
                                 

                  بسم اهللا الرحمن الرحیم                          
             كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                          

  

  

  ))٢٥٢٢٥٢((مجلس الكلیة رقم مجلس الكلیة رقم   محضرمحضر
  مم٦٦٢٠١٢٠١//٢٢//٥٥١١  االثنیناالثنینیوم یوم 

والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة  العاشرةم وفي تمام الساعة ١٥/٢/٢٠١٦الموافق  األثنینأنه في یوم 
عمید الكلیة وأمانة ،  محمد جمال الدین عبد العزیز/ برئاسة األستاذ الدكتور) ٢٥٢(بجلسته رقم 

           - :ر حسن  وبحضور السادة األساتذة عبی/ د

 زینب معوض الباهي          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب / د.أ - ١
  فوزي محمد الهادي          وكیل الكلیة لشئون الدارسات العلیا والبحوث/ د.أ -٢        
  مة المجتمع  وتنمیة البیئةمحمود محمود عرفان        وكیل الكلیة لشئون خد/ د.أ -٣        
         رئیس قسم العلوم االجتماعیة       شحاتة السید صیام       / د.أ -٤        

  عادل محمود مصطفي        رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.أ - ٥
  هالة خورشید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ - ٦
  رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة        محمود فتحي محمد   / د.أ - ٧

  األستاذ بقسم التنمیة والتخطیطوفاء یسري إبراهیم              / د.أ -٨        
  األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط     صالح أحمد هاشم        / د.أ - ٩

  عوني محمود توفیق          األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ -١٠
  األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیة  أحالم عبد المؤمن         /د.م.أ - ١١   

     عاصم مرسي                  وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب/ د -١٢         
   -:وأعتذر عن عدم الحضور كل من   

 مصطفي أحمد حسان         األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ -١

 حمد            األستاذ المتفرغ بالكلیة سالم صدیق أ/ د.أ  -٢
 أحمد عبد الفتاح ناجي      األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ -٣
  وكیل وزارة التضامن االجتماعي  أیمان زكي                / أ  -٤

  : اوًال المصادقات 
  . بدون تعدیالت ) ٢٥١(رقم التصدیق على محضر االجتماع السابق  -١
 – عبـد العزیـز محمد جمال الدین/ للسید األستاذ الدكتور  التعازي بخالصأسرة الكلیة تقدم ت -٢

   . وتتمني لألسرة الصبر والسلوان  لوفاة شقیقته –عمید الكلیة 



  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
االســتاذ المســاعد بقســم التنمیــة  مجــدى محمــد عبدربــه / الــدكتور للســید بشــأن تجدیــد أجــازة  -١

مرفــق عقــد العمــل الخــاص (ســلطنة عمــان  مرافــق لزوجتــه فــيه علــى أجــازة والتخطــیط لحصــول
 ) بالزوجة 

 الموافقة   -:القرار 
مـدرس بقسـم طـرق الخدمـة االجتماعیـة  باسم بكرى إبراهیم /الدكتور للسیدبشأن تجدید أجـازة  -٢

 ) . للعام الثالث ( إلعارة بجامعة األمام محمد بن سعود بالمملكة العربیة السعودیة 

 الموافقة   -:لقرار ا
 

االستاذ بقسم مجاالت الخدمة  عماد فاروق محمد صالح  / للسید الدكتور بشأن تجدید أجازة  -٣
مرفـق عقـد العمـل الخـاص (سـلطنة عمـان  مرافـق لزوجتـه فـياإلجتماعیة لحصوله على أجـازة 

 .) بالزوجة 

 الموافقة   -:لقرار ا
 

رئیس قسـم مجـاالت  – محمود فتحى محمد/  رالدكتو  األستاذ السیدبشأن الطلب المقدم من  -٤
لحضور مؤتمر تطویر البحث العلمى فى التعلیم العالى الذى سیعقد فى  –لخدمة اإلجتماعیة 

 . فى مدینة الشارقة بدولة االمارات العربیة المتحدة   ٢٠١٦مایو  ٣: ١ الفترة

 الموافقة   -:القرار 
 

  

