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   الكلية محضر إجتماع مجلس 
  م٨٢٠١ بريلإلشهر ) ٢٧٨(رقم 

  م١١/٤/٨٢٠١الموافق  األربعاءيوم 
وم           ى ي ه ف اءإن ق    األربع اعة و  م١١/٤/٢٠١٨المواف ام الس ى تم فف رة والنص ً  العاش باحا د   ص ، ُعق

م  ته رق ة جلس س الكلي اع مجل ة) ٢٧٨(إجتم ز./ د.أ برئاس د العزي دين عب ال ال ة   دمحم جم د الكلي يس وعمي رئ
س ،ال ور  مجل تاوبحض دكتور األس ي / ذ ال اب مرس د الوه يم      دمحم عب ئون التعل ة لش يس الجامع ب رئ نائ

الب    ةوالط د الكلي ار عمي ة إختي ات لجن وع انتخاب رض موض الل ع س خ يادته المجل رأس س د ت ادم  وق  الق
   :األساتذة السادة وبحضور كالً من  سلوى صالح الدين./ د وبأمانة

  

  ية  لشئون التعليم والطالبوكيل الكل  زينب معوض الباهي/ د.أ  -١
  وكيل الكلية  لشئون الدراسات العليا والبحوث  شحاته  فوزى دمحم الهادي/ د.أ  -٢
  وكيل الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  محمود محمود عرفان/ د.أ  -٣
  رئيس قسم طرق الخدمة االجتماعية    عادل محمود مصطفى  / د.أ  -٤
  رئيس قسم التنمية والتخطيط    طاهر   هاله خورشيد/ د.أ  -٥
  رئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية    محمود فتحي دمحم   / د.أ  -٦
  العلوم االجتماعية   قائم بأعمال رئيس قسم   عبد الحميد يونس زيد   / د.م.أ  -٧

  قسم طرق الخدمة االجتماعية  ب متفرغ الستاذ األ  عوني محمود قنصوه  / د.أ  -٨
  قسم طرق الخدمة االجتماعية  ب متفرغ الستاذ األ  سالم صديق أحمد   / د.أ  -٩

  بقسم التنمية والتخطيط  المتفرغ األستاذ   أحمد عبد الفتاح ناجي  / د.أ  -١٠
  قسم التنمية والتخطيط  ب ستاذاأل  وفاء يسري إبراهيم / د.أ  -١١
  لخدمة االجتماعية   قسم مجاالت اب ستاذاأل  يوسف دمحم عبد الحميد   / د.أ  -١٢
  قسم مجاالت الخدمة االجتماعية   ب ستاذاأل  مشيرة دمحم شعراوي   / د.أ  -١٣
  قسم التنمية والتخطيط  ب ستاذاأل  صالح أحمد هاشم  / د.أ  -١٤
  سكرتير عام محافظة الفيوم االسبق   صالح حلمي فهمي دمحم/  األستاذ  -١٥
  زيون المصريليفكبير مذيعين بالت              عبد الحكيم اللواج     / األستاذ  -١٦
ً  بالفيوم الشباب والرياضة وزارةوكيل   عاصم دمحم مرسي           / دكتور  -١٧   سابقا

  :وحضور 
  ) أثناء عرض موضوعات لجنة شئون التعليم والطالب(  بالكليةإتحاد الطالب رئيس      أحمد عمر سيد أحمد عبد العليم/ الطالب  

  

  
  

  ضر اإلجتــــــــــماعمح
اع  ة االجتم ى بداي بف دكتور رح تاذ ال ز/ األس د العزي دين عب ال ال ة    دمحم جم د الكلي س وعمي يس المجل رئ

    .عيد القيامة المجيد بمناسبة لألخوة المسيحيين  تقديم التهنئةمع الموقر  أعضاء المجلسبالسادة 

  
  

  مشاطرات
يادتها ،    مشيرة دمحم شعراوي /  ةالدكتور ةلألستاذتقديم خالص العزاء   د س اة وال ة  لوف ة االجتماعي داألستاذ بقسم مجاالت الخدم  للفقي

  .سره خالص العزاءالرحمه ولأل

  المصادقات : أوالً 
  .م   ٢٠١٨/  ٣/  ١٣بتاريخ ) ٢٧٧(التصديق على محضر االجتماع السابق رقم   : الموضوع األول

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

   .بدون تعديالتم   ٢٠١٨/  ٣/  ١٣بتاريخ ) ٢٧٧(التصديق على محضر االجتماع السابق رقم تم 
  

  ةـــــــتهنئ
ى   : الثانيالموضوع  ر ف راح النظ دكتور إقت تاذ ال دين /األس ال ال ة   دمحم جم د الكلي ة   عمي ة تهنئ ال برقي بإرس

ة  يلفخام اح السيس د الفت رئيس عب وز   ال بة ف يادته بمناس رة  س ةبفت ن  رئاس دأ م ة تب ثاني
  . ٢٠٢٢وحتى  ٢٠١٨

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

  .الموافقة 

  Faculty of social work    كلية الخدمة االجتماعية     



 م١١/٤/٢٠١٨يوم األربعاء الموافق   –م ٢٠١٨ إبريللشهر ) ٢٧٨(رقم  الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

  مين المجلس  أ    
 م١١/٤/٢٠١٨                                                            سلوى صالح الدين./د

 -

  موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانياً 
ن   :الثالثالموضوع  دم م ب المق ى الطل ة عل ة بالموافق ة االجتماعي االت الخدم م مج س قس ية مجل ى توص ر ف النظ

دكتورة  تاذة ال ر ع/ األس و بك ماء أب يادتها أس ازة س د أج أن تجدي م بش تاذ بالقس ادر  األس د الق ب
امعي  ام الج ة األداب  ٢٠١٩/  ٢٠١٨للع ل بكلي ل  - للعم ن فيص رحمن ب د ال ام عب ة اإلم جامع

) ً   .للعام الثامن  )الدمام سابقا
القــــــــــــــــــــــــرا

  :ر
ة  ى   الموافق ن عل دم م ب المق دكتورة الطل تاذة ال و ب/ األس ماء أب ادرأس د الق ر عب   ك

تاذ  ة األس ة االجتماعي االت الخدم م مج امعي  بقس ام الج يادتها للع ازة س د أج أن تجدي بش
ة األداب  ٢٠١٩/  ٢٠١٨ ل بكلي ل  -للعم ن فيص رحمن ب د ال ام عب ة اإلم دمام (جامع ال

 ً   .للعام الثامن ) سابقا
  
  
  
  
  

س   :الرابعالموضوع  ية مجل ى توص ر ف م النظ يط بالمقس ة والتخط دكتورالتنمي تاذ ال داب األس ى انت ة عل د / وافق أحم
ا  ات العلي ة الدراس دريس بمرحل م للت تاذ بالقس اجي  األس اح ن د الفت ة  –عب ة االجتماعي ة الخدم كلي

ة  ة  –التنموي ويف جامع ي س رري  بن روعات (لمق رامج والمش يط الب دني  –تخط ع الم المجتم
ة ة االجتماعي ات الرعاي ر) وسياس ل مق اعات لك الث س ع ث بوعياً  - ر بواق د أس وم واح وم  –ي ي

  . من كل أسبوع  السبت
القــــــــــــــــــــــــرا

  :ر
ة   ى   الموافق داب عل دكتورانت تاذ ال اجي/ األس اح ن د الفت د عب تاذ   أحم ة األس م التنمي بقس

يط ا  والتخط ات العلي ة الدراس دريس بمرحل ة  –للت ة التنموي ة االجتماعي ة الخدم  –كلي
ويف  ي س ة بن رري  جامع روعات (لمق رامج والمش يط الب دني  –تخط ع الم المجتم

