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                           كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                               
  ))  ٢٥٩٢٥٩  ((جدول أعمال مجلس الكلیة رقم جدول أعمال مجلس الكلیة رقم 

  مم٦٦٢٠١٢٠١//٩٩//١٩١٩    ینیناإلثناإلثنیوم یوم 
  : اوًال المصادقات 

 . بدون تعدیالت )  ٢٥٨   (رقم التصدیق على محضر االجتماع السابق  -١

القلبیــة للســادة أعضــاء هیئــة التــدریس والعــاملین بالكلیــة بمناســبة بدایــة العــام  التهــانيتقــدیم خــالص  -٢
 . ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسى الجدید 

/ الــدكتورتــدریس والعــاملین بالكلیــة لوفــاة األســتاذ تقــدیم خــالص العــزاء مــن الســادة أعضــاء هیئــة ال -٣
داعــین المــولي ســبحانه   األســتاذ المتفــرغ بقســم العلــوم اإلجتماعیــة بكلیــة –شــریف أحمــد باشــا 

 .وتعالي أن یتغمده بواسع رحمته وأن یسكنه فسیح جناته  
  

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
نادیـــة عبـــدالعزیز محمـــد / الـــدكتورة  ةلترقیـــة األســـاتذة الخـــاص بالســـیدشـــأن قـــرار اللجنـــة العلمیـــة الدائمـــة ب - ١

مـع لدرجـة أسـتاذ بالقسـم لمنحهـا اللقـب العلمـى الخدمـة اإلجتماعیـة  طـرقاألستاذ المساعد بقسـم  -حجازى 
  لسیادتها بدوام التوفیق منیاتاألأطیب 

ـــدالفتاح نـــاجى/  الطلـــب المقـــدم مـــن األســـتاذ الـــدكتورشـــأن ب -٢ التنمیـــة بقســـم   ســـتاذ المتفـــرغاأل – أحمـــد عب
ختبارات قبول طالب الدراسات العلیا اعتذار سیادتهعن قبول  والتخطیط ٕ  . عن كنترول الدراسات العلیا وا

لتعینهـا  المعیـدة بقسـم التنمیـة والتخطـیط  – ریهام مدحت محمد القرنـى/ الطلب المقدم من األستاذة شأن ب -٣
 .بالقسم مساعد مدرس 

ــم أحمــد أحمــد الســید/ مــن األســتاذة الطلــب المقــدم شــأن ب -٤ المعیــدة بقســم التنمیــة والتخطــیط  لتعینهــا  – ری
 .مدرس مساعد بالقسم 

ــداهللا إســماعیل /  الــدكتورة األســتاذة ة اإلجتماعیــة علــى ترشــیحموافقــة قســم طــرق الخدمــبشــأن  - ٥ فاطمــة عب
 .لجائزة جامعة الفیوم للتفوق فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

مشـرف عــام للتــدریب  - دحمیــلعبــد ایوســف محمــد /   راألسـتاذ الــدكتو موافقــة علـى ترشــیح الســید بشـأن ال - ٦
  ٢٠١٦/٢٠١٧المیدانى للعام الجامعى 

  
  
  



 ٢

  :شئون التعلیم والطالب  بلجنة ةموضوعات خاص :اً لثثا
تمبر بدایـة امتحـان دور سـب إعتمـاد جـدولبشـأن  شئون التعلیم والطالبالنظر في توصیة لجنة :  الموضوع األول

  . ٢٥/٩/٢٠١٦من یوم األحد الموافق 
ــاني جــدول محاضــرات الفصــل إعتمــاد  بشــأن توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب فــيالنظــر :  الموضــوع الث

  . ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسى األول للعام الجامعى 
  

  :الدراسات العلیا  بلجنةموضوعات خاصة  : رابعاً 
   الخدمــة  مجـاالت  بشـأن موافقـة مجلــس قسـملجنــة الدراسـات العلیـا والبحــوث  النظـر فــي توصـیة  :الموضـوع األول      

