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  مایولشھر ) ٢٩١(محضر مجلس الكلیة  رقم 
  م٥/٢٠١٩/ ١٥الموافق  األربعاءیوم 

  

ــــــوم        ــــــي ی ــــــه ف ــــــاءإن ــــــق   األربع ــــــام الســــــاعة العاشــــــرة ١٥/٥/٢٠١٩المواف ــــــى تم م   وف
ب معـــــوض زینـــــ./ د.برئاســـــة أ) ٢٩١(صـــــباحًا   عقـــــد اجتمـــــاع مجلـــــس الكلیـــــة جلســـــته رقـــــم 

وبحضـــــور  یوســـــف اســـــحق إبـــــراهیم، ./ ده وبأمانـــــمجلـــــس الرئـــــیس و عمیـــــد الكلیـــــة   البـــــاهي
  :السادة األساتذة كًال من 

  

 وكیل الكلیة  لشئون الدراسات العلیا والبحوث  شحاتةمحمد الهادي  فوزي/ د.أ -١
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  على عبد المؤمن أحالم/ د.أ -٢
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة مود محمود عرفانمح/ د.أ -٣
 رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحمد حسني إبراهیم / د.أ -٤
 رئیس قسم التنمیة والتخطیط   هاله خورشید طاهر  / د.أ -٥
 رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة هناء محمد السید / د.أ -٦

        االجتماعیة العلومرئیس قسم     د یونس زیدعبد الحمی/ د.أ  -٧
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  ناصر عویس عبد التواب / د.أ -٨
 أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط  قوت القلوب محمد فرید / د.أ -٩
 أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  نادیة عبد العزیز/ د.أ -١٠
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  لطیبمنال حمدي ا/ د.أ -١١
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط عبد العزیز عبد اهللا مختار / د.أ -١٢
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  أحمد وفاء زیتون / د.أ -١٣
 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  مصطفي الحسیني النجار / د.أ -١٤
 أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة محمد جمال الدین عبد العزیز /د.أ  -١٥
  مدیر وحدة الجودة بالكلیة  سلوى صالح الدین سید/ د   ١٦
  السكرتیر العام المساعد لمحافظة الفیوم  حسن صفوت/ العمید  ١٧

١٦-  
  

  : واعتذر عن عدم الحضور
 عي بالفیوم مدیر الصندوق االجتما اشرف درویش/ المهندس   - ١

 كبیر مذیعین التلیفزیون المصري عبد الحكیم اللواج./ أ  - ٢
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   :االستهالل : أوال
  الترحیب بالسادة أعضاء مجلس الكلیة 

  :التهنئة: ثانیا
 تقدیم خالص التهاني لإلخوة األقباط بمناسبة عید القیامة المجید -
 .اده اهللا على الجمیع بالخیر والیمن والبركاتبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أع خالص التهانيیم تقد -
الجامعة  رئیسمستشار احمد حسنى إبراهیم بشان تولیه منصب  /لألستاذ الدكتور خالص التهاني یم تقد -

 .لألنشطة الطالبیة بجامعة الفیوم
فـي  الفلسـفة دكتـوراها علـى درجـة لحصـولهعبد الغني بسیوني  مروة جمعة/  ةخالص التهاني للدكتور یم تقد -

 .الخدمة االجتماعیة
الفلسفة في الخدمة  دكتوراهدرجة على  الحصوله سمر طارق حسین عثمان/  ةخالص التهاني للدكتور یم تقد -

 .االجتماعیة
 :مشاطرات

  

 بالكلیة الخدمة االجتماعیة طرقاألستاذ بقسم  –نادیة عبد العزیز محمد/  ةالدكتور  ةتقدیم خالص العزاء لألستاذ  -
 .سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدة بواسع رحمته ومغفرته هاشقیقتفي وفاه 

–مجاالت الخدمة االجتماعیة بقسم ستاذ ألعلي إبراهیم محرم ا/ ألسرة األستاذ الدكتورتقدیم خالص العزاء   -
 .ن المولى عز وجل أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ومغفرتهسائلیبجامعة حلوان 

في وفاه  بالكلیة الخدمة االجتماعیة مدرس بقسم مجاالت –شامیة جمال سید /  رةللدكتو تقدیم خالص العزاء   -
 .سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ومغفرته شقیقها

 
 

  

  