ة ة االجتماعي ات الرعاي رر ) وسياس ل مق اعات لك الث س ع ث بوعياً  -بواق د أس وم واح  –ي
  .من كل أسبوع   السبتيوم 

  :ترشيح كالً من فيالنظر   :الخامسالموضوع 
ص / د.أ  - ١ ال التخص ى مج ايا ف رر قض دريس مق راهيم    لت ني إب د حس دكتوراه(أحم ة ال  - مرحل

ويف  ى س ة بن ة جامع ة التنموي ة االجتماعي ة الخدم بوعياً ) كلي اعات أس الث س ع ث وم  - بواق ي
  . السبت

ال / د.أ  - ٢ ى مج ة ف ة المهني ويم الممارس رر تق دريس مق د     لت د الحمي ف دمحم عب يوس
ص  دكتوراه(التخص ة ال ويف - مرحل ى س ة بن ة جامع ة التنموي ة االجتماعي ة الخدم ع ) كلي بواق

  .  يوم السبت - ثالث ساعات أسبوعياً 

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

  :ترشيح كالً من السادة على   الموافقة
راهيم/ د.أ  -١ ني إب د حس ة    أحم ة االجتماعي االت الخدم م مج تاذ بقس رر األس دريس مق لت

ص  ال التخص ى مج ايا ف دكتوراه(قض ة ال ة التنم -مرحل ة االجتماعي ة الخدم ة كلي ة جامع وي
ً ) بنى سويف    . يوم السبت -بواقع ثالث ساعات أسبوعيا

د/ د.أ  -٢ د الحمي ف دمحم عب ة   يوس ة االجتماعي االت الخدم م مج تاذ بقس دريس   األس لت
ص  ال التخص ى مج ة ف ة المهني ويم الممارس رر تق دكتوراه(مق ة ال ة  -مرحل ة الخدم كلي

ً بواقع ثال) االجتماعية التنموية جامعة بنى سويف   .  يوم السبت -ث ساعات أسبوعيا
  

س   :السادسالموضوع  ية مجل ى توص ر ف م النظ يط بالموافققس ة والتخط ـالتنمي دم ـــــــــ ب المق ى الطل ة عل
ن د وره / م ى حض ة عل أن الموافق م بش اعد بالقس تاذ المس ليم  األس د س د الحمي د عب أحم

ة  ر بجامع ادس عش ار الس يم الكب نوي لتعل ي الس ؤتمر العلم ن الم رة م ى الفت مس ف ين ش ع
  .م٢٠١٨إبريل   ١٨ – ١٦

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

ة ى  الموافق ن  عل دم م ب المق اعد / دالطل تاذ المس ليم  األس د س د الحمي د عب م أحم بقس
يط  ة والتخط ار  التنمي يم الكب نوي لتعل ي الس ؤتمر العلم وره الم ى حض ة عل أن الموافق بش

  .م٢٠١٨إبريل   ١٨ – ١٦فى الفترة من السادس عشر بجامعة عين شمس 
  

ن د  :السابعالموضوع  دم م ب المق ى الطل ة عل ة بالموافق ة االجتماعي االت الخدم م مج ية قس ى توص ر ف / النظ
امج  طة برن ى أنش اركة ف ى المش ة عل أن الموافق م بش درس بالقس الم   الم د الس اد عب عم

الفيوم( رهم ب ين أس ال وتمك وق األطف م حق ابع للمج) دع ة الت ومي للطفول س الق ل
ايو  ل ، م هري إبري الل ش ة خ د ٢٠١٨واألموم اة ع س مراع ى المجل ا أوص  م، كم

    .أداء واجباته داخل الكلية  مع التعارض
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  مين المجلس  أ    
 م١١/٤/٢٠١٨                                                            سلوى صالح الدين./د

 -

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

ة ى  الموافق ن  عل دم م ب المق درس/ دالطل الم   الم د الس اد عب ة  عم االت الخدم م مج بقس
ة  أن الموا االجتماعي امج بش طة برن ى أنش اركة ف ى المش ة عل ال (فق وق األطف م حق دع

الفيوم رهم ب ين أس ل ، ) وتمك هري إبري الل ش ة خ ة واألموم ومي للطفول س الق ابع للمجل الت
  .  أداء واجباته داخل الكلية  مع تعارض ذلكمراعاة عدم  مع ٢٠١٨مايو 

ى   :الثامنالموضوع  ر ف س النظ ية مجل م توص يط بالقس ة والتخط وائح التنمي ق الل ى تطبي ة عل موافق
ن أ  دم م ب المق أن الطل ك بش ا وذل ول به وانين المعم واد  / والق د الج د عب ال أحم ال جم ع

ا  ادر له زاء الص و الج ى مح ة عل ه  الموافق تمس في ذى تل م وال اعد بالقس درس المس الم
  .نظراً لمرور عام على تنفيذه  ١٥/٣/٢٠١٧بتاريخ 

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

ة ى   الموافق ن عل دم م ب المق واد/ أ الطل د الج د عب ال أحم ال جم اعد   ع درس المس م الم بقس
أن يط بش ة والتخط ان  التنمي م يوم ة خص ع عقوب زاء األول(رف اً  ) الج ا وفق ة عليه الموقع

  .بخصم يومين   ١٩/٣/٢٠١٧بتاريخ ) ١٠٩(رقم لقرار عميد الكلية 

  ليم والطالبموضوعات خاصة  بلجنة شئون التع: ثالثاً 
وع  عالموض ي  :التاس ر ف البالنظ يم والط ئون التعل ة ش ية لجن أن توص ة بش ى  الموافق ذُرعل الب ال الع ن الط دم م مق

  :مع إبالغ السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس األتي أسمائهم 
  

  مالحظات  األسباب  فترة العذر  الفرقة  األسم  م
  عذر مرضي    ولمدة شهر ١٥/٣/٢٠١٨الفترة من   ظامانت - ثانية   داليا محمود يوسف   ١
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  عذر مرضي  ولمدة خمسة عشر يوماً    ١٦/٢/٢٠١٨الفترة من   انتظام - ثالثة   ريم راجح عبد المنعم   ٢
  عذر مرضي    ولمدة شهر  ١٥/٢/٢٠١٨الفترة من   انتظام - ثالثة   شرين جمال محمود   ٣
  عذر مرضي    أسبوعولمدة   ٧/٣/٢٠١٨الفترة من   انتظام - ثانية   نهى محمود موسى  ٤
  عذر مرضي    يوم ٤٥ ولمدة   ٩/٢/٢٠١٨الفترة من   انتظام -  رابعة  إيناس أحمد عبد العظيم علي  ٥

  عذر مرضي    ١/٣/٢٠١٨حتى   ٨/٢/٢٠١٨الفترة من   انتظام -  رابعة  إسراء عيسى دمحم خير هللا  ٦
  عذر مرضي    شهرولمدة   ٢٠/٣/٢٠١٨الفترة من   انتظام -  الثانية  روماني حنا ثابت  ٧
  عذر مرضي    شهرولمدة   ٢٤/٢/٢٠١٨الفترة من   انتظام -  الثانية  إيمان سيد صوفي   ٨

  

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

  .يئة التدريس القائمين بالتدريسمع إبالغ السادة أعضاء هالطالب  ذر المقدم من العُ  على  الموافقة

  

ي   :العاشرالموضوع  ر ف البالنظ يم والط ئون التعل ة ش ية لجن أن توص ة بش ى  الموافق ادعل دول  إعتم ج
ق  د المواف وم األح ن ي اراً م دأ إعتب ى أن يب اني عل ي الث ل الدراس ات للفص ات التخلف إمتحان

  .م ٤/٢٠١٨/ ٢٢
القــــــــــــــــــــــــرا

  :ر
ة اد الموافق ى إعتم دأ  عل ى أن يب اني عل ي الث ل الدراس ات للفص ات التخلف دول إمتحان ج