ً علـي تقریـر لجنـة المناقشـة والحكـم فـي  .    بـدوى علـى  محمد عال/ للدارسة  الماجستیرمنح درجة االجتماعیة على  بنـاء
  " األطفـال ریـاض بمؤسسات اتاالجتماعی األخصائیات أداء تطویر في الشاملة الجودة مدخل استخدام"ن بعنوا:رسالتها 

  ٠بتقدیر ممتاز 
  .موافقة :القرار

اني   وع الث وث  :الموض ا والبح ات العلی ة الدراس یة لجن ي توص ر ف بشــأن موافقــة مجلــس قســم مجــاالت الخدمــة  النظ
ً علــي تقریــر لجنــة المناقشــة والحكــ مــراد علــى وافــى آیــات/  ةللدارســ  الماجســتیر مــنح درجــة االجتماعیــة علــى  م فــي بنــاء

) دراسـة میدانیـة مطبقـة علـى الشـئون االجتماعیـة بـالفیوم ) ( تقییم الخدمات المقدمـة ألسـر المجنـدین (بعنوان ارسـالته
  ٠بتقدیر ممتاز 

  .موافقة :القرار
الخدمــة مجــاالت  مموافقــة مجلــس قســبشــأن  النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث:  الموضــوع الثالــث 

ً علــي تقریــر لجنــة المناقشــة والحكــم  صــالح جــوده حســن یاســر /للــدارس نح درجــة الماجســتیرمــعلــى االجتماعیــة   عــنبنــاء
فاعلیــه الممارســة العامــة للخدمــة االجتماعیــة فــي تنشــیط دور مجــالس األمنــاء واإلبــاء والمعلمــین " وعنوانهــا رســالته

  ٠بتقدیر ممتاز   "بمدارس القرى
  .موافقة :القرار

الخدمـة االجتماعیـة  طـرق بشـأن موافقـة مجلـس قسـم في توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث النظر:  الموضوع الرابع
ً علـي تقریـر لجنـة المناقشـة والحكـم فـي رسـالتها .  الـرحیم عبد محمود حامد مي/ للدارسة منح درجة الماجستیر على  بنـاء

یدات وتصـور لـدور الخدمـة االجتماعیـة فـي المشكالت االجتماعیة  الناتجة عن اإلجهاض المتكرر لدى الس( وعنوانها:
  ٠بتقدیر ممتاز  )التخفیف منها 

  .موافقة :القرار
طـــرق الخدمـــة بشـــأن موافقـــة مجلـــس قســـم  النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة الدراســـات العلیـــا والبحـــوث :  الموضـــوع الخـــامس

بنــاء علــى تقریــر لجنــة   وراهالــدكتبدرجــة  ةالمســجل.   ســماح أحمــد محمــود عبــده/  ةللدارســعلــى المــد االول االجتماعیــة 
ســة والعــرض علــى المجلــس ار م للد٢٠١٦/  ٨/  ١٧فــي )  ٢٥٨( بعــد إحالــة الموضــوع  مــن مجلــس الكلیــة رقــم  اإلشـراف



 ٣

بنــاء علــى تقریــر  الموافقــة علــى المــد االولب توصــي اللجنــة ٠ ٢/٨/٢٠١٦ینتهــى فــي مــرة أخــرى ، علمــا بــأن التســجیل 
  ٠م  ٢٠١٦بقة في مایو وموافقة مجلس القسم السا٠اإلشراف 

  .الموافقة على توصیة اللجنة: القرار
قسـم التنمیـة والتخطـیط علـى  بشـأن موافقـة مجلـس النظر في توصیة لجنة الدراسـات العلیـا والبحـوث : الموضوع السادس

ـــد عبـــد اهللا نـــاجي محمـــد/ للـــدارس مـــد القیـــد والتســـجیل   م وینتهـــي فـــي٢٤/٩/٢٠١٦مـــد أول لمـــدة عـــام یبـــدأ مـــن (  خال
م والتــي قــد ٢٠١٦الســابقة مــن مجلــس القســم فــي شــهر مــایو  ةبنــاء علــى تقریــر هیئــة اإلشــراف والموافقــ) م ٢٣/٩/٢٠١٧

