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                           كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                               
  ))٢٥٨٢٥٨((مجلس الكلیة رقم مجلس الكلیة رقم   محضرمحضر
  مم٦٦٢٠١٢٠١//٨٨//١٧١٧  األربعاء األربعاء یوم یوم 

) ٢٥٧(م وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة جلسته رقم ١٧/٨/٢٠١٦الموافق  األربعاءأنه في یوم 
عبیر حسن  وبحضور / وأمانة د عمید الكلیة  جمال الدین عبد العزیزمحمد /  برئاسة األستاذ الدكتور

   -:السادة األساتذة 
١-  
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب              زینب معوض الباهي / د.أ- ١

 وكیل الكلیة لشئون الدارسات العلیا والبحوث    فوزي محمد الهادي          / د.أ -٢        
  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة    محمود محمود عرفان       / د.أ -٣        
         رئیس قسم العلوم االجتماعیة  ام           شحاتة السید صی/ د.أ -٤        

  رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة عادل محمود مصطفي        / د.أ - ٥
  هالة خورشید طاهر           رئیس قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ - ٦
               رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة                   محمود فتحى/ د.أ - ٨

  مصطفي أحمد حسان            األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ -٩       
  عوني محمود توفیق           األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ - ١٠       

  التنمیة والتخطیط األستاذ المتفرغ بالكلیة  أحمد عبد الفتاح ناجي        / د.أ - ١٢        
  األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط              م             وفاء یسري إبراهی/ د.أ-١٣         

  أحالم عبد المؤمن         األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.م.أ  -١٤
  أیمان زكي                     وكیل وزارة التضامن االجتماعي/ أ -١٥
  شباب بمدیریة الشبابعاصم مرسي                  وكیل إدارة ال/ د -١٦

  : : أعتذر عن عدم الحضور أعتذر عن عدم الحضور 
  سالم صدیق أحمد             األستاذ المتفرغ بالكلیةسالم صدیق أحمد             األستاذ المتفرغ بالكلیة/ / دد..أأ  --١١                

   التنمیة والتخطیط األستاذ قسمصالح أحمد هاشم           / د.أ   --٢٢

  : المصادقات : اوًال 
 . بدون تعدیالت )  ٢٥٧   (رقم التصدیق على محضر االجتماع السابق  -١

/ الــدكتوراء مــن الســادة أعضــاء هیئــة التــدریس والعــاملین بالكلیــة لوفــاة األســتاذ تقــدیم خــالص العــز  -٢
 .أحمد زویل 

 ٢٠١٥/٢٠١٦للعـام الجـامعى  ةللسـادة أعضـاء مجلـس الكلیـة للجهـود المبذولـتقدیم خالص الشـكر  -٣
 . ٢٠١٦/٢٠١٧والترحیب بالسادة أعضاء مجلس الكلیة الجدد للعام الجامعى 



 ٢

لمــا  –كمشــرف عــام للتــدریب المیــدانى  – أحمــد عبــدالفتاح نــاجى/ الــدكتورالشــكر لألســتاذ  توجیــه -٤
  . ٢٠١٥/٢٠١٦بذله من جهد على عملیة التدریب المیدانى للعام الجامعى 

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
األسـتاذ  مرفـت السـید خطیـرى /الـدكتورة  ةشأن قـرار اللجنـة العلمیـة الدائمـة لترقیـة األسـاتذة الخـاص بالسـیدب - ١

مـع أطیـب التمنیـات لسـیادتها بـدوام لدرجـة أسـتاذ بالقسـم  االمساعد بقسم مجاالت الخدمة اإلجتماعیة لترقیتهـ
  التوفیق

 الموافقة: القرار   

المــدرس المســاعد  بقســم مجــاالت الخدمــة  – شــامیة جمــال ســید علــى/ الطلــب المقــدم مــن األســتاذة شــأن ب -٢
 .نها مدرس بالقسم اإلجتماعیة لتعی

 الموافقة: القرار 

 عمــاد فــاروق محمــد/الــدكتورهــاء خدمــة الســید األســتاذ بشــأن المــذكرة المعروضــة مــن مــدیر عــام الكلیــة إلن -٣
 ) .مرفق طیه المذكرة (  ٣١/٥/٢٠١٦بدایة من  –األستاذ بقسم مجاالت الخدمة اإلجتماعیة  – صالح

