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                           كلیة الخدمة االجتماعیة

 )٢٤٥جدول أعمال مجلس الكلیة رقم (
 م٨/٧/٥٢٠١ الثالثاءیوم 

  

  : اوًال المصادقات 
 ) بدون تعدیالت . ٢٤٤التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم ( -١
 التهنئة للسادة أعضاء هیئة التدریس بالكلیة والسادة العاملین بحلول عید الفطر المبارك . تقدیم خالص  -٢

 مرة الثانیة لرئاسة القسم لالتهنئة للسید أ.د/ عادل محمود مصطفي علي تجدید لتقدیم خالص  -٣
تقدیم خالص التهنئة للسادة رؤساء الكنتروالت الفرق األربعة المختلفة بالكلیة أللتزام في إعالن النتائج  -٤

  في الوقت المحدد . 
  

 ثانیًا : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : 

  مجـــاالت الخدمـــة االجتماعیـــة األســـتاذ بقســـم  ة محمـــد شـــعراوي یر مشـــ.د/ بشـــأن الطلـــب المقـــدم مـــن أ -١
  ا من مرافق للزوج إلي أجازة رعایة طفل . لتحویل أجازته

علي تجدید التنمیة والتخطیط بقسم  المساعداألستاذ  نهلة عبدالرحیم د/ م.بشأن الطلب المقدم من أ. -٢
   م ٢٠١٥/٢٠١٦دراسي  إجازتها ( كمرافق للزوج ) لمدة عام

  مجـــاالت الخدمـــة االجتماعیـــة األســـتاذ بقســـم  حمـــد قاســـممصـــطفي م/ دأ.بشـــأن الطلـــب المقـــدم مـــن  -٣
   ٢٠١٥/٢٠١٦أجازته للعام التاسع للعام الجامعي لتجدید 

الطلب المقدم مـن أ/ شـیماء حسـین ربیـع المـدرس المسـاعد بقسـم مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة بشأن  -٤
 لتعینها مدرس بذات القسم 

نــه یاالجتماعیــة لتعیجــاالت الخدمــة الطلــب المقــدم مــن أ/ هــاني جــودة مصــباح المعیــد بقســم مبشــأن  -٥
 مدرس مساعد بذات القسم 

 نه یمجاالت الخدمة االجتماعیة لتعیالطلب المقدم من أ/ مسعود علي عبد الحمید المعید بقسم بشأن  -٦
 مدرس مساعد بذات القسم 

علـي تجدیـد  بقسـم التنمیـة والتخطـیط سلوي عبد الحفـیظ بحـراوي المـدرسد/ بشأن الطلب المقدم من  -٧
    م ٢٠١٥/٢٠١٦إجازتها ( كمرافق زوج ) للعام الثاني للعام الجدید 



  مجـــاالت الخدمـــة االجتماعیـــة بقســـم المـــدرس  صـــفاء عزیـــز محمـــود  د/ بشـــأن الطلـــب المقـــدم مـــن  -٨
ــــــة الســــــعودیة للعــــــام الجــــــامعي  ــــــي أجــــــازة للعمــــــل بجامعــــــة أم القــــــري بالمملكــــــة العربی لحصــــــول عل

  م ٢١٠٥/٢٠١٦
علـــي قبـــول  درس بقســـم طـــرق الخدمــة االجتماعیـــةالمقـــدم مــن د/ علیـــاء عفـــان    المــبشــأن الطلـــب  -٩

 م . ١/٧/٢٠١٥أستقالتها عن وظیفة مدیر وحدة إدازمات والكوارث بالكلیة اعتبارًا من 

مصــطفي محمدالحســیني النجـار األســتاذ المتفــرغ بقســم طــرق الخدمــة د/ أ.شـأن الطلــب المقــدم مــن ب-١٠
 راته الداخلیة للعمل عمیدًا للمعهد العالي للخدمة االجتماعیة بالسادس من أكتوبر االجتماعیة لتجدید أعا

الطلــب المقــدم مـــن أ/ ســمر طــارق حســـین عثمــان  المعیــد بقســـم مجــاالت الخدمــة االجتماعیـــة بشــأن  -١١
 مدرس مساعد بذات القسم  انهیلتعی