  ٠م لعدم انتهاء المدة ١٦/٥/٢٠١٦أرجئ في مجلس الكلیة في 
  .الموافقة على قرار مجلس القسم بناء على ماجاء بالجلسة السابقة :القرار

بشـأن موافقـة مجلـس قسـم طـرق الخدمـة االجتماعیـة  لجنة الدراسات العلیا والبحـوثالنظر في توصیة  : الموضوع السابع
مـن دولـة فلسـطین الشـقیقة  -زردة حسن نهار شبیطة / للدارسة الوافدة  منح موافقة مبدئیةعلى  م  ٢٠١٦/  ٩/  ٤في 

الخدمــة االجتماعیــة شــعبة  م فــي تمهیــدي الــدكتوراه بقســم طــرق٢٠١٧/ ٢٠١٦لاللتحــاق بالدراســات العلیــا للعــام الجــامعي 
  .خدمة الفرد 

  .الموافقة على قبول الطالبة بشكل مبدئى: القرار
ایمــان محمــود / الدارســة  موضــوع بشــأن إعــادة  النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث:  الموضــوع الثــامن

التنمیــة والتخطــیط للموافقــة  بقســم المقیــدةو . م  ٢٠١٦/  ٨/  ١٧فــي )  ٢٥٨( رقــم  لمجلــس الكلیــة بجلســته مــرداش محمــد
م نظـــرًا لتأخرهـــا فـــي ٢٠١٦بـــدال مـــن شـــهر أبریـــل   ٢٠١٦اســـتثنائها للتســـجیل بدرجـــة الماجســـتیر فـــي شـــهر نـــوفمبر علـــى 

بــدال مــن   ٢٠١٦الموافقــة علــى اســتثناء الدارســة للتســجیل فــي شــهر نــوفمبر ب ٠وتوصــي اللجنــة  لیفــإحضــار شــهادة التو 
  . م ٢٠١٦شهر أبریل 

  .الموافقة على تسجیل الطالبة فى التاریخ المذكور: رالقرا
بشأن موافقة قسم التنمیة والتخطیط على طلـب هیئـة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:  الموضوع التاسع

لغــاء العنــوان الفرعــي وهــو مــریم محمــد زكــي  / لدارســة اى اإلشــراف علــ ٕ التعلــیم دراســة مطبقــة علــى مدیریــة التربیــة و ( وهوا
المنـــــاخ التنظیمـــــي وأثـــــره  علـــــى أداء العـــــاملین ( مـــــن رســـــالة الـــــدكتوراه التـــــي بعنـــــوان ) والصـــــحة والتضـــــامن االجتمـــــاعي 

بســـبب تعـــذر التطبیـــق علـــى بعـــض المؤسســـات التـــي وردت فـــي العنـــوان الفرعـــي لیصـــبح عنـــوان ) بالمؤسســـات الحكومیـــة 
  ) الحكومیة   مي وأثره  على أداء العاملین بالمؤسساتالمناخ التنظی(الرسالة بعد إلغاء العنوان الفرعي 

   إلغاء العنوان الفرعي مع إعتبار التغییر غیر جوهريوتوصي اللجنة ب
  .الموافقة على التعدیل الوارد من لجنة الدراسات العلیا بالكلیة: القرار

الجـزء الخـاص بنظـام التسـجیل فـي بشـأن تعـدیل  النظر فـي توصـیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث : الموضوع العاشر
  ٠من الالئحة الداخلیة ) ٢٢(في المادة ) تیر ــ دكتوراه ماجس( الدرجات العلمیة 

  ـ : المادة قبل التعدیل 
  ٠شروط على شهر اكتوبر للیقتصر تسجیل رسائل الماجستیر والدكتوراه المستوفاة 

  ـ : المادة بعد التعدیل 



 ٤

  اجستیر والدكتوراه مستوفاة الشروط  طوال العام الم لدرجاتیتم فتح باب التسجیل 
  ٠من الالئحة الداخلیة ) ٢٢(في المادة  الموافقة على ماجاء :القرار
  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : ًا خامس