 الموافقة: القرار 

 مجـدى محمـد مصـطفى عبدربـه/الدكتورمن مدیر عام الكلیة إلنهاء خدمة السـید بشأن المذكرة المعروضة  -٤
 ) .مرفق طیه المذكرة (  ٣١/٥/٢٠١٦بدایة من  –األستاذ المساعد بقسم التنمیة والتخطیط  –

  الموافقة: القرار 

◌ً لثثا   :للجنة شئون التعلیم والطالب  ةموضوعات خاص : ًا
تحدیــد میعــاد امتحــان دور ســبتمبر بدایــة شــئون التعلــیم والطــالب بشــأن ة النظــر فــي توصــیة لجنــ:  الموضــوع األول

  . ٢٥/٩/٢٠١٦من یوم األحد الموافق 
  الموافقة: القرار 

إعتمــاد شــهادات فصــل الطــالب فــى  توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب بشــأن فــيالنظــر :  الموضــوع الثــاني
  .المراحل الدراسیة األربعة 

  الموافقة: القرار 
  

  :موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا  : اً رابع
   : الموضوع األول  

علــى تشــكیل لجنـــة مجــاالت الخدمــة االجتماعیــة بشــأن موافقــة مجلــس قســم  توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث بشــأن
  بعنوان یاسر حسن جوده صالح  / للدارسالماجستیر المناقشة والحكم على رسالة 

  "ة للخدمة االجتماعیة في تنشیط دور مجالس األمناء واإلباء والمعلمین بمدارس القرىفاعلیه الممارسة العام"
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  
  
  



 ٣

ً ورئی مناقشا                                               جامعة الفیوم  -أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحمد حسني إبراھیم/ د.أ    سا
  مشرفا                                          -  الفیومجامعة  - أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمود فتحي محمد / د.أ
یم األداء بالوزارة         مناقشا                    متابع مكتب وزیر التربیة والتعلیم لشمال الصعید وعضو اإلدارة المركزیة للمتابعة وتقوإیمان محمود عبد المولى حامد         / د

  
  : الثاني الموضوع

 الماجسـتیر علـى تشـكیل لجنـة المناقشـة والحكـم علـى رسـالة مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة بشأن موافقة مجلس قسـم  
عـم شـبكات تقیـیم دور مراكـز ذوي االحتیاجـات الخاصـة فـي د" بعنوان  -مصطفى محمود قرني محمد /  للدارس

  "التواصل االجتماعي للمكفوفین 
  :نة المناقشة والحكم من السادة وتتكون لج

ً  مناقشا                                        جامعة الفیوم  -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة متفرغ أستاذ   مصطفى أحمد حسان / د.أ   ورئیسا
  مناقشا                                      حلوان          جامعة  -بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  متفرغأستاذ   علي إبراھیم محرم         / د.أ
ً               ـ جامعھ الفیوم     بكلیة الخدمة االجتماعیةأستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة .         أحالم عبد المؤمن علي/ د ٠م ٠ا   مشرفا
ً               ـ جامعھ الفیوم     بكلیة الخدمة االجتماعیةأستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   اطمة محمود عبد العلیمف /د ٠م ٠ا   مشرفا

  الموافقة: القرار 
   الموضوع الثالث

  عبد العال  اشرف ربیع  ةبثین /للدارسة الماجستیرمنح درجة مجاالت الخدمة االجتماعیة على  بشأن موافقة مجلس قسم
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتها   المناخ المدرسي وأثره على أداء األخصائي " نبعنوا بناء

   ممتازبتقدیر "   االجتماعي في إطار معاییر االعتماد والجودة 
  الموافقة: القرار 

  الموضوع الرابع
ــاح /ةللدارســ الماجســتیردرجــة  مــنحبشــأن موافقــة مجلــس قســم مجــاالت الخدمــة االجتماعیــة علــى   هــدى عبــد الفت