  انهـیالمعیـد بقسـم مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة لتعی الطلب المقدم من أ/ هبـه محمـد عبـد الوهـاببشأن  -١٢
 مدرس مساعد بذات القسم 

◌ً :موضوعات خاصة  للجنة شئون التعلیم والطالب :  -ثالثًا
یقاف قید الطالب / عماد شعبان عبد إبشأن النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب :  الموضوع األول

 ٢٠١٥/  ٢٠١٤ولي للعام الجامعي ألعادة من الخارج للمرة اإلانتظام باق االلطیف  المقید بالفرقة الرابعة 
  . ٣٠/٦/١٩٨٧عام الطالب موالید  ٢٨وذلك لبلوغ سن 
بشأن حالة الطالبة / رحمة فولي محمد النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب :  الموضوع الثاني

الطالبة تم تحویلھا من التعلیم المفتوح  ٢٠١٥/ ٢٠١٤ بالرقة الرابعة انتظام للعام الجامعي ةمرسي المقید
ورد  في بیان الحالة الخاص بالطالبة المذكورة تكرار مادة تنظیم  ٢٠١٣/ ٢٠١٢بجامعة المنیا عام 

المجتمع مرتین بدرجتین مختلفتین وكذلك مادة التخطیط االجتماعي وتم مخاطبة التعلیم المفتوح جامعة 
في مادة تنظیم المجتمع كما  ٧٥في مادة التخطیط ودرجة  ٦٥ة حاصلة علي درجة فاد بان الطالبأالفیوم  

البیان الوارد من  أن في عملیات خدمة الفرد في حین ٦٥ن الطالبة حاصلة علي درجة أذكر في البیان 
لم ن الطالبة راسبة في مادة عأكما ذكر البیان  ٧٥جامعة المنیا الطالبة حاصلة في ھذه المادة علي درجة 

  ول .في البیان األ ٥٥ن الطالبة حاصلة علي درجة أاالجتماع في حین 
بشأن حالة الطالبة / رحمة محمد  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب -: الموضوع الثالث

الطالبة تم تحویلھا من التعلیم المفتوح  ٢٠١٥/ ٢٠١٤بالرقة الرابعة انتظام للعام الجامعي  ةخلف المقید
ورد  في بیان الحالة الخاص بالطالبة المذكورة تكرار مادة علم االجتماع  ٢٠١٣/ ٢٠١٢بجامعة المنیا عام 

التعلیم المفتوح بجامعة وبمخاطبة مركز ولم یذكر البیان مادة مدخل في الخدمة االجتماعیة وباالستفسار 
في ھذه المادة كما ذكر أن الطالبة راسبة في مادة اللغة  ٦٦الفیوم أفاد بأن الطالبة حاصلة علي درجة 

في ھذه المادة في البیان األول الوارد من مركز التعلیم  ٨٠االنجلیزیة علما بان الطالبة حاصلة علي درجة 
  المفتوح جامعة المنیا.



ھاجر صالح بشأن حالة الطالبة /  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب -: الموضوع الرابع 

الطالبة تم تحویلھا من التعلیم  ٢٠١٥/ ٢٠١٤للعام الجامعي  انتسابرقة الرابعة فبال ةالمقید عبد الصبور

رصد في بیان الحالة الخاص بالطالبة في مادة مدخل علم  ٢٠١٣/ ٢٠١٢المفتوح بجامعة المنیا عام 

االجتماعیة تقدیر ضعیف جدا بالمستوي األول علما بان الطالبة في المستوي الثاني حاصلة علي تقدیر عام 

  . جید والتعلیم المفتوح أفاد بأنھا راسبة في ھذه المادة
  ججج

احمد محمد /  بشأن حالة الطالب والطالب النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم -: الموضوع الخامس
من التعلیم  تم تحویلھ الطالب ٢٠١٥/ ٢٠١٤للعام الجامعي  انتسابرقة الرابعة فالمقید بال عبد الجواد محمد

في بیان الحالة الخاص بالطالب الوارد من جامعة المنیا تم تكرار  ٢٠١٣/ ٢٠١٢المفتوح بجامعة المنیا عام 
بعض المواد وھي ( اللغة االنجلیزیة رصدت لھ ثالث مرات بدرجات مختلفة ، الشریعة رصدت لھ مرتان 