  .م ٤/٢٠١٨/ ٢٢إعتباراً من يوم األحد الموافق 
  
  

الحادي الموضوع 
  :عشر

ي  ر ف البالنظ يم والط ئون التعل ة ش ية لجن أن توص ة بش ى  الموافق ادعل ات  إعتم دول اإلمتحان ج
  .م ٥/٢٠١٨/ ٥اً من السبت الموافق  للفصل الدراسي الثاني على أن يبدأ إعتبار

  

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

ة  ادالموافق ى إعتم ن  عل اراً م دأ إعتب ى أن يب اني عل ي الث ل الدراس ات للفص دول اإلمتحان ج
  .م ٥/٢٠١٨/ ٥السبت الموافق  

  

ي   :عشر الثانيالموضوع  ر ف البالنظ يم والط ئون التعل ة ش ية لجن أن توص ة بش ادى عل الموافق ات  إعتم دول إمتحان ج
د  وم األح دأ ي ى أن يب اني عل ي الث ل الدراس داني  للفص دريب المي ة ٢٢/٤/٢٠١٨الت ة الثاني للفرق

  .للفرقة الرابعة ٢٣/٤/٢٠١٨األثنين & والثالثة  
القــــــــــــــــــــــــرا

  :ر
ة  ادالموافق ى إعتم ي الث عل ل الدراس داني  للفص دريب المي ات الت دول إمتحان دأ ج ى أن يب اني عل

د  وم األح ة ٢٢/٤/٢٠١٨ي ة الثاني ام (للفرق اب+ انتظ ة  )انتس ام (والثالث اب+ انتظ &  )انتس
  )انتساب+انتظام (للفرقة الرابعة  ٢٣/٤/٢٠١٨ألثنين ا
  



 م١١/٤/٢٠١٨يوم األربعاء الموافق   –م ٢٠١٨ إبريللشهر ) ٢٧٨(رقم  الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

  مين المجلس  أ    
 م١١/٤/٢٠١٨                                                            سلوى صالح الدين./د

 -

ي   :عشر الثالثالموضوع  ر ف البالنظ يم والط ئون التعل ة ش ية لجن أن توص ة بش ى  الموافق ادعل ين  إعتم داول الممتحن ج
ة والمص ام العلمي ن األقس واردة م يط (ححين ال ة والتخط م التنمي ة  –قس االت الخدم م مج قس

ة  ة –االجتماعي ة االجتماعي رق الخدم م ط ة  - قس وم االجتماعي م العل ي ) قس ل الدراس بالفص
  .م٢٠١٨/ ٢٠١٧الثاني للعام الجامعي 

القــــــــــــــــــــــــرا
ة  :ر ى الموافق اد عل ين  إعتم داول الممتحن ة ج ام العلمي ن األقس واردة م ححين ال ة (والمص م التنمي قس

يط  ة  –والتخط ة االجتماعي االت الخدم م مج ة –قس ة االجتماعي رق الخدم م ط وم  - قس م العل قس
  .م٢٠١٨/ ٢٠١٧بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ) االجتماعية 

  .٢٠١٨/ ٢٠١٧سي الثاني إعتماد تشكيل الكنتروالت األربعة للفصل الدرا  :عشر الرابعالموضوع 

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

  .٢٠١٨/ ٢٠١٧على إعتماد تشكيل الكنتروالت األربعة للفصل الدراسي الثاني  الموافقة
  

ي   :عشر الخامسالموضوع  ر ف البالنظ يم والط ئون التعل ة ش ية لجن أن توص ة بش ى  الموافق دريبي عل كر الت د المعس عق
ا ادة االجتم داد الق ام إلع ة انتظ ة الثالث الب الفرق اب  –عيين لط ن  انتس رة م ى الفت  ١٧/٤/٢٠١٨ف

ى  ام   ١٩/٤/٢٠١٨إل اني للع ي الث ل الدراس ات الفص اء امتحان ب انته كر عق د المعس ن عق دالً م ب
امعي  ث أن  ٢٠١٨/  ٢٠١٧الج ة حي ات بالجامع الب والطالب ة للط اكن إقام وافر أم دم ت ك لع وذل

  .محافظة الفيوم أكثر من نصف الطالب من خارج
  

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

ة ى الموافق ة  عل ة الثالث الب الفرق اعيين لط ادة االجتم داد الق دريبي إلع كر الت د المعس عق
  .  ١٩/٤/٢٠١٨إلى  ١٧/٤/٢٠١٨فى الفترة من   انتساب –انتظام 

  
  

وع  ادسالموض ر الس ي   :عش ر ف البالنظ يم والط ئون التعل ة ش ية لجن أ توص ة نبش ة  الموافق م  التنمي س قس ية  مجل ى توص عل
ن  ة م ذكرة المقدم ى الم يط عل م./ دوالتخط اعد بالقس تاذ المس م األس ي هاش م مرع ان  هاش ول االمتح ن دخ الب م ض الط ان بع لحرم

ة  ة الثالث ة بالفرق كالت مجتمعي ادة مش ى م ائي ف ور محا/ النه ى حض ا ف موح به اب المس بة الغي اوزهم نس راً لتج ام  نظ رات انتظ ض
اني  ي الث ل الدراس الل الفص ة  خ كالت مجتمعي رر مش ة  ٢٠١٨/ ٢٠١٧مق ة الداخلي اً لالئح ك طبق ى ذل م عل س القس ة مجل وموافق

  )مرفق( :والطالب هم  .للكلية 
  أمينة رمضان رجب عبد المجيد  ٤  إسراء نبيل دمحم أحمد  ٣  إسراء إبراهيم عبد الرحمن  ٢  أسامة طه عبد الرؤوف عبد القوى  ١
  دينا أحمد جمال عوض  ٨  حسام خالد أحمد سعيد  ٧  تريزة إبراهيم حبيب سعد  ٦  يمان طه محمود علي إ  ٥
  فادي سمير ساوريس  ١٢  شروق عمرو شعبان كامل   ١١  سيد عبد الجواد السيد  ١٠  سماح محمود أحمد إبراهيم   ٩

  دمحم جمال دمحم أحمد  ١٦   فتحي السيددمحم أحمد دمحم  ١٥  قمرة حمادة أحمد عبد الناصر  ١٤  فاطمة مصطفى السيد دمحم   ١٣
  دمحم مصطفى محمود عبد هللا  ٢٠  دمحم صالح معوض أحمد   ١٩  دمحم رمضان عبد العزيز  ١٨  دمحم حسن دمحم أحمد  ١٧
  يوسف دمحم جمعة عبادي  ٢٤  هاجر جمال عبد التواب سالم  ٢٣  معاذ دمحم عبد السالم عبد هللا  ٢٢  محمود أحمد ملكي دمحم   ٢١
  )باقي(إسراء محسن على دمحم   ٢٨  )باقي(أحمد مصطفى سيد خليل   ٢٧  )باقي(أحمد صالح موسى عبد الموجود  ٢٦  )باقي(حمد جمال أحمد خليل أ  ٢٥
  )باقي(بيشوى متى شاكر  ٣٢  )باقي(أمل مجدى أحمد دمحم   ٣١  )باقي(أسماء عثمان كامل بدير   ٣٠  )باقي(إسالم أحمد أحمد عبد العظيم   ٢٩
  )باقي(كيرلس صبري اسكندر  ٣٦  )باقي(عبد التواب دمحم حنفي   ٣٥  )باقي(رباب شعبان رجب حسن   ٣٤  )باقي(صر سيد إبراهيمحنان نا  ٣٣
    ---------   --   )باقي(هاجر عز الدين دمحم محمود   ٣٩  )باقي(دمحم سعد عشري علي  ٣٨  )باقي(دمحم جمال الجوهرى سالمة  ٣٧