  : المصادقات : ثانیاُ 
  ) ٢٩٠(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -
  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثالثاً 

عماد فاروق محمد  /د.أالطلب المقدم من توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن في  النظر -:ولاأل الموضوع 
 ٢٠١٩    /١/٦بسلطنة عمان عن الفتـرة مـن) مرافق زوجة( إجازةحصوله على على القسم بشأن الموافقة بذات  األستاذصالح 

  .م٣١/٥/٢٠٢٠حتىو 
 الموافقة:  القرار 
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عمـاد محمـد عبـد  /الطلـب المقـدم مـن دتوصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن  فيالنظر  -:الثانيالموضوع  
العمل الرسمي  أوقاتیتعارض مع بما ال  ،قسم بشان الموافقة على عملة كاستشاري حر في مجال التنمیةبذات الالمدرس  السالم

  .عات، وبما ال یخالف قانون تنظیم الجامومهامه العلمیة بالكلیة
  الموافقة:  القرار 

 أبـوهـاني جـوده /ا الطلـب المقـدم مـنتوصـیة مجلـس قسـم مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة بشـأن النظر فـي  -:الثالثالموضوع 
  . بشأن تعیینه مدرس بذات القسم بذات القسمقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالمدرس المساعد خریص 
  . لسیادته ئةالموافقة مع تقدیم خالص التهن:  القرار 

مسـعود علـى عبـد /ا الطلـب المقـدم مـنتوصیة مجلـس قسـم مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة بشـأن النظر في  -:الرابعالموضوع 
  . بشأن تعیینه مدرس بذات القسم بذات القسمقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالمدرس المساعد  الحمید
  .هلسیادت الموافقة مع تقدیم خالص التهنئة:  القرار 

شـروق محمـد /ا الطلـب المقـدم مـنتوصـیة مجلـس قسـم مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة بشـأن النظر فـي  -:الخامسالموضوع 
  . بذات القسم مساعد مدرس هابشأن تعیینمجاالت الخدمة االجتماعیة  بقسمالمعیدة  جمال الدین عبد العزیز

  . لسیادتها الموافقة مع تقدیم خالص التهنئة:  القرار 
  : موضوعات خاصة بلجنة شئون التعلیم والطالب: رابعاً 

  

  

                 بشــــأن اإلجــــازة المرضــــیة المقدمــــة مــــن التعلــــیم والطــــالب  النظــــر فــــي توصــــیة لجنــــة شــــئون :األول الموضــــوع 
حیـث  م٢٠/٤/٢٠١٩ ىوحتـ م٢١/٣/٢٠١٩أمل شعبان سید بالفرقة الرابعة انتظـام لمـدة شـهر اعتبـارا مـن یـوم  /الطالبة

  .الراحة التامة إليوتحتاج  خضعت لوالدة قیصریة هاأن
  الموافقة  :القرار 

حنـان  /بشـأن اإلجـازة المرضـیة المقدمـة مـن الطالبـةالتعلـیم والطـالب  النظر في توصـیة لجنـة شـئون :الثانيالموضوع 
خضـعت  أنهـایـث ح م٢٧/٤/٢٠١٩ ىوحتـ م٢٨/٣/٢٠١٩نادي دسوقي بالفرقة الرابعة انتظام لمدة شهر اعتبارا من یـوم 

   .الراحة التامة إليوتحتاج  لوالدة قیصریة
  الموافقة  :القرار 

لوصولهم  بشأن إیقاف قید الطالب األتي أسمائهم نظراً التعلیم والطالب  النظر في توصیة لجنة شئون :الثالثالموضوع 
  :سنة ٢٨لسن 

  )رابعة انتساب(عبد الرحمن جمال الدین توفیق-١
  )رابعة انتظام(عبد التواب  محمد احمد عبد اهللا-٢

  .بالجامعة  االتصال العسكري إدارةمع إبالغ  الموافقة  :القرار 
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ولجـان المصـححین وضـع األسـئلة بشـأن اعتمـاد لجـان التعلیم والطالب  النظر في توصیة لجنة شئون :الرابعالموضوع 
  .م٢٠١٨/٢٠١٩للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي لألقسام األربعة بالكلیة 

  الموافقة  :القرار 
بشان اعتماد نتیجة درجة البكالوریوس في الخدمة التعلیم والطالب  النظر في توصیة لجنة شئون -:الموضوع الخامس