  -:یم والطالب موضوعات خاصة  للجنة شئون التعل : اً لثثا
ـــیم والطـــالب بشـــأن النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة :  الموضـــوع األول  إعتمـــاد الجـــداول الدراســـیة للفـــرقشـــئون التعل

  . ٢٠١٥/٢٠١٦ الثاني الدراسیة األربعة للفصل الدراسي
 الموافقة   -:القرار 

  

أبــانوب / الطالـب العـذر المقـدم مـن توصـیة لجنـة شــئون التعلـیم والطـالب بشـأن فـيالنظـر :  الموضـوع الثـاني
سیاســات الرعایــة ( عــن دخــول اإلمتحــان فــى مــادتى  –المقیــد بــالفرق الرابعــة إنتظــام  –فیكتــور إبــراهیم فــرج اهللا 

  ) مرفق التقریر الطبى ( فى الفصل الدراسى األول لظروف مرضیة ) الحاسب اآللى  –اإلجتماعیة 
 الموافقة   -:القرار 

  

النظـر فـى األعـداد المقترحـة قبولهـا ة لجنة شئون التعلیم والطالب بشأن توصی فيالنظر  -: الموضوع الثالث
بنـــاءًا علـــى كتـــاب اإلدارة العامـــة لشـــئون التعلـــیم والطـــالب ، فقـــد   ٢٠١٧-٢٠١٦بالكلیـــة فـــى العـــام الدراســـى 



 –علـــوم ( بشـــعبة اإلنتظـــام مـــن القســـمین األدبـــى والعلمـــى ) طالـــب  ١٠٠٠( إقترحـــت اللجنـــة قبـــول األعـــداد 
،    )ریاضـیات  –علـوم ( بشـعبة اإلنتسـاب مـن القسـمین األدبـى والعلمـى ) طالب  ١٠٠٠( ، وعدد ) یات ریاض
  ) .المعهد الفنى ( من الشهادات المعادلة المصریة ) طالب  ٢٠٠(  وعدد

 الموافقة   -:القرار 
  

أحمـد / مـن الطالبـان الطلـب المقـدم النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطـالب بشـأن  -: الموضوع الرابع
 ٢٠١٦-٢٠١٥بقیـــدهما بالكلیـــة بالفرقـــة األولـــى  –عبدالحمیـــد حســـین عبدالحمیـــد  –حمـــادة حامـــد عبـــدالرحمن 

  .جند من إدارة التجنید  ٦حیث تأخرا فى تقدیم اوراقهما بسبب تأخرهما فى إستالم إستمارة 
ي الثـاني علـي أن یـتم الطالبین اعتبارًا من الفصل الدراسـعلي قبول  الموافقة  -:القرار 

 ) . لألحتفاظ بدرجاتهم ( احتساب الفصل الدراسي األول لهم غیاب بعذر 
  

رشـا أمـین / تعـدیل نتیجـة الطالبـة النظر في توصیة لجنة شئون التعلـیم والطـالب بشـأن  :الموضوع الخامس 
لمــرة السادسـة فـى مــادة ل ٢٠١٦-٢٠١٥المقیـدة فـى الفرقــة الرابعـة إنتظـام مــن الخـارج للعـام الجـامعى  –محمـد 

الخدمـة اإلجتماعیـة فــى المجـال الطبــى والتأهیـل مــن الفرقـة الثالثـة ، حیــث تبـین أنهــا ناجحـة فــى المـادة إســتنادًا 
  .على أصل كشوف رصد التخلفات 

 الموافقة   -:القرار 
  

  

  :موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا  رابعاً 
مجـــاالت موافقـــة مجلـــس قســـم بشـــأن  الدراســـات العلیـــا والبحـــوثالنظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة  :الموضـــوع األول   

أبتســام محمــود عبــد  /للدارســة الماجســتیر علــى تشــكیل لجنــة المناقشــة والحكــم علــى رســالة الخدمــة االجتماعیــة 
مـــن حـــدة المشـــكالت  لتـــدخل المهنـــي للخدمـــة االجتماعیـــة للتخفیـــفلفاعلیـــة برنـــامج  (بعنـــوان .  المـــولى حامـــد