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

  .افقة بعد إستيفاء االجراءات القانونية المو

تعديل درجات الرأفة الحاصل عليها بعض على  الموافقة بشأن توصية لجنة شئون التعليم والطالبالنظر في     :عشر السابعالموضوع 
رد من مذكرة اإلدارة وفقاً لما و ٢٠١٨/ ٢٠١٧الطالب والتى ظهرت أثناء مراجعة التراكمي  لطالب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 

  : للطالب األتي أسمائهم  العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة 
  توصية اللجنة  درجات الرأفة التى حصل عليها الطالب بالخطأ  أسم الطالب   م

  إيمان تهامي عواد دمحم   ١
  فى مادة االتصال) درجة١١(حصلت على 
  ٢٠١٦/٢٠١٧عام  - انتظام - الفرقة الثالثة

 –الطالبة مادة االتصال فى الخدمة االجتماعية تُحمل 
  ٢٠١٨دور سبتمبر 

  محمود معوض فتوح أحمد   ٢
  فى أربع مواد) درجة ١٥( حصل على 
  ٢٠١٤/٢٠١٥عام  - انتظام - الفرقة األولى 

  يُحمل الطالب مادة علم نفس عام 
  )٢٠١٨دور سبتمبر (

  ياسمين مفتي عبد المهدى على  ٣
  أربع مواد فى) درجة ١٧( حصلت على 
  ٢٠١٤/٢٠١٥عام  - انتظام - الفرقة األولى 

   –تُحمل الطالبة مادة علم اجتماع سياسي  
  )٢٠١٨تخلفات ( –تشريعات اجتماعية 

  ميرنا صالح أحمد عبد العزيز   ٤
  فى أربع مواد) درجة ١٥( حصلت على 
  ٢٠١٤/٢٠١٥عام  - انتظام - الفرقة األولى 

  –عية تُحمل الطالبة مادة تشريعات اجتما
  )٢٠١٨تخلفات ( 

  )٢٠١٨سبتمبر (االتصال فى الخدمة االجتماعية + 

  شيماء مصطفى حسن عبد المطلب   ٥
  فى مدخل خدمة ) درجات ٥( حصلت على 
  بالمجموع) درجات ٦+ (
  ٢٠١٤/٢٠١٥عام  - انتساب - الفرقة األولى 

  درجة فقط  ٧٧٤تظل درجاتها بالمجموع 
  وال تمنح الست درجات 

   طلعت دمحم جهاد دمحم  ٦
  فى أربع مواد) درجة ١٥( حصلت على 
  ٢٠١٤/٢٠١٥عام  - انتساب - الفرقة األولى 

  –تُحمل الطالبة مادة علم اجتماع سياسي  
  )٢٠١٨تخلفات ( 



 م١١/٤/٢٠١٨يوم األربعاء الموافق   –م ٢٠١٨ إبريللشهر ) ٢٧٨(رقم  الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

  مين المجلس  أ    
 م١١/٤/٢٠١٨                                                            سلوى صالح الدين./د

 -

  مشيرة دمحم عبد المنعم عبد السالم   ٧
  فى ثالث مواد) درجة ١٤( حصلت على 
  ٢٠١٤/٢٠١٥عام  - انتساب - الفرقة األولى 

  –البة مادة مدخل خدمة اجتماعية تُحمل الط
  ٢٠١٨تخلفات 

  محمود جمال صالح أحمد  ٨
  فى ثالث مواد) درجة ٢٠( حصلت على 
  ٢٠١٤/٢٠١٥عام  - انتساب - الفرقة األولى 

   –يُحمل الطالب مادة علم إجتماع سياسي 
  ٢٠١٨تخلفات  –تشريعات اجتماعية  

  وليد خالد سلمان   ٩
  يمات ادارة محليةفى مادة تنظ) درجة ٧(حصل على 

  ٢٠١٦/٢٠١٧عام  -انتساب -الفرقة الثالثة
  –يُحمل الطالب مادة تنظيمات إدارة محلية 

  ٢٠١٨دور سبتمبر  
  

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

ة ى  الموافق البعل ض الط ا بع ل عليه ة الحاص ات الرأف ديل درج اء  تع رت أثن ى ظه والت
ة الرابع الب الفرق ي  لط ة التراكم امعي مراجع ام الج ا ورد  ٢٠١٨/ ٢٠١٧ة للع اً لم وفق

ة الب بالجامع يم والط ئون التعل ة لش ذكرة اإلدارة العام ن م ار   م تم إخط ى أن ي ، عل
  .الطالب بالتعديل فى أسرع وقت 

ي   :عشر الثامنالموضوع  ر ف البالنظ يم والط ئون التعل ة ش ية لجن أن توص ة بش ى  الموافق ة عل د الطالب دى / قي ن
يد دمحم ح ى الس ة األول دة بالفرق انين  المقي تجدة / س ة مس ام  كطالب رار انتظ اً لق طبق

م  ات رق ى للجامع س األعل أوراقهم ) ٦٠٤(المجل دم ب ن التق وا ع ذين تخلف الب ال أن الط بش
اوز الفاص ريطة أال يتج ة ش وام القادم ى األع يق ف ب التنس ول  للمكت ام حص ن ع ي م الزمن

ب علاالط ة ل ة العام هادة الثانوي امى ش دم للجام وع د التق ي واح ام دراس ن ع د ع ة أو المعه ع
  .يتم قيدهم فى حالة قبولهم كطالب مستجدين

  

القــــــــــــــــــــــــرا
  :ر

ة ى الموافق ة  عل د الطالب ى / قي ة األول دة بالفرق انين  المقي يد دمحم حس دى الس ام  / ن انتظ
  .بالعام الجامعي كطالبة مستجدة

 ً   الدراسات العليا والبحوثجنة موضوعات خاصة بل:  رابعا
الخدمة االجتماعية   مجاالتالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :  عشر التاسعالموضوع 

  :  ةللدارس فى الخدمة االجتماعية دكتوراه الفلسفة درجة بالموافقة على منح 

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم
    مرتبة الشرف األولى "فعالية برنامج المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم بالمدارس "   ابراهيم حسن عطاإيمان دمحم

القــــــــــــــــــــــــ
  :رار

بمرتبة   إيمان دمحم ابراهيم حسن عطا /  درجة دكتوراه الفلسفة  فى الخدمة االجتماعية للدارسةمنح على   .الموافقة
  .ىالشرف األول

  
  

الخدمة االجتماعية   مجاالتالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  : العشرونالموضوع 
  :  ةللدارس فى الخدمة االجتماعية دكتوراه الفلسفة درجة بالموافقة على منح 

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم
برنامج للتدخل المهني للخدمة االجتماعية من منظور الممارسة  فعالية"  بسنت سالمة عبد الصمد دمحم

 "العامة في التخفيف من حدة العنف ضد االطفال
  مرتبة الشرف األولى

  
القــــــــــــــــــــــــ

  :رار
تبة بمر  بسنت سالمة عبد الصمد دمحم/   منح درجة دكتوراه الفلسفة  فى الخدمة االجتماعية للدارسةعلى  الموافقة

  .الشرف األولى

الخدمة  مجاالتالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :العشرون  الحادي والموضوع 
  :  ةللدارس فى الخدمة االجتماعية دكتوراه الفلسفة درجة االجتماعية  بالموافقة على منح 

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم
  الممارسة العامة للخدمة االجتماعية والتخفيف من حدة المشكالت "  عد مصطفىرانيا عماد س

 "الناتجة عن دمج المتحررين من األمية بالمدارس الحكومية 
  مرتبة الشرف األولى

  
القــــــــــــــــــــــــ

  :رار
  عماد سعد مصطفى رانيا/   على منح درجة دكتوراه الفلسفة  فى الخدمة االجتماعية للدارسة الموافقة

