیـــة(عبـــد الغنـــي المقیـــد بالفرقـــة الرابعـــة انتظـــام 
ســـنة، وحســـب تعلیمـــات  ٢٨م، حیـــث أن الطالـــب قـــد تعـــدى عمـــره ٢٠١١/٢٠١٢عي الجـــام

حیـث أنـه سنه دراسیة  إعطائه فرصة لمدةمكتب األتصال العسكري فیما یخص حالته، یتم 
  .في السنة النهائیة

  
  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار

ولي سعید الف/ ب بشأن إیقاف قید الطالبلطالالنظر في توصیة لجنة شؤون التعلیم وا -٨
) باقي لألعادة من الخارج للمرة الخامسة(بعة انتساب لراالمقید بالفرقة ا عبد العزیز محمد
ساب للعام ، وحالته الدراسیة راسب بالفرقة الرابعة أنت٢٠١١م/ ٢٠١٠للعام الجامعي 

  بسنة، وحسب تعلیمات مكت ٢٨تعدى عمره وقد  ٢٠١١/٢٠١٢الجامعي 
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  الدراسات العلیا  - :ثالثاً 

  .قیده صال العسكري فیما یخص حالته، یتم إیقافاألت 
  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار

  
  
  
التنمیة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم -١

لتنمیة والتخطیط رشدي السید أحمد محمد درجة الدكتوراه من قسم ا/منح الدارس  والتخطیط
تفعیل دور الجمعیات األهلیة في "  :في الرسالة المقدمة منه بعنوانبمرتبة الشرف األولى، 

  ."تحسین نوعیة الحیاة ألسر المعاقین ذهنیاً 
  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار 
  
جلس قسم مجاالت النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح م - ١

المعیدة "شامیة جمال سید علي /الخدمة االجتماعیة بتشكیل لجنة المناقشة والحكم للدارسة 
متطلبات بناء : "وموضوعهامنها  المسجلة لدرجة الماجستیر في الرسالة المقدمة "بالقسم

 "الشراكة المجتمعیة لربط المدارس الثانویة الصناعیة بسوق العمل
 
شحاتة السید صیام لقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بأن / د.ى التقریر المقدم من أبناء عل -:القرار

هدى توفیق محمد / د.الدارسة أنهت الرسالة وبأنها صالحة للمناقشة والحكم، والتقریر المقدم من أ
 لمجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بأن الدارسة أنهت الرسالة، وبأنها صالحة للمناقشة والحكم،

 : منیقترح مجلس الكلیة تشكیل لجنة المناقشة والحكم 

شحاتة السید صیام أستاذ علم االجتماع ووكیل كلیة اآلداب جامعة الفیوم لشئون / د.أ -١ 
  التعلیم والطالب                                                          مشرفًا ورئیسًا 

  جاالت الخدمة االجتماعیة بالكلیة        مشرفاً هدى توفیق محمد أستاذ بقسم م/د.أ -٢
  أحمد محمد علیق عمید كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان          مناقشًا / د.أ -٣
بواب شاكر علي أستاذ مجاالت الخدمة االجتماعیة وقائم بعمل عمید كلیة الخدمة / د.أ -٤

  مناقشاً                                االجتماعیة جامعة الفیوم                         
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النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم طرق  -٢
 حسام محمود محمد الشریف /الخدمة االجتماعیة بتشكیل لجنة المناقشة والحكم للدارس 

متطلبات الوعى " :هاوموضوعمنه  المقدمة الدكتوراه رسالةفي  "المدرس المساعد بالقسم"

ل وتدعیم األداء المهني لألخصائي االجتماعي في العمل مع جماعات األطفابالجودة 
  : على أن تتكون اللجنة من، "ذوى اإلعاقة الذهنیة البسیطة

 مناقشًا ورئیساً    كرم محمد الجندي  أستاذ بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان / د.أ-١

            طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة  مناقشاً ق   أستاذ بقسم عوني محمود توفی/ د.أ-٢

             مشرفاً مصطفى الحسیني النجار  أستاذ  بقسم طرق الخدمة  االجتماعیة بالكلیة  / د.أ-٣

  مشرفاً أستاذ  بقسم طرق الخدمة  االجتماعیة بالكلیة   عادل محمود مصطفى    / د.أ-٤
  .الدراسات العلیالجنة  ى توصیةالموافقة عل -:القرار

  
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم طرق  -٣

في  أسماء صالح رمضان /الخدمة االجتماعیة بتشكیل لجنة المناقشة والحكم للدارسة 
متطلبات تحسین نوعیة الحیاة لألطفال " :وموضوعهامنه  رسالة الماجستیر المقدمة

  :على أن تتكون اللجنة من" االجتماعیةالرعایة ألیتام بمؤسسات ا
  مشرفاً ورئیساً            بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة سالم صدیق أحمد أستاذ/ د.أ -١
                                                   أستاذ بقسم الصحة النفسیة كلیة التربیة جامعة الفیوم                          محمد عبد العال الشیخ   / د.أ -  ٢

 مناقشاً 
                                                  مناقشاً         أستاذ مساعد بالقسم                   هناء محمد السید  / د.م.أ -٣
                                    مشرفاً          لیلى عبد الوارث عبد الوهاب  أستاذ مساعد بالقسم     / د.م.أ - ٤

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار
  
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم التنمیة -٥

في " بالقسم املدرس املساعد"سلوى عبد احلفيظ /والتخطیط بتشكیل لجنة المناقشة والحكم للدارسة 
األسلوب الموحد في التخطيط لتنمية المجتمع ":المقدمة منها وموضوعها الدكتوراه رسالة

 : على أن تتكون اللجنة من"  دراسة على جمعية الرعاية المتكاملة بمصر الجديدة- المحلي

تماعي وتصميم البحوث وعميد كلية أستاذ التخطيط االجعبد العزيز عبد اهللا مختار  / د.أ- ١
ً                                                          الخدمة االجتماعية سابقًا    مشرفًا ورئيسا

االجتماعية أحمد يوسف عليق  أستاذ التخطيط االجتماعي وعميد كلية الخدمة / د.أ- ٢
                                                                                      نحلواجامعة  مناقشًا 
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ً بالكلية           وفاء يسري إبراهيم   أستاذ بقسم التنمية والتخطيط/ د.أ- ٣   مناقشا
ً  بالكلية  أستاذ مساعد بقسم التنمية والتخطيط هالة خورشيد طاهر / د.أ- ٤   مشرفا

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار
  
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم مجاالت -٦

 : الخدمة االجتماعیة بتسجیل رسائل الماجستیر المقدمة من كل من
  الضغوط االجتماعیة للشباب المعاق " :بعنوان محمود محمد یاسین/ الطالب

وتشكل لجنة " هاجسمیًا ودور الخدمة االجتماعیة في التخفیف من حدت
  .عبیر حسن مصطفى/ د.  أحالم عبد المؤمن علي/ د :اإلشراف من كل من

 محددات النسق القیمي لألسرة تجاه : "شیماء أحمد عبد الفتاح بعنوان/  الطالبة
" مشاهدة أطفالها لبرامج التلیفزیون ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل معها

یوسف / د .التوابناصر عویس عبد / د.أ: وتشكل لجنة اإلشراف من كل من
 .محمد عبد الحمید

 تقویم خدمات جمعیة رعایة أطفال : "صفاء رجب یاسین بعنوان/  الطالبة
/ د .محمود فتحي محمد/ د :وتشكل لجنة اإلشراف من كل من" السجینات

 .صفاء عزیز محمود

  الناتجة عن  المشكالت االجتماعیة" :أسماء عبد اهللا عبد الفتاح بعنوان/ الطالبة
" دمج المعاقین في المدارس العامة ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل معها