  .م ٢٠١٩دور ینایر ) طالب جامعة الفیوم ( االجتماعیة بنظام التعلیم المفتوح 
  الموافقة  :القرار 

  :لعلیا والبحوثموضوعات خاصة  بلجنة الدراسات ا: خامساً 
  

التصدیق على تصویب خطأ في اسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث بشأن  -:األولالموضوع 
   فرید فرید محمد أسماء / المناقش الخارجي بلجنة تشكیل المناقشة والحكم  للدارسة 

  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة درجة الماجستیر ب  
  أستاذ وعمید المعھد العالي للخدمة االجتماعیة  احمد یوسف علیق                  / د .ا ـ :  قبل التعدیل  االسم
  وعمید المعھد العالي للخدمة االجتماعیة  أستاذ          احمد محمد یوسف علیق  /  د.اـ  :التعدیل بعد االسم

  الموافقة  :القرار 
  - :العلمیةمنـــح الدرجات  -:الموضوع الثاني

مجاالت الخدمة االجتماعیة  مجلس قسم  بشأن النظر في توصیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث  -١

   / للدارسین درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیةمنح بالموافقة على 
  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

  ممتــاز  "عاقة اإلات الرعایة االجتماعیة لذوي آلیات تفعیل التسویق االجتماعي لخدم"   سید   إبراھیمجمیلھ ربیع 

  ممتــاز  "دور مقترح ألخصائي رعایة الشباب الجامعي في تنمیة وعي الطالب بأضرار المخدرات الرقمیة "   إسالم محمد فارس مصطفى

ة العمل الحر بین الشباب دور األخصائي االجتماعي في إدارات رعایة الشباب الجامعي لتسویق ثقاف"   محمد بدر محمد عبد الحكیم
  ممتــاز  "

  الموافقة  :القرار 
الخدمة االجتماعیة   مجلس قسم  طرقبشأن النظر في توصیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث  -٢

   /ینللدارسدكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة درجة منح بالموافقة على 
  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

وة جمعة عبد الغني مر
  بسیوني

الجودة الشاملة بالجمعیة العربیة للتنمیة  إدارةالتمكین للمساھمة في تحقیق  إستراتیجیةاستخدام " 
  "البشریة وخدمة المجتمع

مرتبة الشرف 
  األولى

المشكالت التي تواجھ  والبراھین للحد من األدلةالممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة المبنیة علي "   سمر طارق حسین عثمان  
  "االجتماعیین العاملین مع جماعات النشاط المدرسي  األخصائیین

مرتبة الشرف 
  األولى

تنمیة جودة مھارات الممارسة المھنیة ألخصائي خدمة الفرد بمكاتب الخدمة االجتماعیة  آلیات" مروة أحمد شوقي سلیمان                 
  "المدرسیة 

مرتبة الشرف 
  األولى

  الموافقة  :القرار 
الخدمة االجتماعیة  طرق مجلس قسم  بشأن النظر في توصیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث  -٣

   /للدارس  درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیةمنح بالموافقة على 
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  قرار اللجنة  الموضوع  االسم
  ممتــاز  "لیم المدني في تنمیة قیم المواطنة لدى الشباب دراسة من منظور تنظیم المجتمع فعالیة مراكز التع"   أحمد توبة مصطفى مجاھد  

  "استخدام نموذج البرمجة اللغویة العصبیة لتنمیھ مھارات االتصال لدى أعضاء التنظیمات المدرسیة "   مصطفى رجب سید إسماعیل
  ممتــاز  )الناصر الثانویة العسكریة بمدینھ الفیوم  دراسة تجریبیة مطبقھ على االتحاد الطالبي بمدرسھ جمال عبد( 

  الموافقة  :القرار 
  - :تشكیل لجان المناقشة والحكم  - :-:الثالثالموضوع 
الخدمة االجتماعیة   طرقبشأن النظر في توصیة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث  - ١

   / ةللدارسالماجستیر لحكم على رسالة بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة وا
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  "طریقة تنظیم المجتمع في تحقیق المساندة المجتمعیة لألطفال مجھولي النسب  إسھامات"   ١٨/٤/٢٠١٦  الماجستیر  نبیلة سید محمد سعید  
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  

حمود قنصوهعوني م/ د.ا جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -ـ قسم طرق الخدمة االجتماعیة المتفرغ تنظیم المجتمع  أستاذ  ورئیسا مشرفا   
محمد عرفات عبد الواحد/ د.ا جامعة بني سویف –كلیة الخدمة االجتماعیة التنمویة  - قسم طرق الخدمة االجتماعیة  –أستاذ ورئیس قسم تنظیم المجتمع    مناقشا .