في  ٥٥بدرجات مختلفة) وبمخاطبة مركز التعلیم المفتوح جامعة الفیوم أفاد بأن الطالب حاصل علي درجة 
درجة علما بان الطالب  ١١جلیزیة كما أفاد بأن الطالب راسب في علم االجتماع وحاصل علي اللغة االن

في مادة علم االجتماع في بیان الحالة الوارد من جامعة المنیا أما في مادة مدخل  ٥٥حاصل علي درجة 
مركز التعلیم  وأفاد ٦٤تنمیة المجتمع في بیان الحالة الوارد من جامعة المنیا الطالب حاصل علي درجة 

  درجة .٤٣المفتوح بأن الطالب راسب في ھذه المادة وحاصل علي  
  

ا  –الرابع  –الثالث  –علي أن الموضوعات ( الثاني   ً الخامس ) یعتبر تحویل الطالب سالفي الذكر خطأ طبق
ض المواد كل للبیانات الواردة مركز التعلیم المفتوح لجامعة الفیوم حیث أنھ ذكر أن الطالب راسبین في بع

  حسب حالتھ مادتي وبناء علیھ  : ـ 
ا لبیانات الحالة الواردة من  ١ ً ـ یرفع األمر لمجلس الكلیة لتحدید موقف الطالب في المواد الراسبین بھا طبق

  ٠مركز التعلیم المفتوح لجامعة الفیوم 
ا لبیانات الحالة الوارد ٢ ً ة من مركز التعلیم المفتوح بالمنیا ـ ھل یتم االستناد في إعداد المعدل التراكمي طبق

  ٠أم من مركز التعلیم المفتوح بالفیوم  
  
بشأن اعتماد جدول محاضرات  النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب -: الموضوع السادس 

  ٠م ٢٠١٥/٢٠١٦الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
  

بشأن اعتماد نتائج امتحانات الفرق  والطالب النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم - : الموضوع السابع

  م . ٢٠١٤/٢٠١٥ألربع للعام الجامعي ا
  
  
  



  رابعًا موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا :
طرق الخدمة موافقة مجلس قسم  بشأنالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  : الموضوع األول

دور  ". بعنوان   سعاد عطیة صالح الدین أبو العینین / ةللدارس الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 
   -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة : " الجمعیات األھلیة في الحد من المشكالت االجتماعیة لجامعي القمامة

  
     

  الصفة باللجنة  اللجنة المكونة للمناقشة والحكم  م
  

١  
  

  أستاذ تنظیم المجتمع بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  -أ.د/عوني محمود توفیق
  

  رئیساً مناقشا و

أستاذ تنظیم المجتمع ووكیل كلیة الخدمة  - أ.د/ سناء محمد حجازي  ٢
   االجتماعیة لشئون البیئة وتنمیة المجتمع جامعة حلوان

  
  مناقشا 

  

 -أ.د/ لیلى عبد الوارث عبد الوھاب أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  ٣
  جامعة الفیوم  -كلیة الخدمة االجتماعیة

  

  مشرفاً 
     
  

على تشكیل التنمیة والتخطیط موافقة مجلس قسم  بشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : الموضوع الثاني
التخطیط التشاركى لتفعیل دور المدرسة في تنمیة المجتمع المحلى   "بعنوان .احمد سید كشك  للدارس / الدكتوراهلجنة المناقشة والحكم على رسالة 

   -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة : "

   )ورئیسا مناقشا(                  جامعة حلوان . -كلیة الخدمة االجتماعیة  التخطیط االجتماعي أستاذ   احمد محمد یوسف علیق   أ.د/   ١
                                )مناقشا(الفیوم     جامعة  -ورئیس قسم التنمیة والتخطیط  كلیة الخدمة االجتماعیة أستاذ ھالة خورشید طاھر   أ.د/   ٢
  جامعة الفیوم           ( مشرفا ) -االجتماعیةأستاذ التنمیة والتخطیط المساعد بكلیة الخدمة د/ ھاشم مرعى ھاشم    ٣
                                                  )مشرفا(          جامعة الفیوم -الخدمة االجتماعیة بكلیة المساعد التنمیة والتخطیط  أستاذاحمد عبد الحمید سلیم   د/  ٤

     