  .بمرتبة الشرف األولى

الخدمة  مجاالتالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :والعشرون  الثانيالموضوع 
  :  ةللدارس فى الخدمة االجتماعية دكتوراه الفلسفة درجة االجتماعية  بالموافقة على منح 

  للجنةقرار ا  الموضوع  االسم
    مرتبة الشرف األولى "تقييم واقع التدريب الميداني لطالب الخدمة االجتماعية بجامعة طرابلس "  سماح حسن ابراهيم الدالي

القــــــــــــــــــــــــ
  :رار

  سماح حسن ابراهيم الدالي/   على منح درجة دكتوراه الفلسفة  فى الخدمة االجتماعية للدارسة الموافقة
  .ة الشرف األولىبمرتب

  

الخدمة  طرقالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  : والعشرون الثالثالموضوع 
  : للدارس  فى الخدمة االجتماعية دكتوراه الفلسفة درجة االجتماعية  بالموافقة على منح 

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم
    مرتبة الشرف األولى "استخدام العالج الواقعي في خدمة الفرد لتحسين األداء االجتماعي للمسنين "                         دمحم طه أحمد جاهين
دمحم طه أحمد جاهين  بمرتبة  فة  فى الخدمة االجتماعية للدارسمنح درجة دكتوراه الفلس على  .الموافقةالقــــــــــــــــــــــــ



 م١١/٤/٢٠١٨يوم األربعاء الموافق   –م ٢٠١٨ إبريللشهر ) ٢٧٨(رقم  الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

  مين المجلس  أ    
 م١١/٤/٢٠١٨                                                            سلوى صالح الدين./د

 -

  .                      ولىالشرف األ  :رار

  

النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم مجاالت الخدمة  :والعشرون  الرابعالموضوع 
تقييم : " بعنوان   ايمان عيد ربيع قاسم /  الدارسةالمقدمة من  تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستيراالجتماعية بالموافقة على 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة  "الخدمات المقدمة لفئة االقزام 
محمود فتحي دمحم/  د. أ              جامعة الفيوم –أستاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية ــ كلية الخدمة االجتماعية   

 ً ً  مشرفا  ورئيسا
ويمشيرة دمحم شعرا/ د .أ                      جامعة الفيوم –ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية ــ كلية الخدمة االجتماعية األ   

 ً   مناقشا
    سحر فتحي  محمود مبروك/ د .أ

ً  أستاذ ورئيس قسم المجاالت ووكيل المعهد العالي للخدمة االجتماعية ببنها لشئون التعليم والطالب     مناقشا
ــــــرالقــــــ

  :  ار 
  .ايمان عيد ربيع قاسم/ الدارسة المقدمة من تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير على  الموافقة

النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم مجاالت الخدمة  :والعشرون  الخامسالموضوع 
: " بعنوان    عائشة دمحم معوض موسى/  الدارسةالمقدمة من  شكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستيرتاالجتماعية بالموافقة على 

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة   " برنامج تدريبي لتنمية الكفايات المهنية لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمعاهد األزهرية
   - :األساتذة

ً              بنها  –وكيل المعهد العالي للخدمة االجتماعية لشئون التدريب    على على على التمامي/  د. أ ً  مناقشا  ورئيسا
                     جامعة الفيوم –ــ كلية الخدمة االجتماعية األستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط  هاشم مرعي هاشم/ د.م.أ

  مشرفاً 
ً  جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –ستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية األ عبد العليم فاطمة محمود/ د.م.أ   مناقشا

  

القــــــــــــر
  :  ار 

  عائشة دمحم معوض موسى   / لدارسة ا المقدمة منتشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير على  الموافقة

الخدمة  طرقالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :لعشرون وا السادسالموضوع 
: " بعنوان عماد صبري الشربيني حسن /  الدارسالمقدمة من  الدكتوراهتشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعية بالموافقة على 

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من   "في خدمة الجماعة لتنمية القيم االجتماعية لدى الشباب الجامعي  استخدام نموذج ثقافة االقران االيجابية
   - :السادة األساتذة

عادل محمود مصطفى/ د.أ جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ  ورئيس قسم طرق الخدمة االجتماعية     ً ً  مشرفا  ورئيسا
يسري سعيد حسنين / د .أ والُمعار  جامعة الفيوم –تاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعية ــ كلية الخدمة االجتماعية أس 

المملكة العربية  –الرياض  –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  - بكلية العلوم االجتماعية 
  . السعودية 

 ً   مناقشا

الخدمة االجتماعية  كلية - رئيس قسم خدمة الجماعةالقائم بعمل و أستاذ مساعد خدمة الجماعة  هنداوي عبد الاله حسن عبد هللا/ د.أ
 جامعة بني سويف –التنموية  

 ً   مناقشا
  

القــــــــــــر
  :  ار 

ة ى .الموافق الة  عل ى رس م عل ة والحك ة المناقش كيل لجن دكتوراهتش دارس ال ن ال ة م /  المقدم
  عماد صبري الشربيني حسن

 التنمية والتخطيط ر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم النظ :والعشرون  السابعالموضوع 
تقييم كفاءة : " بعنوان  أميرة مسعد دمحم عشيري /  الدارسةالمقدمة من  تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستيربالموافقة على 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة  "االجتماعية لحل المشكالت المجتمعية أجهزة اإلدارة المحلية في استخدام الخدمات 
صالح أحمد هاشم /  د.أ ً   جامعة الفيوم - كلية الخدمة االجتماعية   –بقسم التنمية والتخطيط األستاذ   ً  مشرفا  ورئيسا
قوت القلوب دمحم فريد/ د.أ ً   جامعة الفيوم - ية الخدمة االجتماعية  كل –ستاذ بقسم التنمية والتخطيط األ    مناقشا
دمحم أبو الحمد سيد أحمد/  د.م.أ ً   كلية التربية جامعة األزهر بالقاهرة - أستاذ التخطيط االجتماعي المساعد بقسم الخدمة االجتماعية وتنمية المجتمع     مناقشا
أحمد عبد الحميد سليم/  د.م.أ ً   جامعة الفيوم - كلية الخدمة االجتماعية   – أستاذ مساعد بقسم التنمية والتخطيط    مشرفا

  

القــــــــــــر
  :  ار 

ة ى  الموافق تير عل الة الماجس ى رس م عل ة والحك ة المناقش كيل لجن نتش ة م ة ا المقدم / لدارس
  أميرة مسعد دمحم عشيري  

 مجاالت الخدمة االجتماعية افقة على توصية مجلس قسم النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالمو :والعشرون  الثامنالموضوع 

فعالية برنامج المشورة المهنية في الخدمة " : بعنوان   عبد الرحمن أحمد علي/ للدارس  الدكتوراه تسجيل رسالة بالموافقة على 
    - :السادة األساتذةإلشراف من وتتكون هيئة ا "االجتماعية وتدعيم مشاركة الوالدين في رعاية األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد 

 مشرف رئيسي جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  األ أحمد حسنى إبراهيم /د.أ
 مشرف ثان جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية -ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  األ يوسف دمحم عبد الحميد /د.أ

  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  عبد الرحمن أحمد علي/ للدارس  الدكتوراه على تسجيل رسالة  الموافقة

 مجاالت الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :والعشرون  التاسعالموضوع 

فاعلية الممارسة المهنية لألخصائي االجتماعي  :" بعنوان    نسرين أحمد عبد الرحمن/  ةللدارس الدكتوراه تسجيل رسالة بالموافقة على 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  ""بمدارس الدمج وفق معايير منظومة الجودة 