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة ) ضات سرطان الثدياالجتماعیة لمری
  
)                         مشرفا ورئیسا  ( جامعة الفیوم         –كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ ورئیس قسم المجاالت  محمود فتحي محمد   / د.ا  ١
                                )مناقشا(الخدمة االجتماعیة بالمعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرة أستاذ ورئیس قسم مجاالت عبد الحكیم احمد محمد  / د.ا  ٢
)                         مناقشا ( جامعة الفیوم       –االجتماعیة كلیة الخدمة  -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   السید خطیري     تمیرف/ د.ا  ٣

 الموافقة   -:القرار        
 

مجـاالت الخدمـة موافقـة مجلـس قسـم بشأن توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  فيالنظر  :الموضوع الثاني 
. فرحانـة عثمـان سـعد العبـد /  ةللدارسـ الماجسـتیر على تشـكیل لجنـة المناقشـة والحكـم علـى رسـالة االجتماعیة 

المشكالت التي تواجه طالب المدارس الثانویة المشتركة وغیر المشـتركة ودور الخدمـة االجتماعیـة فـي "بعنوان 
  " التعامل معها 

  

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

  



                                )مناقشا ورئیسا (جامعة الفیوم    –كلیة الخدمة االجتماعیة  –یة أستاذ ورئیس قسم العلوم االجتماعشحاتة السید صیام      / د.ا  ١
)                         مشرفا (                جامعة الفیوم    –كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ ورئیس قسم المجاالت  محمود فتحي محمد   / د.ا  ٢
                                )مناقشا(أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  بالمعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرة      عبد النبي احمد عبد النبي    / د.ا  ٣

 الموافقة   -:القرار 
 

مجـاالت موافقـة مجلـس قسـم بشـأن  والبحـوث بشأن النظر في توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا:  الموضوع الثالث
والء حسـن عبـد العظـیم / ةللدارسـ الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الخدمة االجتماعیة 

الممارسة العامـة للخدمـة االجتماعیـة وتنمیـه وعـى الشـباب بثقافـة الحـوار المجتمعـي فـي ظـل (ان  بعنو . احمد  
  )األوضاع الراهنة 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة      
  

   )ورئیسا مشرفا(        لفیوم        اجامعة  -كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة   محمد جمال الدین عبد العزیز / د.ا  ١
)                         مناقشا ( جامعة الفیوم                      –كلیة ریاض األطفال  - أستاذ وعمید كلیة ریاض األطفال     نور احمد الرمادي   / د.ا  ٢
)                         مناقشا ( جامعة الفیوم          –كلیة الخدمة االجتماعیة  -اعیة األستاذ المساعد بقسم العلوم االجتم    عبد الحمید یونس زید     / د  ٣

 الموافقة   -:القرار 
  

موافقـة مجلـس قسـم مجـاالت شـأن ب والبحـوث توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا فـيبشـأن النظـر  : الموضوع الرابع
محمــد جمــال فــؤاد / للــدارس  الماجســتیرلــى رســالة الخدمــة االجتماعیــة علــى تشــكیل لجنــة المناقشــة والحكــم ع

فعالیة التدخل المهني للممارسة العامة للخدمة االجتماعیة في تنمیـة وعـى الشـباب الجـامعي " بعنوان . محمد  
  " بالتنمیة البشریة 

  :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة  
  
   )ورئیسا مشرفا( جامعة الفیوم           -كلیة الخدمة االجتماعیة  -الخدمة االجتماعیة  أستاذ وعمید كلیة  محمد جمال الدین عبد العزیز / د.ا  ١
   )مناقشا(جامعة أسیوط                 -كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة       ىاحمد محمد حسن البر یر/ د.أ  ٢
)                         مناقشا ( الفیوم     جامعة –كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحالم عبد المؤمن على     / د  ٣

  