  مشرفا  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -ـ قسم طرق الخدمة االجتماعیة  المساعدتنظیم المجتمع  أستاذ  لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ ا م د 

  الموافقة  :القرار 
االجتماعیة  الخدمة  مجاالتبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -٢

   / ةللدارسالدكتوراه بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  "شوائیة فعالیة برنامج التدخل المھني للخدمة االجتماعیة في تنمیة المشاركة البیئیة لشباب المناطق الع"  ٢١/٢/٢٠١٧  الدكتوراه  الھام بدر عبده  سید
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  

مریم إبراھیم حنا عبد السید/ د.ا حلوانجامعة  كلیة الخدمة االجتماعیة -  . أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  ورئیسا مناقشا   
 مناقشا الفیوم جامعة – السابقكلیة الخدمة االجتماعیة وعمید  أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ محمد جمال الدین عبد العزیز/ د .ا
 مشرفا مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعی.  محمود فتحي محمد/ د .ا

  الموافقة  :القرار 
الخدمة االجتماعیة   مجاالتلس قسم بشأن النظر في توصیة مج النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -٣

   /للدارس  الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  " ابفعالیة برامج جھاز تنمیة المشروعات للحد من الھجرة غیر الشرعیة للشب "  ٢٠/٣/٢٠١٨  الماجستیر  أمیر حمادة صدیق محمد  
   ) دراسة مطبقة علي جھاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر(     

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

جمال شحاتة حبیب/ د.ا حلوانجامعة  –بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ــ كلیة الخدمة االجتماعیةمتفرغ أستاذ    مناقشا 
 ورئیسا

أحمد حسني إبراھیم / د.ا  مشرفا مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ قسم مجاالت الخدمة االجتماعیورئیس أستاذ  
یوسف محمد عبد / د . ا

  الحمید
 مناقشا مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعی

  الموافقة  :القرار 
الخدمة االجتماعیة   مجاالتبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوثالنظر في  -  ٤

   /للدارس  الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  "االجتماعي في تدعیم خدمات اإلرشاد الطالبي  بالمدارس  خصائياألدور "   ٢٧/٤/٢٠١٧  الماجستیر  مصطفى ریم عبد اللطیف طھ
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  

زین العابدین محمد علي رجب/ د.ا حلوانجامعة  –بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ــ كلیة الخدمة االجتماعیة متفرغ أستاذ  ورئیسا مناقشا   
أحمد حسني إبراھیم / د.ا  مشرفا مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ قسم مجاالت الخدمة االجتماعیورئیس ستاذ أ 



  م ١٥/٥/٢٠١٩الموافق   الربعاءایوم  –م  ٢٠١٩ مایولشهر ) ٢٩١(محضر مجلس الكلیة رقم 
  

  

  
 

 - ٦ - 
 م١٥/٥/٢٠١٩الموافق  اءاالربعوم ی     

  Fayoum University    جامعة الفیوم

  Faculty of social work    كلیة الخدمة االجتماعیة
==========================================================================================  

 مناقشا مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعی  ناصر عویس عبد التواب/ د . ا
  مشرفا  جامعة الفیوم –ــ كلیة الخدمة االجتماعیة أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  منال حمدي الطیب/ د .ا

  الموافقة  :القرار 
الخدمة االجتماعیة   مجاالتبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -  ٥

   /للدارس  الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  اریخ التسجیلت  الدرجة  االسم

  " األسریةدور التسویق االجتماعي في تفعیل خدمات مكاتب التوجیھ واالستشارات "   ٢٧/٤/٢٠١٧  الماجستیر  أمیرة محمود أمین عبد اللطیف
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  

مدحت محمد أبو النصر/ د.ا حلوانجامعة  –ورئیس اللجنة العلمیة لترقیة األساتذةماعیة ــ بقسم مجاالت الخدمة االجت متفرغ أستاذ  ورئیسا مناقشا   
محمود فتحي محمد/ د.ا  مناقشا مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ قسم مجاالت الخدمة االجتماعیبأستاذ  
 مشرفا مجامعة الفیو –الجتماعیةكلیة الخدمة اة ــ أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعی  مشیرة محمد شعراوي/ د .ا 