مجاالت الخدمة موافقة مجلس قسم بشأن بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  : الموضوع الثالث
اتجاهات األخصائیین  ". بعنوان  دینا حسین محمد / ةللدارس الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 

   -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :" بیق الالئحة الطالبیة االجتماعیین العاملین بمكاتب رعایة الشباب الجامعي نحو تط

   ورئیسا) مناقشا(           جامعة الفیوم. - وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة  المجاالتأستاذ بقسم محمد جمال الدین عبد العزیز  أ.د/   ١
                                )مناقشا(       الفیوم                       جامعة  -علم النفس وعمید كلیة ریاض األطفالأستاذ نور احمد الرمادي   أ.د/   ٢
  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم       ( مشرفا )ا.د/ محمود فتحي محمد    ٣

     
  

مجاالت الخدمة موافقة مجلس قسم  بشأن بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث الموضوع الرابع : 
العالقة بین  ". بعنوان  رامي عابدین احمد عبد الحمید للدارس / الماجستیرعلى تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 

   -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :" االجتماعیة للشباب الجامعي ممارسة نموذج التركیز على المهام وتنمیة المسئولیة 

   ورئیسا) مناقشا(             .حلوان جامعة  - الخدمة االجتماعیة مجاالتبقسم  متفرغأستاذ مریم إبراھیم حنا  أ.د/   ١
  ( مشرفا )       الفیوم  جامعة  -ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  المجاالتأستاذ بقسم ا.د/ زینب معوض الباھى    ٢
  ( مناقشا )                           جامعة الفیوم -الخدمة االجتماعیة مجاالتبقسم  مساعدأستاذ د/ أحالم عبد المؤمن على    ٣

  

موافقة مجلس قسم مجاالت  بشأنبشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  الموضوع الخامس : 
" تقییم دور . بعنوان  الخدمة االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه للدارس / عبد الحلیم السید عبد الحلیم

  في تدعیم القیم االیجابیة لدي طالب المدارس "االتحادات الطالبیة 
   - " وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :دراسة مطبقة علي المدارس الثانویة بمحافظة الفیوم

    ورئیسا) مناقشا(.جامعة الفیوم  -أستاذ متفرغ  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة كلیة الخدمة االجتماعیة   أ.د/ مصطفى احمد حسان     ١
)                                                                                        مناقشا(               جامعة حلوان   -أستاذ متفرغ بقسم المجاالت كلیة الخدمة االجتماعیة   أ.د/ نظیمة احمد سرحان      ٢
  جامعة الفیوم         ( مشرفا ) -أستاذ بقسم المجاالت ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب   ا.د/ زینب معوض الباھى    ٣
                                                     )مشرفا(جامعة الفیوم                           -أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  طیب  د/ منال حمدي ال  ٤



موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة  بشأنبشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  الموضوع السادس :
" التدخل المھني للخدمة  . بعنوان  حكیمة رجب على /  ةاالجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه للدارس

  االجتماعیة وتنمیة وعى الریفیات المقبالت على الزواج بحقوق الطفل "
   -وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :

    )ورئیسا مناقشا(     أسوان                                                جامعة  - كلیة الخدمة االجتماعیة  عمیدعلى عباس دندراوى   أ.د/   ١
   )مشرفا(                  جامعة الفیوم. - وعمید كلیة الخدمة االجتماعیة  المجاالتأستاذ بقسم محمد جمال الدین عبد العزیز  أ.د/   ٢
  الجتماعیة جامعة الفیوم       ( مناقشا )أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بكلیة الخدمة اا.د/ محمود فتحي محمد    ٣
  ( مشرفا )                             جامعة الفیوم -الخدمة االجتماعیة مجاالتبقسم  مساعدأستاذ د/ أحالم عبد المؤمن على    ٤

      
  

منح التنمیة والتخطیط على  موافقة مجلس قسم بشأن بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا :  السابع الموضوع
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتھ ھبة حاكم كامل محمد /  ةدرجة الدكتوراه  للدارس توجھات األحزاب  بعنوان "  ا. بناء

    بمرتبة الشرف األولى  "  السیاسیة نحو صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة في المجتمع المصري 
  
  
  