 مشرف رئيسي جامعة الفيوم –جتماعيةأستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  وعميد  كلية الخدمة اال  دمحم جمال الدين عبد العزيز/ د.أ
 مشرف ثان جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  فاطمة محمود عبد العليم/ د.م.أ

  



 م١١/٤/٢٠١٨يوم األربعاء الموافق   –م ٢٠١٨ إبريللشهر ) ٢٧٨(رقم  الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

  مين المجلس  أ    
 م١١/٤/٢٠١٨                                                            سلوى صالح الدين./د

 -

ـــراالقـــــــ
  :ر

  نسرين أحمد عبد الرحمن   / للدارسة  الدكتوراه على تسجيل رسالة  الموافقة

بالموافقة على  مجاالت الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  : الثالثونوضوع الم

فعالية برنامج التدخل المهني للخدمة االجتماعية لتنميه وعى : بعنوان دمحم حسين أحمد عبد الحافظ / للدارس   الماجستيرتسجيل رسالة 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  " باب بخطورة مشكله اإلتجار باألعضاء البشريةالش
 مشرف رئيسي جامعة الفيوم –كلية الخدمة االجتماعية - أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية   يوسف دمحم عبد الحميد /د.أ
 مشرف ثان جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –ت الخدمة االجتماعية األستاذ المساعد بقسم مجاال فاطمة محمود عبد العليم/ د.م.أ

  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  دمحم حسين أحمد عبد الحافظ/ للدارس   الماجستيرعلى تسجيل رسالة  الموافقة

 مجاالت الخدمة االجتماعية لس قسم النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مج :الحادي والثالثونالموضوع 

دور التسويق االجتماعي في تفعيل خدمات مكاتب " : بعنوان  أميرة محمود عبد اللطيف / للدارسة   الماجستيرتسجيل رسالة بالموافقة على 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  "التوجيه واالستشارات األسرية 

مشيرة دمحم شعراوي/ د .أ                      جامعة الفيوم –ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية ــ كلية الخدمة االجتماعية األ  

 مشرف رئيسي
 مشرف ثان جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  عبير حسن مصطفى/ د.م.أ

  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  أميرة محمود عبد اللطيف  /  ةللدارس  الماجستيرعلى تسجيل رسالة  افقةالمو

 مجاالت الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :والثالثون  الثانيالموضوع 

فاعلية استخدام األخصائي االجتماعي للحوكمة كمدخل " : بعنوان    ندى علي سيد علي/ للدارسة   الماجستيرتسجيل رسالة بالموافقة على 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  "لتحقيق جودة الخدمات االجتماعية بالمدارس 

                     جامعة الفيوم –ستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية ــ كلية الخدمة االجتماعية األ أحمد حسنى إبراهيم /د.أ

 مشرف رئيسي
 مشرف ثان جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية  صفاء عزيز محمود/ د.م.أ

  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  ندى علي سيد علي   /  ةللدارس  الماجستيرعلى تسجيل رسالة  الموافقة

 طرق الخدمة االجتماعية النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :والثالثون  الثالثالموضوع 

استخدام نموذج ثقافة األقران اإليجابية في " : بعنوان أماني دمحم البدري عبد القادر   / الدكتوراه  للدارسة تسجيل رسالة بالموافقة على 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  "مشكالت الطالب الوافدين بجامعة الفيوم خدمة الجماعة للتخفيف من حدة 

عادل محمود مصطفى/ د.أ جامعة الفيوم -كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ  ورئيس قسم طرق الخدمة االجتماعية    مشرف رئيسي 
 مشرف ثان جامعة الفيوم - الخدمة االجتماعية الخدمة االجتماعية ــ كلية  طرقمدرس بقسم   سلوى صالح الدين  /د

  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  أماني دمحم البدري عبد القادر/ للدارسة  الدكتوراه على تسجيل رسالة  الموافقة

 اعية طرق الخدمة االجتمالنظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :والثالثون  الرابعالموضوع 

واقع الثقافة األسرية للشباب الجامعي وبرنامج " : بعنوان  محمود سيد عشري عيد   / الماجستير  للدارس تسجيل رسالة بالموافقة على 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  "مقترح من منظور خدمة الجماعة للتعامل معها 

فاطمة عبدهللا إسماعيل/ د.أ جامعة الفيوم –ماعة ووكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أستاذ خدمة الج   مشرف رئيسي 
حسام محمود دمحم الشريف/ د  جامعة الفيوم - كلية الخدمة االجتماعية   –مدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعية    مشرف ثان 

  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  محمود سيد عشري عيد  /  للدارس  الماجستيرعلى تسجيل رسالة  الموافقة

بالموافقة  التنمية والتخطيط النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :والثالثون  الخامسالموضوع 

الجغرافية في متطلبات استخدام نظم المعلومات " : بعنوان أحمد مصطفى عكاشة مصطفى   / الدكتوراه  للدارس  تسجيل رسالة على 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  "التخطيط للتنمية المحلية 

محمود محمود عرفان/ د.أ كلية الخدمة  - األستاذ بقسم التنمية والتخطيط ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة 
جامعة الفيوم  - االجتماعية   

 مشرف رئيسي

جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –أستاذ ورئيس قسم التنمية والتخطيط   هالة خورشيد طاهر/  د.أ  مشرف ثان 
  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  أحمد مصطفى عكاشة مصطفى/  للدارس الدكتوراه على تسجيل رسالة  الموافقة

بالموافقة  التنمية والتخطيط على توصية مجلس قسم النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة  :والثالثون  السادسالموضوع 

فاعلية ريادة األعمال االجتماعية في تحقيق أهداف " : بعنوان  دمحم حسن دمحم هريديأحمد   / الدكتوراه  للدارس  تسجيل رسالة على 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من   "التنمية المستدامة 

هالة خورشيد طاهر /  د.أ جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –أستاذ ورئيس قسم التنمية والتخطيط    مشرف رئيسي 



 م١١/٤/٢٠١٨يوم األربعاء الموافق   –م ٢٠١٨ إبريللشهر ) ٢٧٨(رقم  الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

  مين المجلس  أ    
 م١١/٤/٢٠١٨                                                            سلوى صالح الدين./د

 -

                     جامعة الفيوم –ــ كلية الخدمة االجتماعية األستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط  هاشم مرعي هاشم/ د.م.أ

 مشرف ثان
  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  أحمد دمحم حسن دمحم هريدي/  للدارس الدكتوراه رسالة  على تسجيل الموافقة

بالموافقة على  التنمية والتخطيط النظر في توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم  :والثالثون  السابعالموضوع 

فعالية شبكات التواصل االجتماعي في تحسين أداء المنظمات  ": بعنوان رنا محسن دمحم دمحم حمدى   / الدكتوراه  للدارسة   تسجيل رسالة 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  "غير الحكومية 

احمد عبد الفتاح ناجي /  د.أ جامعة الفيوم  –كلية الخدمة االجتماعية  –التنمية والتخطيط  األستاذ بقسم   مشرف رئيسي 
                     جامعة الفيوم –ــ كلية الخدمة االجتماعية األستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط  ن فرغلي نهلة عبد الرحيم عبد الرحم/ د.م.أ

 مشرف ثان
  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  رنا محسن دمحم دمحم حمدى/ للدارسة  الدكتوراه على تسجيل رسالة  الموافقة

بالموافقة على  التنمية والتخطيط الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم النظر في توصية لجنة  :والثالثون  الثامنالموضوع 

العوامل المؤثرة في عدالة توزيع خدمات الرعاية " : بعنوان أسماء مصطفى محمود عبد الجواد   / الدكتوراه  للدارسة   تسجيل رسالة 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  "الصحية 