فاطمة محمود / د. محمود فتحي محمد/ د :وتشكل لجنة اإلشراف من كل من
 .عبد العلیم

  برنامج مقترح للخدمة " :عبد الرحمن أحمد علي أحمد بعنوان /الطالب
وتشكل " نیة المقدمة لألطفال التو حدییاالجتماعیة لتحسین الخدمات االجتماع

یوسف محمد عبد / د. محمود فتحي محمد/ د: لجنة اإلشراف من كل من
 .الحمید

  تصور لبرنامج تدخل مهني من منظور " :إلهام بدر عبده سید بعنوان/ الطالبة
الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة لتنمیة مشاركة الشباب في الجمعیات 

 .ناصر عویس عبد التواب/ د.أ :ل لجنة اإلشراف من كل منوتشك" التطوعیة
 .یوسف محمد عبد الحمید/ د

  خدمة التدخل المهني لل" :رانیا رمضان شحاتة محمد بعنوان/ الطالبة
وتشكل  " االجتماعیة للمراهقین مجهولي النسباالجتماعیة وتنمیة العالقات 
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صفاء عزیز / د .أحمد فاروق محمد صالح/ د: كل منلجنة اإلشراف من 
 .محمود

  أزمة انتقال الحدث "  :هبه عبد التواب محمد عبد الشافي بعنوان/ الطالبة
المنحرف من المؤسسة االیداعیة إلى السجن العمومي ودور الخدمة 

یوسف / د: وتشكل لجنة اإلشراف من كل من" االجتماعیة في مواجهتها 
 .عبیر حسن مصطفى/ د. محمد عبد الحمید

  التدخل المهني للخدمة : "مایسه حسین قطب عیسى بعنوان /الطالبة
وتشكل لجنة " االجتماعیة لتفعیل دور االتحادات الطالبیة بجامعة الفیوم

 .منال حمدي الطیب/ د. بواب شاكر علي جمعه/ د.أ: اإلشراف من كل من

  العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي : "أحمد محمد فتحي بعنوان/ الطالب
وتشكل لجنة اإلشراف من كل " ن االجتماعیین بالمدارس الحكومیةلألخصائیی

 .أحمد فاروق محمد/ د .محمود فتحي محمد/ د: من

  فعالیة برامج التأهیل " :شیماء علي طلعت محمد الناظر بعنوان/الطالبة
" االجتماعي المقدمة لألحداث الجانحین داخل مؤسسات الرعایة االجتماعیة

السید  ترفمی/د. بواب شاكر علي/ د.أ :كل من وتشكل لجنة اإلشراف من
 .خطیري

  إسهامات الجمعیات األهلیة في : "أمیرة محمود سید محمود بعنوان/الطالبة
كفالة الفتیات الفقیرات المقبالت على الزواج ودور الخدمة االجتماعیة في 

مصطفى أحمد / د.أ: وتشكل لجنة اإلشراف من كل من" التعامل معهن
 .الم عبد المؤمن عليأح/ د. حسان

  العوامل المؤثرة على تنمیة قیم : "العطا بعنوانمحمد هالل أبو /الطالبة
المواطنة لدي شباب المناطق العشوائیة ودور الخدمة االجتماعیة في 

محمد جمال الدین عبد / د: وتشكل لجنة اإلشراف من كل من" مواجهتها
 .یوسف محمد عبد الحمید/ د. العزیز

  اتجاهات المجتمع الریفي نحو المرأة " :وة رجب مراد بعنوانمر /الطالبة
وتشكل لجنة اإلشراف " خدمة االجتماعیة في التعامل معهاالمطلقة ودور ال

 .فاطمة محمود عبد العلیم/ د. أحمد فاروق محمد صالح/ د: من كل من

  ى العوامل المؤثرة في ثقافة الحوار لد" :مروة أحمد بلیدي علي بعنوان/الطالبة
ینایر ودور الخدمة االجتماعیة في التعامل  ٢٥الشباب الجامعي بعد ثورة 