 الموافقة   -:القرار 
  

موافقـــة مجلـــس قســـم  بشـــأن والبحـــوث توصـــیة لجنـــة الدراســـات العلیـــا فـــيبشـــأن النظـــر  : الموضـــوع الخـــامس
أمـل صـبري  / ةللدارسـ الماجسـتیرعلى تشكیل لجنـة المناقشـة والحكـم علـى رسـالة مجاالت الخدمة االجتماعیة 

ـــــد ـــــب الكفیـــــف( بعنـــــوان. اهللا محمـــــد   عب ـــــة للطال ـــــق العدالـــــة االجتماعی ـــــات تحقی مـــــن منظـــــور الخدمـــــة  متطلب
   -:من السادة  وتتكون لجنة المناقشة والحكم ) االجتماعیة

 )ورئیسا شامناق(        عمید معھج الخدمة االجتماعیة بكفر صقر –أستاذ متفرغ بكلیة الخدمة االجتماعیة   نصر خلیل عمران       / د.أ  ١
   

   )مناقشا (   الفیوم                 جامعة  -كلیة الخدمة االجتماعیة  -جتماعیة أستاذ وعمید كلیة الخدمة اال  محمد جمال الدین عبد العزیز / د.ا  ٢
)                         مشرفا (جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحالم عبد المؤمن على     / د  ٣

 الموافقة   -:القرار 
  



  
  

ــا فــيبشــأن النظــر  : وضــوع الســادسالم مجــاالت موافقــة مجلــس قســم بشــأن  والبحــوث توصــیة لجنــة الدراســات العلی
حكمــت عبــد التــواب عبــد  / ةللدارســ الماجســتیرعلــى تشــكیل لجنــة المناقشــة والحكــم علــى رســالة الخدمــة االجتماعیــة  

  ) ودور الخدمة االجتماعیة في الحد منهالدیهم لواأسالیب المعاملة غیر السویة من المراهقین (  بعنوان. الكریم سعد 
   -:من السادة  وتتكون لجنة المناقشة والحكم 

  
                                )ورئیسا مشرفا(جامعة الفیوم         -كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ  متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  مصطفى احمد حسان        / د.أ  ١

)                         مناقشا ( جامعة حلوان                    –جتماعیة كلیة الخدمة اال -أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة     سریة جاد هللا      / د.ا  ٢

)                         مناقشا ( جامعة الفیوم    –كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة أحالم عبد المؤمن على      / د  ٣

 الموافقة   -:القرار 
  

موافقـــة مجلـــس قســـم بشـــأن النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة الدراســـات العلیـــا  فـــيبشـــأن النظـــر  : ضـــوع الســـابعالمو 
 ربـاب راضـى/  ةللدارسـ الـدكتوراهعلى تشـكیل لجنـة المناقشـة والحكـم علـى رسـالة مجاالت الخدمة االجتماعیة  

 معیــة فــي بــرامج التأهیــلالتــدخل المهنــي للخدمــة االجتماعیــة لتنمیــة المشــاركة المجت"   بعنــوان.  عطیــة محمــد
   -:من السادة  وتتكون لجنة المناقشة والحكم  "المرتكز علي المجتمع المقدمة للمعاقین ذهنیا 

  
    )ورئیسا مشرفا(جامعة الفیوم         -كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ  متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  مصطفى احمد حسان        / د.أ  ١
)                         مناقشا ( جامعة حلوان                      –كلیة الخدمة االجتماعیة  -االجتماعیة    أستاذ  متفرغ بكلیة الخدمةمدحت محمد أبو النصر       / د.ا  ٢
)                      مناقشا ( جامعة الفیوم                        –كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ ورئیس قسم المجاالت  محمود فتحي محمد   / د.ا  ٣
)                         مشرفا ( جامعة الفیوم    –كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة میرفت السید خطیري       / د  ٣

 الموافقة   -:القرار 
  

  

ــامن طــرق الخدمــة  موافقــة مجلــس قســم توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا بشــأن فــيبشــأن النظــر  : الموضــوع الث
منــال شــحاتة عبــد الحمیــد  / ةللدارســ الماجســتیرعلــى تشــكیل لجنــة المناقشــة والحكــم علــى رســالة االجتماعیــة  