ً علـــي تقریـــر لجنـــة المناقشـــة والحكـــم فـــي رســـالتهمحمـــد عبـــد الفتـــاح  الممارســـة العامـــة للخدمـــة "  : بعنـــوان ابنـــاء
  ٠ ممتازبتقدیر     "االجتماعیة والتخفیف من حده الضغوط الحیاتیة ألمهات األطفال المعاقین سمعیًا 

  الموافقة: القرار 
  :  الخامس الموضوع

ربیــع أبــو /للــدارس مــنح درجــة الماجســتیرعلــى الخدمــة االجتماعیــة مجــاالت  فــي موافقــة مجلــس قســم بشـأن النظــر
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالته وعنوانهـاالحارث عبد التواب إبراهیم   يتكیفـمظاهر السـلوك الال "  بناء

ــة وتصــور مقتــرح ــدى الطــالب الجــدد بالمــدن الجامعی مــن منظــور الممارســة العامــة فــى الخدمــة االجتماعیــة  ل
  ٠ ممتازبتقدیر     "لمواجهته  

  الموافقة: القرار 
   : الموضوع السادس

 منـال شـحاتة/ للدارسـة  مـنح درجـة الماجسـتیرعلـى الخدمـة االجتماعیـة  طـرق بشأن النظر في موافقة مجلس قسم 
ــد مــرس ً علــي تقریــر لجنــة المناقشــة   عبــد الحمی اســتخدام جماعــات المســاندة ( والحكــم فــي رســالتها وعنوانهــابنــاء

  ٠ ممتازبتقدیر )    االجتماعیة للتخفیف من الضغوط الحیاتیة ألسر األطفال المعاقین ذهنیاً 
  الموافقة: القرار 



 ٤

  : الموضوع السابع
مصـطفى كـرم /  للـدارس على منح درجة الماجسـتیرالخدمة االجتماعیة  طرقبشأن النظر في موافقة مجلس قسم  

ً -محمد عبد الحمید   المدافعـة فـي تنظـیم  اسـتراتیجیة" وعنوانهـا لجنة المناقشة والحكم في رسـالته علي تقریر بناء
 ممتـازبتقـدیر         ) دراسـة مطبقـة علـى المنظمـات الحقوقیـة(المجتمع وتنمیة الوعي المجتمعي بحقوق اإلنسـان 

٠  
  الموافقة: القرار 

  

   الموضوع الثامن
      احمد احمـد السـید            ریم/ للدارسة  على منح درجة الماجسـتیر التنمیة والتخطیطأن النظر في موافقة مجلس قسم بش

ً علـــي تقریـــر لجنـــة المناقشـــة والحكـــم فـــي رســـالتها ـــادة فـــي تحقیـــق األداء التنظیمـــي (  وعنوانهـــا بنـــاء فاعلیـــه القی
  ٠ ممتازبتقدیر )   بالجمعیات األهلیة 

  الموافقة:  القرار
  :  الموضوع التاسع

ریهـام مـدحت محمـد / للدارسـة  علـى مـنح درجـة الماجسـتیر التنمیـة والتخطـیطبشأن النظر في موافقة مجلـس قسـم 
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالتها القرني محمد     وعنوانها بناء

  ٠ ممتازبتقدیر )    مؤشرات تخطیطیة للتطویر التنظیمي بمؤسسات الخدمات االجتماعیة(
  الموافقة: القرار 

  

   -: الموضوع العاشر
حمـــدي مغـــاوري الســـید /الـــدارس  علـــى إعـــادة وتســـجیلمجـــاالت الخدمـــة االجتماعیـــة بشـــأن النظـــر فـــي موافقـــة مجلـــس قســـم 

  )مرفق طیه الطلب ( المسجل لدرجة الدكتوراه 
  مع تحدید عنوان الدراسة واالشراف الموافقة: القرار 

  

  :الحادى عشر  الموضوع
إقبـال محمـد السـید بركـات حیـث / الدارسـة  علـى إعـادة قیـدمجـاالت الخدمـة االجتماعیـة بشأن النظر في موافقة مجلس قسـم 

  )مرفق طیه الطلب (  مضى عام على شطب قیدها
  الموافقة: القرار 

  :الموضوع الثانى عشر 
سـماح أحمـد محمـود / ةللدارسـعلـى المـد االول ٢٠١٦طـرق الخدمـة االجتماعیـة فـي مـایو بشأن النظر في موافقـة مجلـس قسـم 