أحمد / د. محمود فتحي محمد/د :وتشكل لجنة اإلشراف من كل من" معها 
 .فاروق محمد
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  فاعلیة خدمات لجان حمایة : " سالي أحمد السعید مصطفى بعنوان/ الطالبة

/ د.أ :من كل من وتشكل لجنة اإلشراف" الطفولة في تحقیق أهدافها
 .عبیر حسن مصطفى/ د .مصطفى أحمد حسان

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار
 

النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم طرق الخدمة - ٧
  : االجتماعیة بتسجیل رسائل الماجستیر المقدمة من كل من

  اآلثار السلبیة للعولمة على ثقافة : "د أحمد على بعنوانیسرا محم/الطالبة
وتشكل لجنة االشراف " الطفل ومحددات العمل معها من منظور خدمة الفرد

 .یوسف اسحق إبراهیم/ د. مصطفى الحسینى النجار/ د.ا: من كل من 
  التي  االجتماعیة المشكالت" :بعنوانمروة محمد محمد أحمد یحیى /الطالبة

 "ینایر ودور خدمة الفرد الجماعیة فى مواجھتھا ٢٥ى ثورة تواجھ مصاب
باسم بكرى / د. فاطمة عبد هللا اسماعیل/ د :كل من لجنة االشراف من  تشكلو

 .ابراھیم
  دراسة لظاھرة العنف البدنى بین "اسماء سمیر عبد الحمید بعنوان/الطالبة

ور مقترح للتدخل تالمیذ مدارس المرحلة االعدادیة واثارھا السلبیة مع وضع د
 :كل منلجنة االشراف من  تشكلو". المھنى من منظور خدمة الفرد لمواجھتھا

 .باسم بكرى ابراھیم/ د .عرفات زیدان خلیل/د.ا
  محددات استخدام العالج المعرفى " :بعنوان ھیثم عطا هللا محمد/الطالب

 تشكل و" السلوكى فى خدمة الفرد لمواجھة المشكالت المؤدیة للطالق المبكر
   .باسم بكرى ابراھیم/ د. عرفات زیدان خلیل/ د.ا :من كل من لجنة االشراف

 
  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم طرق الخدمة  -٨

  : ن كل مناالجتماعیة بتسجیل رسائل الدكتوراه المقدمة م
  فعالیة برنامج ارشادى بإستخدام : " احمد محمود حسن حسن بعنوان/الطالب

" المدخل المعرفى السلوكى فى خدمة الفرد لمواجھة مشكلة التحرش الجنسى
محمد / د . النجار مصطفى الحسینى/ د.ا: وتشكل لجنة االشراف من كل من 

 .محمد حسان

  ذج االھداف االجتماعیة فى خدمة نمو"  :محمد حسن السید بعنوان/الطالب
. "الجماعة وتنمیة اتجاھات الطالب نحو المشاركة فى نظام الجودة واالعتماد

یسرى سعید / د.ا .سالم صدیق احمد/ د.ا :كل منلجنة االشراف من  تشكلو
   .حسانین
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  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار 

ت العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم التنمیة النظر في توصیة لجنة الدراسا -٩
  :والتخطیط بتسجیل رسائل الماجستیر المقدمة من كل من

  العالقـــة بـــين تلقـــي خـــدمات الضـــمان االجتمـــاعي : " ســـحر جمـــدي إمـــام علـــي بعنـــوان/الطالبـــة
ن"  والوصـمة ن كل م ة االشراف م أمحـد / د.أ. أمحـد عبـد الفتـاح نـاجي/ د.أ :وتشكل لجن

  .اء زيتونوف

  دور حمـــالت التســـويق االجتمـــاعي فـــي تغييـــر : " والء مصــطفى حســـان مجعـــة بعنـــوان/الطالبـــة
ن" اتجاهات القرويين نحو تعلـيم الفتيـات ن كل م ة االشراف م أمحـد / د.أ :وتشكل لجن