اســـتخدام جماعـــات المســـاندة االجتماعیـــة للتخفیـــف مـــن الضـــغوط الحیاتیـــة ألســـر األطفـــال ( بعنـــوان. مرســـى  
   -:من السادة  وتتكون لجنة المناقشة والحكم ) المعاقین ذهنیاً 

  

   )ورئیسا مناقشا(جامعة الفیوم    -كلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیةفاطمة عبد هللا إسماعیل   / د  ١
)                         مشرفا ( جامعة الفیوم       -كلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  محمد محمد حسان إبراھیم /د  ٢
)                                                                                                   مناقشا .                  ( حلوان جامعة -أستاذ مساعد بقسم خدمة الجماعة بكلیة الخدمة االجتماعیةعلى موسى الشحات                                                                                                              / د  ٣

 الموافقة   -:القرار 
  

الخدمـة  مجـاالت موافقـة مجلـس قسـم توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث بشـأن النظـر فـي : الموضوع التاسـع  
ً علـي تقریـر لجنـة المناقشـة هالـة محمـد حسـن عبـد البـاقي  /  ةللدارسـ  الماجسـتیرمـنح درجـة االجتماعیة  علـى  بنـاء
المخـاطر الناتجـة عـن عمـل األطفـال بالصـناعات الخطـرة ودور الخدمـة االجتماعیـة فـي " بعنـوان اوالحكم في رسـالته

  بتقدیر ممتاز   "  مواجهتها
  الموافقة  -:القرار 



مجـاالت الخدمـة  موافقـة مجلـس قسـمبشـأن  توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث النظـر فـي -: العاشـر الموضوع
ً علــي تقریــر لجنــة المناقشـــة . مــروه صــفوت قاســم خلیــل / مــنح درجــة الماجســتیر  للدارســة االجتماعیــة  علــى  بنــاء

المســـتفیدین مـــن خـــدمات جمعیـــه  المشـــكالت التـــي تواجـــه المرضـــى أربـــاب األســـر(     والحكـــم فـــي رســـالتها بعنـــوان
دراســـة میدانیـــه مطبقـــه علـــى جمعیـــه أصـــدقاء ) ( معهـــا   أصـــدقاء المرضـــى ودور الخدمـــة االجتماعیـــة فـــي التعامـــل

      بتقدیر ممتاز  )المرضى بمحافظه الفیوم 
 الموافقة   -:القرار 

  

مجـاالت  موافقـة مجلـس قسـمن بشـأ النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  : الموضوع الحادى عشر 
ً علــي تقریــر لجنــة .   دالیــا محمــد شــافع ضــاحي/ للدارســة   الــدكتوراهمــنح درجــة الخدمــة االجتماعیــة  علــى  بنــاء

فاعلیـة برنـامج تـدریبي مـن منظـور الممارسـة العامـة لتحقیـق جـودة الممارسـة " المناقشة والحكم في رسالتها بعنوان 
  بمرتبة الشرف األولى"  العاملین بأجهزة رعایة الشباب الجامعیة  المهنیة لألخصائیین االجتماعیین

 الموافقة   -:القرار   
  

مجــاالت  بشــأن موافقــة مجلــس قســم النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث :الموضــوع الثــانى عشــر 
ً علــي تقریــر لجنـــة .  رضــا حســـن إبــراهیم كــرم اهللا / للــدارس   الـــدكتوراهالخدمــة االجتماعیــة  علـــى مــنح درجــة  بنـــاء

االلتــزام التنظیمــي لألخصــائیین االجتمــاعیین وعالقتــه بجــودة خــدمات أجهــزة " المناقشــة والحكــم فــي رســالته بعنــوان 
  .  بمرتبة الشرف األولى  . "  رعایة الشباب الجامعیة

 الموافقة   -:القرار   
  

مجــاالت  موافقــة مجلـس قســم بشـأن ا والبحــوثالنظــر فــي توصـیة لجنــة الدراســات العلیــ :الموضـوع الثالــث عشــر 
ً علــي تقریــر . الســید  معبــد الحلــیم الســید عبــد الحلــی/ للــدارس   الــدكتوراهالخدمــة االجتماعیــة  علــى مــنح درجــة  بنــاء