منح مجاالت الخدمة االجتماعیة  على  موافقة مجلس قسم بشأن : بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  الموضوع الثامن
ة  تیردرج د /  ةللدارس  الماجس اد محم د رش ة احم التھھب ي رس م ف ة والحك ة المناقش ر لجن ي تقری ً عل اء وان   ا. بن تحدثات " بعن تخدام المس ع اس واق

     "  بتقدیر ممتاز االجتماعیة التكنولوجیة في تعلیم الخدمة 
طرق الخدمة االجتماعیة  موافقة مجلس قسم  شأن بالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :  الموضوع التاسع 

بناء على موافقة  ٣/٥/٢٠١٥على تعدیل اإلشراف للدارسة / رحاب محمد عبد السالم رشوان   المسجلة بدرجة الماجستیر بالقسم بتاریخ 
القسم بتعدیل اإلشراف وفق االعتذار المقدم من د/ علیاء عفان عثمان . المشرف الثاني  للدارسة . نظرا للظروف الخاصة بها . وحرصا 

 -كما ھو موضح بالجدول التالي:على مصلحة الدارسة على أن یكون التعدیل 
  د التعدیلاإلشراف العلمي بع  اإلشراف العلمي قبل التعدیل  م
أ.د/ سالم صدیق أحمد بدر أستاذ  بقسم طرق   ١

 - كلیة الخدمة االجتماعیة -الخدمة االجتماعیة
  جامعة الفیوم.

أ.د/ سالم صدیق أحمد بدر أستاذ بقسم طرق  -١
 - كلیة الخدمة االجتماعیة - الخدمة االجتماعیة

  جامعة الفیوم.
د/ علیاء عفان عثمان مدرس بقسم طرق   ٢

 - كلیة الخدمة االجتماعیة -الخدمة االجتماعیة
  جامعة الفیوم. 

أستاذ مساعد بقسم أ.م.د/ فاطمة أنور محمد  -٢
 - كلیة الخدمة االجتماعیة -طرق الخدمة االجتماعیة

  جامعة الفیوم.  
  

طرق الخدمة موافقة مجلس قسم  شأن ب والبحوثالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  -: الموضوع العاشر
بناء  ٣/٥/٢٠١٥تعدیل اإلشراف للدارسة / شیماء محمد رمضان محمد    المسجلة بدرجة الدكتوراه بالقسم بتاریخ  على االجتماعیة 

في البند السابق . على موافقة القسم بتعدیل اإلشراف  لضبط نطاق اإلشراف العلمي في إطار التخصص الدقیق وبناء على التعدیل 
 -كما ھو موضح بالجدول التالي:

  اإلشراف العلمي بعد التعدیل  اإلشراف العلمي قبل التعدیل  م
یس قسم  أ.د/عادل محمود مصطفى  ١ أستاذ ورئ

ة ة االجتماعی رق الخدم ة  -ط ة الخدم كلی
  جامعة الفیوم. -االجتماعیة

أستاذ ورئیس قسم  أ.د/عادل محمود مصطفى -١
 -كلیة الخدمة االجتماعیة -االجتماعیةطرق الخدمة 
  جامعة الفیوم.

د   ٢ ور محم ة أن م أ.د/ فاطم اعد بقس تاذ مس أس
ة ة االجتماعی رق الخدم ة  -ط ة الخدم كلی

  جامعة الفیوم. -االجتماعیة

أستاذ بقسم أ.د/ فوزي محمد الھادي شحاتة  -٢
طرق الخدمة االجتماعیة ووكیل الكلیة لشئون 

 -كلیة الخدمة االجتماعیة -والبحوثالدراسات العلیا 
  جامعة الفیوم.



أن  النظـر فـي توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث : الموضـوع الحـادي عشـر ة مجلس قسمبش رق موافق ة  ط الخدم

 ٢٠١٥/٢٠١٦تمهیدي دكتوراه ) للعام الجامعي  –توزیع جدول المقررات الدراسیة بالدراسات العلیا ( تمهیدي ماجستیر  االجتماعیة  على
  -وفقأ لما ھو موضح بالجدول التالي أدناه:

  م.٢٠١٥/٢٠١٦أوالً: توزیع المقررات الدراسیة لتمھیدي الدكتوراه للعام الجامعي 
  أ.د/ عوني محمود توفیق قنصوه  قضایا السیاسة االجتماعیة  ١
  شحاتة أ.د/ فوزي محمد الھادي  دراسة نقدیة للبحوث  ٢
  أ.د/ سالم صدیق أحمد بدر  نظریات الممارسة في مجال التخصص  ٣
  أ.د/ عرفات زیدان خلیل  قاعة بحث  ٤