 .صالح أمحد هاشم / د. عبد الفتاح ناجي

  تخطيطيــة للمســئولية االجتماعيــة مؤشــرات " :أمحــد عبــد اخلـالق عبــد العلــيم زيـادة بعنــوان/الطالـب
ل  " المجتمعية ةلشركات القطاع الخاص في تحقيق التنمي ن ك ة االشراف م وتشكل لجن

 .وفاء يسري إبراهيم / د.أ. أمحد عبد الفتاح ناجي/د.أ :من

 

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

موافقة على اقتراح مجلس قسم مجاالت النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن ال -١٠
املسجلة لدرجة املاجستري  بالقسم،  هبه شعبان حسن أحمد/ للطالبةبتعديل األشراف  الخدمة االجتماعیة

أحمد فاروق محمد األستاذ المساعد / د،  ناصر عويس عبد التواب األستاذ بالقسم ./ د.أ بأشراف
ً  بواب شاكر على/ د.أ، حبيث حيل بالقسم   .ناصر عويس عبد التواب األستاذ بالقسم./ د.أعن  بديال

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

مجــاالت النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا بشــأن الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس قســم  -١١
مجلــس علــى  إبــراهیم علــي إبــراهیم مفتــاح/بعــرض الطلــب المقــدم مــن الطالــب  الخدمــة االجتماعیــة

أنهــى الســنة التمهیدیــة األولــى والثانیــة بعــد أن ســتئناف دراســته للتســجیل لدرجــة الماجســتیر الكلیــة ال
م مـن قســم مجــاالت الخدمـة االجتماعیــة شـعبة مدرســیة ورعایــة ٢٠٠٥،  ٢٠٠٤للماجسـتیر عــامي 

  .ثم لم یستكمل إجراءات تسجیله لدرجة الماجستیر لظروف سفره ،شباب
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  من أعمال  دما یستج  - : خامساً 

  اإلدارة المتكاملة - :رابعاً◌ً 

  .على مجلس الجامعة لس بالموافقة مع عرض الطلبیوصي المج -:القرار

  
  

النظر في التقریـر المفصـل الـوارد مـن مشـروع تطـویر نظـم المعلومـات اإلداریـة عـن  -١
م، والموضــح فیــه مــدى تقــدم مشــروع نظــم المعلومــات اإلداریــة ٢٠١١شــهر أكتــوبر 

 .بالكلیة
  

ة لشؤون التعلیم یوصي المجلس بقیام السید األستاذ الدكتور وكیل الكلی -:القرار
  .   باختیار منسق جدید ألعمال اإلدارة المتكاملة بالكلیةوالطالب 

 

  
  
  

المذكرة المقدمة من السید األستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  -١
 .بخصوص مواجهة مشكلة التدخین بالكلیةالبیئة تنمیة و 
  

ها بشكل فوري من قبل بتفعیل غرامة التدخین، وتحصیل یوصي المجلس -:القرار
  .أعضاء هیئة التدریس، مع اإلعالن عن ذلك داخل الكلیة بالطرق المناسبة

  
 .منذ قرار تشكیل المركز بشأن أعمال مركز البحوث بالكلیة، وما تم من انجازات  -٢

 
بقیام وكیل الكلیة لشؤون خدمة البیئة وتنمیة المجتمع  یوصي المجلس -:القرار

بتقدیم -ذات طابع خاص تتبع وكالة الكلیة لشؤون البیئة المركز وحدةباعتبار  –
  .ازه منذ قرار تشكیل المجلس، وعرضه على مجلس الكلیةتقریر عن ما تم إنج

  
  

بشأن المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الخدمة االجتماعیة بالفیوم، والذي سیعقد تحت  -٣
الخدمة االجتماعیة وتفعیل ": عنوان ."منظمات العمل الخیري