تقیــیم دور االتحــادات الطالبیــة فــي تــدعیم القــیم االیجابیــة لــدي طــالب " بعنــوان   لجنــة المناقشــة والحكــم فــي رســالته
  . بمرتبة الشرف األولى "   دراسة مطبقة علي المدارس الثانویة بمحافظة الفیوم "  " المدارس 

 الموافقة   -:القرار  
  

التنمیـة  موافقـة مجلـس قسـم بشـأن  النظر فـي توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث :الموضوع الرابع عشر 
ً علــي تقریــر . محســن محمــد المقــنن أیمــن ناصــر عبــد ال/ للــدارس   الــدكتوراهعلــى مــنح درجــة   والتخطــیط  بنــاء

بمرتبـــة "ضـــریة   تقیـــیم بـــرامج تمكـــین المـــرأة الفقیـــرة بالمنـــاطق الح" بعنـــوان   لجنـــة المناقشـــة والحكـــم فـــي رســـالته
    الشرف األولى 

 الموافقة   -:القرار   
  



التنمیـة  لـس قسـمبشأن موافقة مج النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع الخامس عشر 
ـــدكتوراهعلـــى مـــنح درجـــة والتخطـــیط  ـــدارس   ال ً علـــي تقریـــر لجنـــة .  أكـــرم محمـــد محمـــود إبـــراهیم حمـــد/ لل بنـــاء

تقیـــیم أداء المؤسســـات التطوعیـــة كمـــدخل لتحســـین نوعیـــة حیـــاة شـــباب "  بعنـــوان   المناقشــة والحكـــم فـــي رســـالته
   .  بمرتبة الشرف األولى "  الفقراء في المناطق الحضریة 

 الموافقة   -:القرار 
  

 طـرق موافقـة مجلـس قسـم بشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع السادس عشر 
ً علـي تقریـر .  زأیمن عبد العزیز السـید عبـد العزیـ/ للدارس   الدكتوراهمنح درجة الخدمة االجتماعیة  على  بنـاء

ممارســة الخدمــة االجتماعیــة المبنیــة علــي األدلــة فــي التعامــل مــع "  لجنــة المناقشــة والحكــم فــي رســالته بعنــوان
  .بمرتبة الشرف األولى   " حاالت النزاعات األسریة

 الموافقة   -:القرار 
  

موافقـة مجلـس قسـم مجـاالت  بشـأن النظر في توصیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث : الموضوع السابع عشر 
المسـجلة بدرجـة الـدكتوراه  .امـانى محمـد جمـال السـید / د والتسـجیل للدارسـة الخدمة االجتماعیة  علـى شـطب القیـ

   ٢٠١٥/٢٠١٦و  ٢٠١٤/٢٠١٥بالقســم حیــث أنهــا لــم تســدد الرســوم الدراســیة للعــام الجــامعي  ١٥/٣/٢٠١٢فــي 
رات كمـا أنهــا لـم تقابــل لجنــة اإلشـراف ولــم تنجـز ماطلــب منهــا فـي األعمــال الخاصـة بالرســالة وتــم إنـذارها ثــالث مــ

  .من الئحة الكلیة  ١بند  ٢٣طبقا للمادة  . ٢٦/١/٢٠١٦و  ١٣/١/٢٠١٦و  ٢٩/١٢/٢٠١٥في 
 الموافقة   -:القرار 

  
طــرق موافقــة مجلــس قســم  بشــأن النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث  :الموضــوع الثــامن عشــر 

والتــــي تـــم شــــطب القیــــد . ســـید محمــــد ســـعید نبیلــــة / الخدمـــة االجتماعیــــة  علـــى إعــــادة القیـــد والتســــجیل للدارســـة 
الدراســة وعــدم تواصــلها مــع اإلشــراف وذلــك بنــاء علــى النقطــاع الطالبــة عــن   ١٥/١٢/٢٠١٣والتســجیل لهــا فــي 