ر ختـامى ألنشـطة اللجنـة عمل تقریـالنظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بخصوص  -: الموضوع األول
  . ٢٠١٥/٢٠١٦للعام الجامعى 

  .الموافقة على توصیة اللجنة :القرار

  : إعمالیستجد من  ما
وهـم ،  ٢٠١٦/٢٠١٧تشـكیل مجلـس الكلیـة للعـام الجـامعى إثنین من األعضاء مـن الخـارج ل إضافةبشأن  -١

 : على النحو التالى 

  .من اإلجتماعى بالفیوم وكیلة وزارة التضا –إیمان محمد زكى   -         
  .وكیل مدیریة الشباب والریاضة بالفیوم  –عاصم محمد مرسى  -          

 .موافقة: القرار

 . أحد أعضاء هیئة التدریس بالكلیة لمنصب مدیر الخدمة العامة بالكلیةبشأن ترشیح  - ٢

 .العالمة سعد قاسم على رئاسة منصب مدیر الخدمة:وافق المجلس على ترشیح الدكتور: القرار
 -تماعیـة قسـم العلـوم اإلج –یـة والتخطـیط مقسم التن –بشأن تشكیل مجلس قسم طرق الخدمة اإلجتماعیة  - ٣

 .٢٠١٦/٢٠١٧مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة للعام الجامعى  و

  .موافقة: القرار  

طـة اإلسـتراتیجیة للكلیـة معیـدین بالقسـم وفقـًا للخ) ٢(على تعیـین عـدد  التنمیة والتخطیط بشأن موافقة قسم  - ٤
 . ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعى 

 . موافقة: القرار     

بنـاء  ٢٠١٥/٢٠١٦النظـر فـي تكلیـف معیـدین جـدد بقسـم طـرق الخدمـة االجتماعیـة للعـام الجـامعي بشأن  - ٥
فـأن القسـم  ٢٠١٥لشـهر نـوفمبر ) ١(موافقة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة في جلسته الطارئه رقـم 

 . م ٢٠١٥/٢٠١٦اجة إلي تعیین معیدین جدد للعام الجامعي لیس في ح

 .موافقة: القرار

طبقــــًا للخطــــة  ٢٠١٦/٢٠١٧معیــــدین باألقســــام العلمیــــة الثالثــــة للعــــام الجــــامعى ) ٦(بشـــأن تكلیــــف عــــدد  - ٦
 رئیس الجامعة التى تم الموافقة علیها من مجلس الكلیة والمعتمدة من األستاذ الدكتور  للكلیة اإلستراتیجیة

المـــدرس بقســـم مجـــاالت  عبیـــر حســـن مصـــطفى/ ن التقریـــر الجـــامعى لترقیـــة الســـیدة الـــدكتورة أبشـــ - ٧
 .الخدمة االجتماعیة بالكلیة

  .لها بدوام التوفیق األمنیاتعلى ماء جاء بتقریر اللجنة العلمیة مع خالص  موافقةال: القرار



 ٥

دراســــات العلیــــا وكــــذلك عــــن امتحانــــات دور ســــبتمبر لل حأحمــــد عبــــدالفتا/ ربشــــأن اعتــــذار الــــدكتو  - ٨
 .اختبارات القبول بالدراسات العلیا نظرا لظروف مرضیة

 .الموافقة على قبول اعتذاره مع خالص األمنیات له بالشفاء العاجل: القرار -٩
وهى على النحو  ٢٠١٦/٢٠١٧ الجامعىبشأن تشكیل اللجان المنبثقة من مجلس الكلیة للعام  - ١٠

 :التالى 
  یا لجنة الدراسات العل: أوًال 

  

  رئیساً   وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا     -١
  عضواً   أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط  وفاء یسرى إبراهیم/ د.أ   -٢
  عضواً   أستاذ بقسم مجاالت الخدمة اإلجتماعیة  مشیرة محمد شعراوى/ د.أ   -٣
 عضواً   أستاذ مساعد بقسم العلوم اإلجتماعیة  عبدالحمید یونس زید/ د.أ  -٤

 عضواً   أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة اإلجتماعیة   فاطمة أنور محمد/ د.م.أ  -٥