  م.٢٠١٥/٢٠١٦تمھیدي الماجستیر للعام الجامعي  -ثانیاً: توزیع المقررات الدراسیة للفرقة األولى
  أ.م.د/ فاطمة أنور محمد  اتجاھات نظریة في التخصص  ١
  أ.م.د/ لیلى عبد الوارث عبد الوھاب  التخصصحلقة بحث في   ٢
   لأ.م.د/ فاطمة عبد هللا إسماعی  تصمیم بحوث في التخصص  ٣

  م.٢٠١٥/٢٠١٦تمھیدي الماجستیر للعام الجامعي  -ثالثاً: توزیع المقررات الدراسیة بالفرقة الثانیة
  أ.د/ عادل محمود مصطفى  قضایا في التخصص  ١
  أ.م.د/ ھناء محمد السید عبد المجید  االجتماعیةتحلیل سیاسات الرعایة   ٢

الخدمة  طرق مجلس قسم اقتراح بشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : عشر الثانيالموضوع 
الموافقة المبدئیة على قبول الطالب الوافدین من الخارج لتسجیل الدراسات العلیا حتى یتسنى لھم استكمال  االجتماعیة  على

   إجراءات التسجیل.

بشان االقتراح بالتشعیب لقسم طرق  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : عشر الثالثالموضوع 
  - الخدمة االجتماعیة :

  -طرق الخدمة االجتماعیة  على إجراء تشعیب بالقسم لیكون على النحو التالي : مجلس قسم بشأن النظر في اقتراح -
  ) من الئحة الكلیة .١٥شعبة تنظیم المجتمع . وفقا لما جاء بنص المادة ( –شعبة خدمة الجماعة  –شعبة خدمة الفرد  

مجـاالت الخدمـة موافقـة مجلـس قسـم  شـأن ب النظر في توصیة لجنة الدراسـات العلیـا والبحـوث : عشرالرابع الموضوع 
امعي شــطب القیــد للدارســة / إیمــان علــى عبــد الحكــیم علــى .   علــىاالجتماعیــة  ام الج تیر للع دي ماجس ى تمھی ة األول دة بالفرق المقی

   بناء على الطلب المقدم منھا لسحب ملفھا لظروف خاصة بھا .  ٢١٤/٢٠١٥
مجاالت الخدمة موافقة مجلس قسم  بشأن الدراسات العلیا والبحوث النظر في توصیة لجنة : عشرالخامس الموضوع 
دة شـطب القیـد للدارسـة / إقبـال محمـد السـید بركـات . المقیـدة    علىاالجتماعیة  اء الم د والتسجیل ) النتھ ین القی تیر ( ب دي ماجس بتمھی

 -طبقا لالتي :المقررة 
 تاریخ القید  اسم الدارس

  مالحظات  بتمھیدي ماجستیر 

إقبال محمد السید 
  بركات
  

٢٢/٣/٢٠١٢  
نھایة القید في 

٢١/٣/٢٠١٥   
تم المد حتى 

١/٤/٢٠١٥   

) من الئحة الكلیة " یسعى الطالب خالل عامین على األكثر ٣٢(بناء على تطبیق المادة 
من قیده بتمھیدي الماجستیر للحصول على موافقة القسم العلمي المختص على مشروع 

ب  بحثي ..... از للطال منار) ج ي (الس ن المتخصصین ف روع م ذا المش ض ھ م رف إذا ت ف
ن سنة (  ١٢التقدم مرة أخرى بمشروع جدید بعد مدة ال تقل عن ستة أشھر وال تزید ع

ا " شھر) ب الغی د الطال ر قی ي ..... اعتب روعة البحث دیم مش ن تق ب ع ز الطال  .فإذا عج
المقررة بالالئحة . فقد تم الموافقة على وحیث أنھا استنفذت المدة األساسیة والجوازیة 

طب  ل الش ا وقب د لھ طب القی ل ش ھر ابری ى ش د حت اس للم دمت بالتم م  ٢٠١٥تق د ت وق
اریخ  د بت رة القی د فت ى م ا عل ات العلی ة للدراس یس الجامع ب رئ ن ا.د/ نائ ة م الموافق