  ٠ ٢/٨/٢٠١٦ینتهى التسجیل في  ،بناء على تقریر لجنة اإلشراف   الدكتوراهبدرجة  ةالمسجل.   عبده
  الموضوع واعادتة للقسم مع عمل مذكرة تفصیلیة للنظر فى قانونیة المادة سحب : القرار 

  
  
  



 ٥

  :الثالث عشر  الموضوع
  وھم  ٢٠١٦النظر في شطب الدارسین الذین استنفذوا سنوات الرسوب وال یحق لھم اإلعادة طبقا لالئحة ونتیجة دور یونیو بشأن
  تمهیدي ماجستیر  الفرقة األولى **

  الخدمة االجتماعیة قسم مجاالت

  
  ٠ شطب القید الموافقة على  :القرار

  

  :الموضوع الرابع عشر 
دمت . ایمان محمود مرداش محمد / بشأن إعادة النظر في حالة الدارسة  ي تق ة والتخطیط  والت م التنمی دة بقس المقی

وفمبر بط ي شھر ن تثنائھا للتسجیل بدرجة الماجستیر ف ل   ٢٠١٦لب للقسم باس ن شھر أبری دال م ً ٢٠١٦ب م نظرا

ي   ٠ لتأخرھا في إحضار شھادة التوفیل ة بجلستھ ف س الكلی ق مجل أن واف ي سبق ب ى ٢٠١٦/  ٥/    ١٦والت م عل

/     ١٩رفض مجلس الكلیة بجلستھ التالیة في    استثنائھا مع مثیالتھا من الحاالت المشابھة من األقسام العلمیة ، ثم 

دم  م تحت مبررأنھ لم یتم استثناء الحاالت األخرى٢٠١٦/    ٦ م تتق ة ل ة ، إال أن األقسام العلمی ن األقسام العلمی م

    ٠بحاالت مشابھة لحالة الدارسة والمعرضة للفصل النھائي 

د الموافقة على استثناء الدارسة حیث أنھا ا:   القرار ث أعی ائي حی لحالة الوحیدة المتضررة والمعرضة للفصل النھ

  . م  ولم یعد لھا فرصة أخرى ٢٠١٥/   ٥/ ١٧قیدھا قبل ذلك في  

  اعادة الموضوع الى مجلس القسم للستئنان تسجل سھر نوفمبر

  :عشر  الخامسالموضوع 
محمـد احمـد محمـد / الـدارس  ببشأن النظر في توصـیة مجلـس قسـم طـرق الخدمـة االجتماعیـة بالموافقـة علـى طلـ

  ٠ والذي یرغب في تحویله من شعبة تنظیم المجتمع إلى شعبة خدمة الفرد بذات القسم العلمياحمد 
  مع احتساب العام الماضى عام رسوب  الموافقة: القرار 

ــــــم م ـــ   الشعبة  القسم  الفرقة االســــــ

  مدرسي  مجاالت  األولى شماوي محمود على عبد اهللا ع ١

  مدرسي مجاالت األولى طه مصطفى دسوقي محمود  ٢

  اسرة وطفولة مجاالت األولى منى محمود جوده فرج اهللا  ٣

  اسرة وطفولة مجاالت األولى اسراء مصطفى وهبه على  ٤

  طبى  مجاالت األولى محمد محى الدین محمد رحیم  ٥

 عیةالخدمة االجتما  قسم طرق: 

  خدمة جماعة طرق األولى اسماء حلمي عبد العظیم عوض  ٦

  خدمة جماعة طرق األولى محمد زیدان محمد عبد العزیز ٧

  خدمة جماعة طرق األولى اسماء بندور سلیمان محمد  ٨

 قسم التنمیة والتخطیط 

   تخطیط  تنمیة وتخطیط  األولى رامي جمال عبد السالم حسین  ٩

  تمهیدي ماجستیر نیة الفرقة الثا**
 )الخدمة االجتماعیة قسم مجاالت (  

  مدرسي مجاالت  الفرقة الثانیة محمد طلعت سعید حسان  ١

 ٢٨/٦/٢٠١٥علما بانها مسجلة ماجستیر بتاریخ  طبى وفئات  مجاالت الفرقة الثانیة االء محمود احمد معوض ٢