قوت القلوب دمحم فريد/  د.أ جامعة الفيوم - كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ بقسم التنمية والتخطيط    مشرف رئيسي 
ميد سليمعبد الح أحمد/ د .م.أ جامعة الفيوم  - كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ مساعد بقسم التنمية والتخطيط    مشرف ثان 

  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  أسماء مصطفى محمود عبد الجواد/ للدارسة  الدكتوراه على تسجيل رسالة  الموافقة

بالموافقة على  التنمية والتخطيط لبحوث بالموافقة على توصية مجلس قسم النظر في توصية لجنة الدراسات العليا وا :والثالثون  التاسعالموضوع 

فعالية برامج ريادة األعمال في تنمية مهارات الشباب في إدارة " : بعنوان  مريم نبيه بشاي فرج   / الماجستير  للدارسة   تسجيل رسالة 
    - :السادة األساتذةوتتكون هيئة اإلشراف من  "المشروعات 

عبد الحميد سليم أحمد /د .م.أ جامعة الفيوم  - كلية الخدمة االجتماعية   –أستاذ مساعد بقسم التنمية والتخطيط    مشرف رئيسي 
جامعة الفيوم  -كلية الخدمة االجتماعية   –بقسم التنمية والتخطيط  مدرس أحمد عماد سعد مصطفى./ د  مشرف ثان 

  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  مريم نبيه بشاي فرج  / للدارسة   الماجستيرة على تسجيل رسال الموافقة

وع  ونالموض ة : األربع وث بالموافق ا والبح ات العلي ة الدراس ية لجن ي توص ر ف ى النظ االت  عل م مج س قس ية مجل توص
ة  ى الخدم ة عل ة بالموافق د االجتماعي اء الم راً إلنته ب هللا نظ ي حس ال فهم اب كم ة رح جيل للدارس د والتس رة القي د فت م

  .وفقاً لتقرير األشراف األول 
  مالحظات  تاريخ التسجيل  القسم االســـــــــم م

١  
  رحاب كمال فهمى حسب هللا

مجاالت الخدمة 
  ٢٠١٤/  ٤/  ٢٢  االجتماعية 

  ٢٠١٨/   ٤/    ٢٢المد الثاني اعتبارا من  
  ٢٠١٩/  ٤/  ٢٢ينتهى في 

  

ـــراالقـــــــ
  :ر

ة ى الموافق جيل  عل د والتس رة القي د فت اً م د األول وفق اء الم راً إلنته ب هللا نظ ي حس ال فهم اب كم ة رح للدارس
   .شراف تقرير اإلل

وع  ادي والموض ون الح ة :األربع وث بالموافق ا والبح ات العلي ة الدراس ية لجن ي توص ر ف ى النظ ية  عل الس توص مج
  :أسمائهم  اآلتيشطب القيد والتسجيل الدارسين بالموافقة على األقسلم 

  مالحظات   تاريخ القيد والتسجيل  حالة القيد  القسم ــــماالســـــ م

١  
  دينا دمحم إبراهيم دمحم 

مجاالت الخدمة 
  االجتماعية

  مسجلة
  بدرجة الماجستير 

١١/١٢/٢٠١٤  
  ١٠/١٢/٢٠١٧انتهى في 

 ٣تم إنذار الدارسة 
  إنذارات دون استجابة

٢  
  ضحى مصطفى عبد الواحد 

مجاالت الخدمة 
  االجتماعية

  مسجلة 
  درجة الماجستيرب

١٠/٤/٢٠١٦ 
  ٩/٤/٢٠١٩ينتهى في 

 ٣تم إنذار الدارسة 
  إنذارات دون استجابة

  بناًء على طلبه  ٨/١١/٢٠١٧  تمهيدى ماجستير –أولى   التنمية والتخطيط  عبد الرحمن مجدى السيد  ٣
  

ـــراالقـــــــ
  :ر

  : لكالً من شطب القيد والتسجيل  على الموافقة
  دمحم       نظراً إلنتهاء فترة التسجيل  دينا دمحم إبراهيم -١
  )مرفق(ضحى مصطفى عبد الواحد    بناًء على تقرير المشرف  -٢
  عبد الرحمن مجدى السيد     بناًء على طلبه -٣

وع  انيالموض ون  الث ة :واألربع وث بالموافق ا والبح ات العلي ة الدراس ية لجن ي توص ر ف ى النظ س  عل ية مجل توص
م  رققس ة اال ط ة بالخدم دارس جتماعي ن ال دم م ب المق أن الطل ليمان  / ش تح هللا دمحم س ي ف ى عفيف ة األول د بالفرق والمقي

تير  دي الماجس رد ( بتمهي ة الف عبة خدم امعي ) ش ام الج ارات الع ول اختب ن دخ ذاره ع ًرا  ٢٠١٧/٢٠١٨باعت نظ
  .للدارس  اب العام  عام رسوبعدم احتسكما أوصت اللجنة ب اللتحاقه بالقوات المسلحة ألداء الخدمة العسكرية 



 م١١/٤/٢٠١٨يوم األربعاء الموافق   –م ٢٠١٨ إبريللشهر ) ٢٧٨(رقم  الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

  مين المجلس  أ    
 م١١/٤/٢٠١٨                                                            سلوى صالح الدين./د

 -

ة  :القــــــــــرار ى  الموافق دارس عل ن ال دم م ب المق ليمان  / الطل تح هللا دمحم س ي ف ى عفيف ة األول د بالفرق والمقي
تير  دي الماجس رد ( بتمهي ة الف عبة خدم امعي ) ش ام الج ارات الع ول اختب ن دخ ذاره ع باعت

لحة أل ٢٠١٧/٢٠١٨ القوات المس ه ب ًرا اللتحاق كرية نظ ة العس ع   داء الخدم ام م ام  ع اب الع دم احتس ع
  .للدارس  رسوب

وع  ثالموض ون  الثال ة :واألربع وث بالموافق ا والبح ات العلي ة الدراس ية لجن ي توص ر ف ى النظ االت  عل م مج س قس ية مجل توص
ى  ة عل ة بالموافق ة االجتماعي ر الالخدم ديل غي ة التع دكتوراه للدارس الة ال وان رس ي عن وهري ف طفي   /ج عيد مص د الس الي احم  - س

  .مع اإلحتفاظ بنفس اإلشرافالمسجلة  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعية 
  - :العنوان قبل التعديل •

  )التدخل المهني للخدمة االجتماعية باستخدام العالج المعرفي السلوكي لتنمية وعي األمهات الحوامل بفيروس زيكا ( 
   - :العنوان بعد التعديل  •

  )ل المهني للخدمة االجتماعية باستخدام العالج المعرفي السلوكي لتنمية وعي األمهات الحوامل بالفيروسات المعدية التدخ( 
ة  :القــــــــــرار ى ال الموافق ر عل ديل غي ة التع دكتوراه للدارس الة ال وان رس ي عن وهري ف عيد  / ج د الس الي احم س

  .مع اإلحتفاظ بنفس اإلشرافية المسجلة  بقسم مجاالت الخدمة االجتماع   مصطفي
وع  عالموض ون  الراب وث :واألربع ا والبح ات العلي ة الدراس ية لجن ي توص ر ف ات  النظ دول إمتحان اد ج أن إعتم بش

ا  ات العلي ايو (الدراس وراه دور م دي دكت تير ، تمهي دى ماجس امعي ) ٢٠١٨تمهي ام الج للع
يس ٢٠١٧/٢٠١٨ ن الخم اراً م ارات إعتب دأ االختب ى أن تب ق  عل ين  ٢٤/٥/٢٠١٨المواف ي األثن وتنته

  .١١/٦/٢٠١٨الموافق 
ة  :القــــــــــرار ا  الموافق ات العلي ات الدراس دول إمتحان اد ج ى إعتم ايو (عل وراه دور م دي دكت تير ، تمهي دى ماجس تمهي

  ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي ) ٢٠١٨
  :٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي ) ٢٠١٨دور مايو (بشأن تشكيل كنترول الدراسات العليا  :واألربعون  الخامسالموضوع 

  عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات  دمحم جمال الدين عبد العزيز/ د.أ

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ونائب رئيس عام االمتحانات   فوزى دمحم الهادي شحاته / د.أ
  رئيس الكنترول  أحمد عبد الفتاح ناجي  / د.أ  - ١
  عضواً   د محمود عرفانمحمو/ د.أ  - ٢
  عضواً   عادل محمود مصطفى  / د.أ  - ٣
  عضواً   محمود فتحي دمحم   / د.أ  - ٤
  عضواً   هاله خورشيد طاهر  / د.أ  - ٥
  عضواً   أحمد حسني إبراهيم / د.أ  - ٦
  عضواً   يوسف دمحم عبد الحميد/ د.أ  - ٧
  عضواً   مشيرة دمحم شعراوي   / د.أ  - ٨
  واً عض  صالح أحمد هاشم  / د.أ  - ٩

  عضواً   قوت القلوب دمحم فريد النجار/ د.أ  -١٠
  عضواً   فاطمة عبد هللا إسماعيل/ د.أ  -١١
    عضواً   عبد الحميد يونس زيد/ د.م.أ  -١٢

ـــراالقـــــــ
  :ر

  ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي ) ٢٠١٨دور مايو (تشكيل كنترول الدراسات العليا على  الموافقة

  .بشأن إجراءات تشكيل لجان الُحكم والمناقشة على الرسائل العلمية  :واألربعون  السادسالموضوع 

ـــراالقـــــــ
  :ر

رارات  ن ق ه م ا يتبع أن وم ذا الش ة به ه التنفيذي ات والئحت يم الجامع انون تنظ واد ق زام بم اإللت
  .المجالس الجامعية لتطبيق ضوابط  تشكيل لجان المناقشة والُحكم 

  

  ة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة موضوعات خاصة بلجن: خامساً 
وع  ابعالموض ون  الس يم  :واألربع أن تنظ ة بش ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ة ش ية لجن ي توص ر ف النظ

ابقة  من المس ى أن تتض ة عل باب بالكلي ة الش ع إدارة رعاي اون م ي بالتع ال البيئ ن الجم ابقة ع مس
 .تخدم فيها خامات من البيئة المحلية صوراً فوتوغرافية ورسم لوحات ومشغوالت يدوية تس

ــــرــالقـــــــ
  :ار 

ة ى الموافق ع  عل اون م ي بالتع ال البيئ ن الجم ابقة ع يم مس ئون / د.أتنظ ة لش ل الكلي اهي   وكي ب الب زين
  .وقصر ثقافة الفيوم ) إدارة رعاية الشباب بالكلية (التعليم والطالب 

وع  امنالموض ون  الث ي تو :واألربع ر ف يم النظ أن تنظ ة بش ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ة ش ية لجن ص
دريس  ة الت اء هيئ ادة أعض ة والس باب بالكلي ة الش ع إدارة رعاي اون م يم بالتع وم اليت ة ي إحتفالي

 . بالكلية بالمشاركة مع جمعية تحسين الصحة لرعاية األيتام
ــــرــالقـــــــ

  :ار 
  . بالمشاركة مع جمعية تحسين الصحة لرعاية األيتام تنظيم إحتفالية يوم اليتيم على الموافقة

وع  عالموض ون  التاس ابقة  :واألربع يم مس أن تنظ ة بش ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ة ش ية لجن ي توص ر ف النظ
 .الموظف والعامل المثالي وفق الشروط التى سيتم إعالنها 

   والعامل المثاليتنظيم مسابقة الموظف  على الموافقةــــرــالقـــــــ



 م١١/٤/٢٠١٨يوم األربعاء الموافق   –م ٢٠١٨ إبريللشهر ) ٢٧٨(رقم  الكليةمحضر إجتماع مجلس                                                                        

  مين المجلس  أ    
 م١١/٤/٢٠١٨                                                            سلوى صالح الدين./د

 -

  :ار 
 ً   ما يستجد من أعمال:  سادسا

  دمحم عبد الوهاب مرسي     نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ حضور األستاذ الدكتور 
ترأس وقد دمحم عبد الوهاب مرسي     نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   بأعضاء مجلس الكلية / رحب األستاذ الدكتور           

وأشار سيادته بأنه وفقاً لنص المادة الثانية من القرار الوزاري سيادته المجلس خالل عرض موضوع انتخابات لجنة إختيار عميد الكلية القادم 
شأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ب  ١/٨/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠١٥لسنة ) ٢٦٦٥(

تشكيل لجنة مختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية بقرار من وزير التعليم ، تنص المادة الثانية على  جراءات وشروط الترشحوإ
  .العالي ومكونة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس الجامعة و أحد نوابه و ثالثة أعضاء من أساتذة الكلية 

م  ١١/٤/٢٠١٨بتاريخ ) ٢٧٨(بالجلسة الحالية رقم  رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبنائب   دمحم عبد الوهاب مرسي./ د.بحضور أ
  )  عضو  ١٩(وحضور جميع أعضاء المجلس 

  : على النحو التالي ) عضو إحتياطى   ١عدد + عضو أساسي  ٢عدد (تم إختيار اللجنة المختصة بترشيح إقتراع عميد الكلية 
  :   المجلس كالً من تقدم للترشح من داخل ) أوالً ( 

  عونى محمود توفيق قنصوة      األستاذ المتفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعية / األستاذ الدكتور  - ١
  أحمد عبد الفتاح ناجي           األستاذ المتفرغ بقسم التنمية والتخطيط/ األستاذ الدكتور  - ٢
  ذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية محمود فتحي دمحم             أستا/ األستاذ الدكتور  - ٣
 ) ً   :   من خارج المجلس تم ترشيح كالً من ) ثانيا

  أحمد وفاء حسين زيتون       األستاذ المتفرغ بقسم التنمية والتخطيط / األستاذ الدكتور  - ١
  اعية ونائب رئيس جامعة حلوانرشاد أحمد عبد اللطيف        األستاذ المتفرغ بكلية الخدمة االجتم/ األستاذ الدكتور  - ٢

  )  سابقاً (لشئون التعليم والطالب                                                       

) ً   : إجراء عملية االقتراع السري وكانت النتيجة كالتالي ) ثالثا
  عدد األصوات  األسم  م

  صوت ١٧  عونى محمود توفيق قنصوة      / األستاذ الدكتور   - ١

  أصوات ٨  أحمد عبد الفتاح ناجي           / األستاذ الدكتور   - ٢

  صوت ١٦  محمود فتحي دمحم             / األستاذ الدكتور   - ٣
  أصوات ٩  أحمد وفاء حسين زيتون       / األستاذ الدكتور   - ٤

  أصوات ٧  رشاد أحمد عبد اللطيف        / األستاذ الدكتور   - ٥

  صوت ٥٧  إجمال عدد األصوات

  : وبناًء عليه  
على تشكيل اللجنة المختصة بترشيح إقتراع   ٢٠١٨/  ٤/  ١١بتاريخ ) ٢٧٨(رقم الحالية فقد وافق مجلس الكلية بجلستة 

  -:على النحو التاليالقادم عميد الكلية 
  )عضو أساسي(عونى محمود توفيق قنصوة      / األستاذ الدكتور  - ١
  )    عضو أساسي(فتحي دمحم              محمود / األستاذ الدكتور  - ٢
  )عضو إحتياطي(أحمد وفاء حسين زيتون         / األستاذ الدكتور  - ٣

  
  .ظهراً  الواحدة والنصفولما لم يستجد من أعمال إنتهى االجتماع  فى تمام الساعة 

                 