٢٨/١٢/٢٠١٤    
في شھري نوفمبر اوابریل (علما بان مواعید التسجیل بالكلیة بالنسبة للماجستیر مقررة 

  من كل عام ) 
رى  رة أخ د م د القی ى م ة عل ا بالجامع ات العلی س الدراس ة مجل دم موافق ى ع اء عل وبن

  . ١٧/٥/٢٠١٥" بتاریخ ٩٧للدارسة رقم "
  

  



اعتمـاد نتیجـة الدراسـات العلیـا ( بشـان  النظر في توصیة لجنة الدراسـات العلیـا والبحـوث : عشرالسادس  الموضوع 
  -حسب البیان التالي :  ٢٠١٥/  ٢٠١٤تمهیدي دكتوراه ) للعام الجامعي  –أولى وثانیة تمهیدي ماجستیر  –دبلوم 

  
     ٢٠١٤/٢٠١٥ بیان احصائى لنتیجة دبلوم الدراسات العلیا دور یونیو للعام الجامعي

الطالب 
  المتقدمین

الطالب 
  الغائبین

الطالب 
  الحاضرین 

الطالب 
  الناجحین

  سبتمبر دور  طالب راسبون

٢  ----   ١  ٣  ١  ٤  
      ٢٠١٤/٢٠١٥دور یونیو للعام الجامعي الفرقة األولى تمھیدي ماجستیربیان احصائى لنتیجة           

الطالب 
  المتقدمین

الطالب 
  الغائبین

الطالب 
  الحاضرین 

الطالب 
  الناجحین

  دور سبتمبر  طالب راسبون

١٨  ٦  ١٧  ٤١  ١٢  ٥٣  
                

      ٢٠١٤/٢٠١٥دور یونیو للعام الجامعي الفرقة الثانیة تمھیدي ماجستیربیان احصائى لنتیجة   
الطالب 
  المتقدمین

الطالب 
  الغائبین

الطالب 
  الحاضرین 

الطالب 
  الناجحین

  دور سبتمبر  طالب راسبون

١٤  ٥  ٣٠  ٤٩  ٢  ٥١  
            

      ٢٠١٤/٢٠١٥دور یونیو للعام الجامعي تمھیدي دكتوراهبیان احصائى لنتیجة  
الطالب 
  المتقدمین

الطالب 
  الغائبین

الطالب 
  الحاضرین 

الطالب 
  الناجحین

  دور سبتمبر  طالب راسبون

٤  ١  ١٦  ٢١  ٣  ٢٤  
  
  

استنفذوا مرات  الذینشطب قید الطالب  بشان النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : عشر السابعالموضوع 
      ٢٠١٤/٢٠١٥العلیا للعام الجامعي  تالرسوب في نتیجة الدراسا

  - حسب البیان التالي : تمهیدي دكتوراه ) –أولى وثانیة تمهیدي ماجستیر  –( دبلوم  
  للعام الجامعيبأعداد الطالب المطلوب شطب قیدھم الذین استنفذوا مرات الرسوب في نتیجة الدراسات العلیا بیان             

٢٠١٤/٢٠١٥      
أولى تمھیدي   مرحلة الدبلوم 

  ماجستیر
  تمھیدي دكتوراه  ثانیة تمھیدي ماجستیر

١  ١  ٦  ١  
   

النظر في اعتماد جدول امتحان  بشان النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث : عشرالثامن الموضوع 
( مرفق سبتمبر والمقدم من ا.د/ وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث .دور   ٢٠١٤/٢٠١٥الدراسات العلیا للعام الجامعي 

  جدول ) 
  ما یستجد من إعمال :

  م ٢٠١٥/٢٠١٦س الكلیة للعام الجامعيإعادة تشكیل مجلبشأن  -١
بقـرار مجلـس شـئون التعلـیم الخطاب الوارد من مكتب أ.د/ نائب رئـیس الجامعـة لشـئون التعلـیم والطـالب بشأن  -٢

  ( مرفق خطاب ) ١٧/٦/٢٠١٥) المنعقد بتاریخ ١٠٣بجلسته رقم (والطالب 
  

  تم بحمد اهللا
 