  أمیناً   مدیر إدارة الدراسات العلیا   سید محمود سرور/ أ   -٦
  .موافقة: القرار
  التعلیم والطالب  شئونلجنة :  ثانیا

  

  رئیساً   وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب   زینب معوض الباهي / د.أ   -١
  عضواً   طرق الخدمة االجتماعیة  متفرغ بقسم  أستاذ  سالم صدیق أحمد / د.أ   -٢
  عضواً    العلوم االجتماعیة بقسم  مساعد متفرغ  أستاذ  السید عبد الفتاح عفیفي / د.أ   -٣
 عضواً   اإلجتماعیة مجاالت الخدمةأستاذ بقسم   یوسف محمد عبد الحمید / د.أ  -٤

 عضواً   التنمیة والتخطیط أستاذ مساعد بقسم   ود عبد الرحیم منهلة مح/ د.م.أ  -٥

  أمیناً    شئون التعلیم والطالب مدیر إدارة   أنور محمدسید / أ   -٦
  .موافقة: القرار

  : خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لجنة :  ثالثاً 
  

  رئیساً   وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    محمود محمود عرفان  / د.أ   -١
  عضواً   أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط  د هاشم  مصالح أح/ د.أ   -٢
  عضواً   أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة    فاطمة عبد اهللا إسماعیل  / د.أ   -٣
 عضواً   أستاذ بقسم مجاالت الخدمة اإلجتماعیة  میرفت السید خطیري  / د.أ  -٤



 ٦

 عضواً   لعلوم االجتماعیة  أستاذ مساعد بقسم ا  عفاف عبد الفادي دانیال  / د.م.أ  -٥

  أمیناً   قائم بأعمال مدیر عام الكلیة     البدري علي محمد / أ   -٦
  .موافقة: القرار
  : المكتبة  لجنة :  رابعًا 

  

  رئیساً   أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط     أحمد عبد الفتاح ناجي   / د.أ   -١
  عضواً   بقسم التنمیة والتخطیط د مساع أستاذ    أحمد عبد الحمید سلیم / د.م.أ   -٢
  عضواً   االجتماعیة  مدرس بقسم العلوم      محمد إبراهیم مبروك / د   -٣
 عضواً   اإلجتماعیة طرق الخدمةبقسم  مدرس    أحمد مختار رمضان / د  -٤

 عضواً   االجتماعیة   مجاالت الخدمةبقسم  مدرس    سعد محمد قاسم / د  -٥

  أمیناً      المكتبة  ةدیر م   جهاد أحمد عثمان/ أ   -٦
  

  .موافقة: القرار
  : العالقات الثقافیة لجنة :  خامسًا 

  

  رئیساً   قائم بأعمال عمید الكلیة    محمد جمال الدین عبد العزیز    / د.أ   -١
  عضواً   أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   منال فاروق    / د.أ   -٢
  عضواً   بقسم التنمیة والتخطیط   مدرس   لمیاء جالل الدین    / د   -٣
 عضواً   مدرس بقسم طرق الخدمة اإلجتماعیةسلوي صالح الدین السید رفاعي    / د  -٤

  عضواً   مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  شیماء حسین ربیع/د  -٥
  أمیناً   رئیس قسم الكادر الخاص       بثینة عبد المعطي عید  / أ   -٦

 .موافقة: القرار

  : المختبرات العلمیة لجنة :  سًا ساد
  

  رئیساً   أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة      عوني محمود توفیق    / د.أ   -١
  عضواً   أستاذ مساعد  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحالم عبد المؤمن علي    / د.م.أ   -٢
  عضواً   الخدمة االجتماعیة   أستاذ مساعد  بقسم طرق  لیلي عبد الواراث     / د.م.أ   -٣
 عضواً   مدرس  بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   أحمد مرعي هاشم     / د  -٤

 عضواً   مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    حكیمة رجب علي    / د  -٥



 ٧

  أمیناً    عمید الكلیة / د.مكتب أ مدیر  وائل أحمد محمود  / أ   -٦
  .موافقة: القرار

  