  
-١٣ -  

  
م، ٢٠١٢فبرایر عام  ٢٣، ٢٢یوصي مجلس الكلیة بأن یتم عقد المؤتمر یومي : قرارال

  :على أن تشكل لجنة رئیسیة للتجهیز ألعمال المؤتمر من كل من
 .أحمد عبد الفتاح ناجي/ د.أ -١
 .ناصر عویس عبد التواب/ د.أ -٢
 .وفاء یسري إبراهیم/ د.أ -٣

  
 .بالكلیة بشأن تحدید مسئولیة أدارة برنامج التعلیم المفتوح -٤

 
  :یوصي مجلس الكلیة بأن تشكل لجنة من كل من: القرار

 .سالم صدیق أحمد         منسق برنامج التعلیم المفتوح بالكلیة/ د.أ -١
 .خلیل عبد المقصود عبد الحمید ممثًال عن قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ -٢
 .یوسف عبد الحمید   مسئول سیر الدراسة للتعلیم المفتوح بالكلیة/ د.م.أ -٣

برنامج التعلیم بأعمال وتكون اللجنة مسئولة عن كافة األمور المتصلة 
 . المفتوح بالكلیة

  
 .بشأن دعم الكتاب الجامعي الخاص بكلیة الخدمة االجتماعیة -٥

  
یوصي مجلس الكلیة بأن من لم یلتزم من أعضاء هیئة التدریس بقرار : القرار

یستفید من الدعم المقدم  مجلس الكلیة بشأن تحدید سعر الكتاب الجامعي، لن
 .من قبل الجامعة

 
 

 .سمینار العام للكلیة في الفصل الدراسي الثانيبدیل للبشأن تحدید موعد  -٦
 

یوصي مجلس الكلیة بأن یتم عقد السمینار العام یوم األربعاء من كل : القرار
  .ظهراً  أسبوع الساعة الثانیة عشر

  
 .بشأن تحدید موعد النعقاد مجلس الكلیة  -٧

  



  
-١٤ -  

یوصي مجلس الكلیة بأن یتم عقد مجلس الكلیة في الثالثاء الثالث من : قرارال
  .دون دعوة كل شهر

  
شعبان رمضان / بشأن توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بإعادة قید الطالب  -٨

وتم إیقاف قیده بسبب  ،محمد عوض المقید بالفرقة الرابعة انتساب باقي لإلعادة
   .عدم تحدید موقفه من التجنید

  لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
 

القائم بأعمال عمید الكلیة، والتي تفید أن  .د.بشأن المذكرة المقدمة من السید أ  -٩
م، قرر تكلیف األول ٣٠/١١/٢٠١١وتاریخ ) ٦٦(مجلس الجامعة في جلسته رقم 

من الكلیة،  الخریجینوبالرجوع إلى نتائج م ٢٠١٠،٢٠١١على كل كلیة دفعة 
م تم تعیینه ضمن الخطة اإلستراتیجیة للكلیة من ٢٠١٠أتضح أن األول دفعة 

هبه أحمد رشاد / م هي الخریجة٢٠١١م، واألول على دفعة ٢٠١١شهر أبریل 
، واألمر معروض على مجلس الكلیة لتنفیذ قرار مجلس %٨١،٢٢بمعدل تراكمي 

 .الجامعة

هبه أحمد رشاد األولى على / ف الخریجةبالموافقة على تكلی التوصیة -:القرار
  .م للعمل كمعیدة بالكلیة٢٠١١الكلیة عام 

اعتماد نتیجة بكالوریوس الرعایة االجتماعیة للتعلیم المفتوح لدوري  -١٠
 ٢٠١١، أكتوبر ٢٠١١یولیو 
  .بأعتماد النتیجة التوصیة -:القرار

  
  رئیس المجلسو ید الكلیة القائم بأعمال عم                             أمین المجلس  
  
  بواب شاكر علي/ د.أ                             ابراهیمیوسف اسحق ./ د
  
  

  