إسهامات طریقـة تنظـیم المجتمـع فـي تحقیـق المسـاندة " بالعنوان القدیم وهو .للدارسة على أن یتم التسجیل، طلبها 
  . احمد مرعى هاشم / و د. عوني محمود قنصوه / د.تحت إشراف ا" النسب المجتمعیة لألطفال مجهوال 

  . نبیلة سید / علي إعادة القید فقط للدراسة  الموافقة  -:القرار 
  

طـرق الخدمـة موافقة مجلـس قسـم  بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع التاسع عشر 
مــریم محــي / الدارســة  التنــازل عــن اإلشــراف علــى. محمــد محمــد حســان / مــن دالمقــدم االجتماعیــة  علــى الطلــب 

/ و د. هنــاء محمــد الســید / للخــارج لإلعــارة  علــى أن یصــبح اإلشــراف د هلســفر وذلــك الــدین یوســف المســجلة بالقســم 
  .محمد محمد حسان / و د. هناء محمد السید / بدال من.  احمد مختار رمضان 

  الموافقة  -:القرار 
 



  

التنمیــة موافقــة مجلــس قســم  بشــأن النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث : وضــوع العشــرون مال
غادة عنتر حسـن احمـد المسـجلة بدرجـة الماجسـتیر بالقسـم بتـاریخ / والتخطیط  على  المذكرة الخاصة بالدارسة 

والتــي انتهــى مـــدة . ى إبـــراهیم وفــاء یســر / د.عبـــد العزیــز عبــد اهللا مختـــار و ا/ د.تحــت إشــراف ا ١٩/١/٢٠١١
دون أن یتم البت في وضع الدارسة مـن حیـث المـد الثالـث أو التشـكیل أو شـطب  ١٨/١/٢٠١٦المد الثاني في 

 )ومرفق المذكرة ( القید 

عبـد العزیـز عبـد اهللا مختـار / د.غادة عنتر من أ/ الموافقة علي تعدیل هیئة األشراف للدراسة   -:القرار 
 . محمد عبد العال / ، د وفاء یسري/ د.ري إلي أوفاء یس/ د.، أ

  

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : ًا خامس
تشـكیل أسـرة بالكلیـة النظر فـي توصـیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بخصـوص  -: الموضوع األول

  ) كلیة بال تدخین ( بأسم 
  : التشكیل التاليوتقترح اللجنة 

 عمید الكلیة / برئاسة السید األستاذ الدكتور  -١

   : وعضویة كًال من 
  .وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة / د.أ -
 ) .واحد من كل قسم ( من أعضاء هیئة التدریس ) ٤( -

 ) رئیس قسم المتابعة  –مسئول الخدمات العامة  –المدیر العام ( ثالثة من العاملین ) ٣( -

 ) .واحد من كل نشاط ( من ممثلى األنشطة بإتحاد الكلیة  سبعة) ٧( -

 .إختیار الطالب المتفوقین دراسیًا بشرط أال یكون أى منهم من المدخنین  -

 الموافقة   -:القرار 
  

تكلیــف الســادة بخصــوص النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة  -: الموضــوع الثــاني
  ) .بور بوینت ( واحد من شأنه خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  أعضاء اللجنة بعمل موضوع

 الموافقة   -:القرار 
  

توزیــع لوحــات بخصــوص النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة  -: الموضــوع الثالــث
  .البنر الخاصة باإلرشادات عن التدخین على أدوار الكلیة 

  الموافقة   -:القرار 
  
  



اإلنتهــاء مــن النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بخصــوص   -:بــع الموضــوع الرا
  .عمل لوحة إكلیریك خاصة بخریطة الكلیة 

  . الموافقة   -:القرار 
  

   أعطاء نسخة مجانیة للمجلة لجمیع أعضاء مجلس الكلیة : توصیة المجلس 
 

  

 تم بحمد اهللا
  

     عمید الكلیة                                       أمین المجلس      
  
  
  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د.أ                                             عبیر حسن مصطفي  /د  
  