  مشرفا  جامعة الفیوم –بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ــ كلیة الخدمة االجتماعیة مساعد  أستاذ  عبیر حسن مصطفى / ا م  د 

  الموافقة  :القرار 
االجتماعیة   الخدمة مجاالتبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -  ٦

   /للدارس  الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

ت التدخل المھني  للخدمة االجتماعیة  باستخدام المساندة االجتماعیة للتخفیف من حدة المشكال"   ٢٢/٤/٢٠١٤  الماجستیر  رحاب كمال فھمي حسب هللا
  "االجتماعیة لدى أسر المدمنین

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

 مشرفا الفیوم جامعة – السابقكلیة الخدمة االجتماعیة وعمید أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د .ا
 ورئیسا

محمود فتحي محمد/ د.ا  مناقشا مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةــ السابق ة جاالت الخدمة االجتماعیقسم مورئیس أستاذ  
 مناقشا سویفبني جامعة التنمویة  كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ قسم مجاالت الخدمة االجتماعیمساعد وقائم بعمل رئیس أستاذ   فضل محمد أحمد حامد/ د .م.ا 

  مشرفا  جامعة الفیوم –بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ــ كلیة الخدمة االجتماعیةعد مساأستاذ   عبیر حسن مصطفى / د . ا م

  الموافقة  :القرار 
بالموافقة على   التنمیة والتخطیطبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -  ٧

   / ةللدارس الدكتوراهتشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  "العالقة بین نظام التعلیم والفقر في المجتمع المصري "   ٢٣/٥/٢٠١٣  الدكتوراه  عبیر طرفایة إسماعیل سیف
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  

  ورئیساً  مشرفاً   جامعة الفیوم –یة الخدمة االجتماعیة كل –أستاذ التنمیة والتخطیط المتفرغ   أحمد وفاء حسین زیتون/ د.ا
  مناقشاً   جامعة حلوان –كلیة الخدمة االجتماعیة   –البیئةتنمیة وخدمة المجتمع تاذ ووكیل الكلیة لشئون وأس  سناء محمد حجازي حسین/ د.ا

  مناقشاً   جامعة الفیوم –یةكلیة الخدمة االجتماع –أستاذ ورئیس قسم التنمیة والتخطیط   ھالة خورشید طاھر/ دا 
  مشرفاً   جامعة الفیوم -كلیة الخدمة االجتماعیة –أستاذ التنمیة والتخطیط المساعد   ھاشم مرعي ھاشم /ا م د

  الموافقة  :القرار 
  تسجیل الرسائل العلمیة -:الرابعالموضوع 
 الخدمة االجتماعیة مجاالتلس قسم بشأن النظر في توصیة مج النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث - ١  

  /للدارسة  الدكتوراهبالموافقة على تسجیل رسالة 
  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم

  " لألطفال الملتحقین بجامعة الطفل داعياإلبفاعلیة برنامج التدخل المھني للخدمة االجتماعیة لتنمیة مھارات التفكیر "  الدكتوراه  ندى الحسیني محمد السید
  -: ل ھیئة اإلشراف من السادة وتشكی

محمود فتحي محمد /د  .ا جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -مجاالت الخدمة االجتماعیة  بقسم  أستاذ  مشرف رئیس     
 مشرف ثان  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -مجاالت الخدمة االجتماعیة بقسم  أستاذ   منال حمدي الطیب/  د .ا 



  م ١٥/٥/٢٠١٩الموافق   الربعاءایوم  –م  ٢٠١٩ مایولشهر ) ٢٩١(محضر مجلس الكلیة رقم 
  

  

  
 

 - ٧ - 
 م١٥/٥/٢٠١٩الموافق  اءاالربعوم ی     

  Fayoum University    جامعة الفیوم

  Faculty of social work    كلیة الخدمة االجتماعیة
==========================================================================================  

  الموافقة  :ر القرا
 الخدمة االجتماعیة مجاالتبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -٢

  /للدارس  الدكتوراهبالموافقة على تسجیل رسالة 
  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم

  "دى الشباب الجامعي من منظور الخدمة االجتماعیة المخاطر الناتجة عن التسویق الشبكي ل "  الدكتوراه  صبري صالح حسین مرسي
  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 

یوسف محمد عبد الحمید/د .ا  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -مجاالت الخدمة االجتماعیة  بقسم  أستاذ  مشرف رئیس     
 مشرف ثان  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -لخدمة االجتماعیة مجاالت ابقسم  مساعد أستاذ   فاطمة محمود عبد العلیم/  د  م ا

  الموافقة  :القرار 
 الخدمة االجتماعیة مجاالتبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -٣

  / للدارسة الماجستیربالموافقة على تسجیل رسالة 
  عنوان الرسالة  االسم

   ". آلیات استفادة المجتمع المدرسي من الشراكات المجتمعیة لتحقیق جودة الخدمات"  لة علي سید حسن  نھ
  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 

أحمد حسني إبراھیم / د.ا مشرف رئیس   مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ قسم مجاالت الخدمة االجتماعیورئیس أستاذ    
 مشرف ثان مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعی  ر عویس عبد التوابناص/ ا د 

  الموافقة  :القرار 
 الخدمة االجتماعیة مجاالتبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -٤

  / للدارسة ستیرالماجبالموافقة على تسجیل رسالة 
  عنوان الرسالة  االسم

  "لدى تالمیذ الحلقة األولى من التعلیم األساسيآلیات تطویر األداء المھني لألخصائي االجتماعي للتعامل مع مشكلة التنمر "  أمیمھ شاكر أحمد محمد
  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 

صفاء محمود عزیز/ ا م د  مشرف رئیس   مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ لخدمة االجتماعیقسم مجاالت امساعد بأستاذ    
 مشرف ثان مجامعة الفیو –كلیة الخدمة االجتماعیةة ــ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعی مدرس  شامیة جمال سید/ د  

  الموافقة  :القرار 
بالموافقة على التنمیة والتخطیط  توصیة مجلس قسم  بشأن النظر في النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث - ٥

  / للدارسة الدكتوراهتسجیل رسالة 
  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم

تجربة الجمعیة العلمیة لرعایة مرضى األورام بالفیوم في تنمیة التمویل الذاتي لتوفیر خدمات الرعایة الصحیة  "  الدكتوراه  والء مصطفى حسان جمعة
"  

  -: ة اإلشراف من السادة وتشكیل ھیئ
  

أحمد وفاء حسین زیتون/ د.ا جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة - المتفرغ التنمیة والتخطیط  مشرف رئیس   أستاذ   
 مشرف ثان جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة -والتخطیط المتفرغ  التنمیةأستاذ  أحمد عبد الفتاح ناجي/ د.ا

  فقةالموا  :القرار 
  القید  شطب -:الموضوع الخامس

قسم التنمیة والتخطیط  بشأن النظر في توصیة مجلس  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث ـ١
   تمھیدي ماجستیر بناء على طلبھا شطب قید دارسة بالفرقة األولى بالموافقة على

  مالحظات  الشعبة  ةاسم الدارس
  على طلب الدارسة لظروف خاصة بناء   تخطیط  ھدى السعید رشاد

  الموافقة  :القرار 



  م ١٥/٥/٢٠١٩الموافق   الربعاءایوم  –م  ٢٠١٩ مایولشهر ) ٢٩١(محضر مجلس الكلیة رقم 
  

  

  
 

 - ٨ - 
 م١٥/٥/٢٠١٩الموافق  اءاالربعوم ی     

  Fayoum University    جامعة الفیوم

  Faculty of social work    كلیة الخدمة االجتماعیة
==========================================================================================  

   تعدیل إشراف -:السادسالموضوع 
بشأن توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة على  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث  -١

 ٢٠١٨/  ١/  ١٦ في الدكتوراهوالمسجلة بدرجة  مروة صفوت قاسم  خلیل / للدارسة العلمي تعدیل اإلشراف 

  محمد جمال الدین عبد العزیز ـ المشرف الرئیس ـ  نظرا لظروف خاصة  / د .بناء على اعتذار ا

  التعدیل بعداللجنة   اللجنة قبل التعدیل
  أحمد حسني إبراھیم/ د .أ  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د .ا

حكیمة رجب على                                      /  دحكیمة رجب على                                      / د  