  وفئات طبى مجاالت الفرقة الثانیة محمود احمد احمد مرسى  ٣

 )الخدمة االجتماعیة قسم طرق (  

  طرق  طرق  الفرقة الثانیة عال عبد الموجود رمضان على ٤



 ٦

  :عشر  السادسالموضوع 
على ) ـ دكتوراه ماجستیر ( لجان االختبار الشفوي بشأن اقتراح قسم مجاالت الخدمة اجتماعیة على تشكیل 

 : النحو التالي

  :لجنة الدكتوراه  -: أوال 
حمــد جمــال الـدین عبــد العزیــز م -٣   ٠زینــب معــوض البـاهي / د٠ا -٢    ٠مصـطفى احمــد حسـان / د٠ا-١
  :لجنة الماجستیر -: ثانیا  ٠

  :األسرة والطفولة  مجال -:أوال 
 ٠میرفت السید خطیري/ د٠م٠ا -    ٠مدي الطیب منال ح/ د ٠م٠ا -٢    ٠محمود فتحي محمد / د٠ا - ١

  :المجال المدرسي ورعایة الشباب  -:ثانیا 
 منال فاروق سید/ د٠ا -٣     ٠مشیرة محمد شعراوي / د٠ا -٢     ٠احمد حسني ابراهیم / د٠ا - ١

  -:المجال الطبي  -:ثالثا 
  احالم عبدالمؤمن/ د.م.ا -٣     ٠ یوسف عبدالحمید/ د٠ا -٢     ٠حاتة السید صیام ش/ د٠ا - ١

  :عشر  السابعالموضوع 
علــى النحــو ) ماجستیرـــ دكتــوراه ( لجــان االختبــار الشــفوي  بشــأن اقتــراح قســم طــرق الخدمــة اجتماعیــة علــى تشــكیل

 :التالي 

  :شعبة تنطیم المجتمع  -:أوال 
    ٠هناء محمد السید /  د٠ا -٢  )  رئیسا ( ٠ني محمود توفیق عو  /د ٠ا - ١

 ٠لى عبد الوارث عبد الوهاب لی/ د ٠م٠ا -٣

  بإعداد االمتحان التحریري  وتسلیمه في موعد غایته  عوني محمود توفیق/ الدكتور األستاذمع تكلیف  -  
  ٠م٢٠١٦/ ٨/  ٢٨

  الموافقة: القرار 
  :شعبة خدمة الفرد -:ثانیا 
                  ٠زیدان خلیل  عرفات/ د٠ا -٢              ٠) رئیسا ( سالم صدیق احمد / د٠ا - ١

  ٠فوزي محمد الهادي شحاتة / د٠ا -٣
ــدكتورمــع تكلیــف  - ــل/ األســتاذ ال ــدان خلی بإعــداد االمتحــان التحریــري  وتســلیمه فــي موعــد غایتــه    عرفــات زی

  ٠م٢٠١٦/ ٨/ ٢٨
  الموافقة: القرار 
  :شعبة خدمة الجماعة -:ثالثا 

                ٠اهللا اسماعیل فاطمة عبد / د٠ا -٢            ٠عادل محمود مصطفى / د٠ا - ١

  ٠فاطمة انور محمد / د٠م٠ا-٣    
عــادل محمــود مصــطفى بإعـداد االمتحــان التحریــري  وتسـلیمه فــي موعــد غایتــه / مـع تكلیــف األســتاذ الـدكتور  -

  م٢٠١٦/ ٨/  ٢٨



 ٧

  الموافقة: القرار 
  :عشر  الثامنالموضوع 

 :على النحو التالي )ماجستیر ـ دكتوراه ( االختبار الشفوي لجان بشأن اقتراح قسم التنمیة والتخطیط على تشكیل 

  :لجنة الدكتوراه  -: أوال 
  احمد عبد الفتاح ناجي         / د٠ا -٣   احمد زیتون       /د٠ا  -٢      عبد العزیز مختار/د٠ا -١
 وفاء یسري ابراهیم  /د٠ا -٥    محمود محمود عرفان/ د٠ا -٤  