  الموافقة  :القرار 
  

لدبلوم الشفویة  النظر في توصیة مجالس األقسام العلمیة بالموافقة على التشكیل المقترح للجان االختبارات - :السابع الموضوع
 .م٢٠١٨/٢٠١٩ولجان التصحیح دور یونیو   الدراسات العلیا

  

  الموافقة  :القرار 
  
  

  :موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :  سادساَ 
  

  

خدمة المجتمع وتنمیة البیئة في تنفیذ مسابقة العامل والعاملة المثالیة  النظر في توصیة لجنة شئون - :األولالموضوع 
نح الفائز من كلیھما شھادة تقدیر م وذلك وفق الشروط والمعاییر التي سیتم اإلعالن عنھا على أن یتم م٢٠١٩لعام 

  .ومكافأة
  الموافقة  :القرار 

  

وم  النظر في توصیة لجنة شئون -:الثانيالموضوع  ز أورام الفی ارة لمرك ذ زی ي تنفی ة ف ة البیئ خدمة المجتمع وتنمی
  .ئة المعاونة واإلداریین بالكلیةبمشاركة السادة أعضاء ھیئة التدریس والھی

  الموافقة  :القرار 
ة  النظر في توصیة لجنة شئون -:الثالثموضوع ال ال الخدم ي مج خدمة المجتمع وتنمیة البیئة في اختیار الطالب المتمیز ف

  .الطالب المتمیز حكیمة رجب بوضع الشروط الواجب توافرھا وعرض النتائج الختیار/ العامة مع تكلیف د 
  الموافقة  :القرار 

  
  
  
  
  
  
  



  م ١٥/٥/٢٠١٩الموافق   الربعاءایوم  –م  ٢٠١٩ مایولشهر ) ٢٩١(محضر مجلس الكلیة رقم 
  

  

  
 

 - ٩ - 
 م١٥/٥/٢٠١٩الموافق  اءاالربعوم ی     

  Fayoum University    جامعة الفیوم

  Faculty of social work    كلیة الخدمة االجتماعیة
==========================================================================================  

  :ما یستجد من أعمال -:  سابعاً 
  

  :وذلك على النحو التالي . م ٢٠١٨/٢٠١٩تشكیل كنترول الدراسات العلیا للعام الجامعي بشأن  :الموضوع األول 
  عمید الكلیة ورئیس عام االمتحان      زینب معوض الباهى/ د.أ
  الدراسات العلیا والبحوث وكیل الكلیة لشئون       فوزى محمد الهادى/ د.أ

  م االمتحانونائب رئیس عا                  
  اً ـــــــــــرئیس       أحمد وفاء زیتون/  د.أ

  - :أعضاء الكنترول 
  

  عدد الطالب  األعضاء  القسم العلمي

  مجاالت الخدمة االجتماعیة

  احمد حسنى إبراهیم/ د.أ

٦٥  
  ناصر عویس عبد التواب/ د.أ
  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د.أ
  أحالم عبد المؤمن على/ د.أ
  عبد الحمید یونس زید /د.أ

  طرق الخدمة االجتماعیة
  عوني محمود قنصوه/ د.أ

  هناء محمد السید/ د.أ  ٣٩
  نادیة عبد العزیز محمد/ د.أ

  التنمیة والتخطیط
  هالة خورشید طاهر/ د.أ

  نهلة عبد الرحیم عبد الرحمن/ د.م.أ  ٢٩
  هاشم مرعى هاشم/ د.م.أ

  ١٣٣  عدد الطالب جماليإ

  الموافقة  :رار الق
  

  
  

  .بالكلیة(IT) بشأن إنشاء وحدة الخدمات االلكترونیة : الموضوع الثاني
  الموافقة  :القرار 

  

  رئيس المجلس وعميد الكلية أمين المجلس
 

  زينب معوض الباهي/ د.أ يوسف اسحق إبراهيم/ د



  م ١٥/٥/٢٠١٩الموافق   الربعاءایوم  –م  ٢٠١٩ مایولشهر ) ٢٩١(محضر مجلس الكلیة رقم 
  

  

  
 

 - ١٠  - 
 م١٥/٥/٢٠١٩الموافق  اءاالربعوم ی     

  Fayoum University    جامعة الفیوم

  Faculty of social work    كلیة الخدمة االجتماعیة
==========================================================================================  

 
  
  
  
 