    زیتوناحمد /د٠اعبد العزیز مختار ، / د٠ا/ لدكتوراألستاذ ا مع تكلیف   
  ٠م٢٠١٦/ ٨/  ٢٨بإعداد االمتحان التحریري  وتسلیمه في موعد غایته   
  :لجنة الماجستیر -: ثانیا  

  هاشم مرعى هاشم/ د.م.ا-٣  صالح احمد هاشم     / د٠ا- ٢هالة خورشید طاهر    / د٠ا -١
     احمد سلیم عبد الحمید/ د٠م٠ا -٥     مننهلة عبد الرحیم عبد الرح/ د٠م٠ا -٤

بإعــداد االمتحــان  محمـود محمــود عرفــان/ د٠ا،  احمــد عبــد الفتــاح نــاجي  / األســتاذ الــدكتور  مـع تكلیــف
  ٠م٢٠١٦/ ٨/  ٢٨التحریري  وتسلیمه في موعد غایته 

  الموافقة: القرار 
  : ة موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئ :ًا خامس

الخطــة المســتقبلیة لوكالــة عمــل النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بخصــوص  -: الموضــوع األول
  الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

  مع التصدیق علیها مجلس القسم القادم الموافقة: القرار 
  : إعمالیستجد من  ما

 . ٢٠١٦/٢٠١٧م الجامعى عرض تشكیل مجلس الكلیة للعابشأن  -١

 الموافقة: القرار  

 . ٢٠١٦/٢٠١٧بشأن ترشیح مشرف عام للتدریب المیدانى للعام الجامعى  -٢

یـتم االعـالن عـن شـغل وظیفـة مشـرف عـام التـدریب المیـدانى ویـتم لتشـكیل اللجنـة : القـرار 
  برئاسة 

  ورئیسا          الطالبوكیل الكلیة لشئون التعلیم و       زینب معوض الباهي        / د.أ
  عضوا                                                  مصطفي أحمد حسان         / د.أ
     عضواعرفات زیدان                                                             /د.أ
  عضوا                                                  شحاتة السید صیام           / د.أ
 عضوا                                                وفاء یسري إبراهیم             / د.أ

 .بشأن ترشیح مدیرًا لوحدة ضمان الجودة بالكلیة ووحدة نظم التطویر  -٣

  سلوى صالح /على تعین دكتورة  الموافقة: القرار 
  التقویم واالمتحانات بشأن ترشیح مدیرًا لوحدة تطویر نضم



 ٨

 أحمد مختار/ على تعین دكتور الموافقة: القرار 

 ٢٠١٥/٢٠١٦للعام الجامعى سبتمر بشأن تشكیل كنترول الدراسات العلیا دور  -٤   

 عادل مصطفى/ د.مع اضافة أ الموافقة: القرار 

  مــع مطالبــة ٢٠١٦/٢٠١٧بشــأن تشــكیل مجلــس قســم مجــاالت الخدمــة اإلجتماعیــة للعــام الجــامعى  -٥      
 الثالثة بموافتنا بتشكیل فى الجلسة القادمة األقسام

 .الخطة البحثیة لقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة.-٦        

  اعتماد الخطة المجلس القادم: القرار 
بعـــد اعتمـــاده مـــن لجنـــة شـــئون  ٢٠١٥/٢٠١٦بكـــالوریوس دور مـــایو  نتیجـــةالموافقـــة علـــى تعـــدیل  -٧

 .التعلیم والطالب

 بشأن تشكیل لجنة لوضع الخطة التنفیذیة لبرنامج التعلیم المفتوح -٨       

  یتم تشكیل لجنة  برئاسة:القرار   
  ورئیسا          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب      زینب معوض الباهي        / د.أ
     عضوا           احمد عبد الفتاح                                                د.أ
  محمود فتحي                                                                  عضوا/ د.أ
  عضوایوسف اسحاق                                                                 / د
  منصب وحدة الخدمة العامة بشان االعالن عن خلو -٨
  جنة  برئاسةیتم تشكیل ل:القرار   

  ورئیساا د محمود عرفان                                                                    
  سالم صدیق                                                                    عضوا/ د.أ
  عضوا                 مشیرة شعراوى                                                  / د.أ
   عضواعبد الحمید زید                                                                   / د.أ
  
  

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


