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  اغسطسلشھر ) ٤٢٩(محضر مجلس الكلیة  رقم 
  م٨/٢٠١٩/ ٢١یوم األربعاء الموافق 

  

م   وفــــى تمــــام الســــاعة العاشــــرة صــــباحًا   عقــــد ٢١/٨/٢٠١٩الموافــــق   األربعــــاءإنــــه فــــي یــــوم       
ـــــة جلســـــته رقـــــم  ـــــاهيزی./ د.برئاســـــة أ) ٢٩٢(اجتمـــــاع مجلـــــس الكلی ـــــة   نـــــب معـــــوض الب عمیـــــد الكلی

  :السادة األساتذة وبحضور كًال من  یوسف اسحق إبراهیم، ./ ده وبأمانمجلس الرئیس و 
  

 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 حمود محمود عرفانم/ د.أ -٣
 رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحمد حسني إبراهیم / د.أ -٤
 رئیس قسم التنمیة والتخطیط   هاله خورشید طاهر  / د.أ -٥
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  ناصر عویس عبد التواب / د.أ -٦
 أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  نادیة عبد العزیز/ د.أ  -٧
 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  مصطفي الحسیني النجار / د.أ -٨
 أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة محمد جمال الدین عبد العزیز/ د.أ -٩
  مدیر وحدة الجودة بالكلیة  سلوى صالح الدین سید/ د  -١٠

١٦-  
  

  : واعتذر عن عدم الحضور
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط عبد العزیز عبد اهللا مختار / د.أ  - ١

 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  أحمد وفاء زیتون / د.أ - ٢

 أستاذ بقسم العلوم االجتماعیة عبد الحمید یونس زید/ د.أ  - ٣

 ق الخدمة االجتماعیةرئیس قسم طر هناء محمد السید / د.أ  - ٤

 أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط  قوت القلوب محمد فرید / د.أ  - ٥

 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  منال حمدي الطیب/ د.أ  - ٦

 مدیر الصندوق االجتماعي بالفیوم  اشرف درویش/ المهندس   - ٧

  مالسكرتیر العام المساعد لمحافظة الفیو   حسن صفوت/ العمید  - ٨
 كبیر مذیعین التلیفزیون المصري عبد الحكیم اللواج./ أ   - ٩
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   :االستهالل : أوال
  الترحیب بالسادة أعضاء مجلس الكلیة 

  :التهنئة: ثانیا
  بمناسبة عید األضحى المبارك إعادة اهللا على األمة اإلسالمیة بالیمن والخیر والبركات  خالص التهانيیم تقد   -
نائـب رئـیس الجامعـة لشـئون الدراسـات العلیـا والبحـوث  –سـید  عیسـىمحمـد / ني لألسـتاذ الـدكتور تقدیم خالص التهـا -

خالـد عبـد الغفـار وزیـر التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي بتولیـه منصـب قـائم بأعمـال رئـیس / لصدور قرار األستاذ الـدكتور 
  .جامعة الفیوم 

لدرجة أستاذ  اترقیة سیادتهاألستاذ المساعد بالكلیة ل –بد الرحمن نهلة عبد الرحیم ع/ للدكتورةخالص التهاني یم تقد -
  .التنمیة والتخطیط  بالكلیة بقسم 

   .لتعیین سیادته عمیدًا لكلیة الطب جامعة الفیوم  –یاسر مجدى حتاته /  تقدیم خالص التهاني لألستاذ الدكتور    -
   .لتعیین سیادته عمیدًا لكلیة اآلثار جامعة الفیوم  –محمد  عاطف منصور/  تقدیم خالص التهاني لألستاذ الدكتور    -
لتعیین سیادته عمیدًا لكلیة السیاحة والفنادق  –أشرف السید عبد المعبود /  تقدیم خالص التهاني لألستاذ الدكتور    -

   .جامعة الفیوم 
  :شكر واجب: ثانیا

 وعطـاءلحفـیظ رحیـل علـى مـا قدمـه مـن جهـود مخلصـه أشـرف عبـد ا/ تقدیم خالص الشكر والتقدیر لألستاذ الـدكتور  -
  .متمنین لسیادته دوام التوفیق والسداد متمیز خالل قیامه بأعمال رئیس الجامعة 

 :مشاطرات
  

 ،یتقبلهم عنده من الشهداء أنداعین اهللا عز وجل ألسر الشهداء فى حادث معهد األورام بالمنیل العزاء  خالصتقدیم  -
 .مكروه وسوء أيالحبیبة من  ویحفظ اهللا مصر ،لوانویلهم ذویهم الصبر والس

في وفاه  األستاذ المساعد بقسم التنمیة والتخطیط بالكلیة –أحمد عبد الحمید سلیم  / تقدیم خالص العزاء لألستاذ الدكتور -
 .بواسع رحمته ومغفرته ن المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدسائلیوالد زوجته 

والدة فى وفاة  الخدمة االجتماعیة مجاالتبقسم األستاذ  –مصطفى محمد قاسم  /الدكتور لألستاذتقدیم خالص العزاء   -
 .بواسع رحمته ومغفرته ن المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدةسائلی زوجته

والدها في وفاه  المدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة –مروة جمعة عبد الغنى  / تقدیم خالص العزاء للدكتورة  -
 .بواسع رحمته ومغفرته ن المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدلیسائ

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  

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

  
وارد من اللجنة العلمیة لترقیه التنمیة والتخطیط بشان الموافقة على الخطاب التوصیة مجلس قسم في  النظر: األول الموضوع 

  .نهلة عبد الرحیم عبد الرحمن إلى درجة أستاذ بذات القسم / الخدمة االجتماعیة بشان ترقیة الدكتورة  فياألساتذة 
  .مع التمنیات بدوام التوفیق  الموافقة  :القرار 

افقــة علــى التبــرع المقــدم مــن                    طــرق الخدمــة االجتماعیــة بشــان المو توصــیة مجلــس قســم فــي  النظــر:  الثــانيالموضــوع 
                 لقســـــم طــــرق الخدمـــــة االجتماعیـــــةباســـــم بكــــرى إبـــــراهیم المـــــدرس بالقســــم بشـــــان تبرعـــــه بماكینــــة تصـــــویر / الــــدكتور 

  . لصالح دعم العملیة التعلیمیة
  .مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة للموافقة  الموافقة  :القرار 

  : عات خاصة بلجنة شئون التعلیم والطالبموضو : رابعاً 
  

  

" بشان تحدید أخر موعد لتحویـل الطـالب الحاصـلین علـى تقـدیر التعلیم والطالب  النظر في توصیة لجنة شئون:  األولالموضوع 
  .م٢٠١٩فأعلى من انتساب إلى انتظام نهایة األسبوع األول من شهر أكتوبر" جید 

  الموافقة  :القرار 
 ٢٨بشأن إیقاف قید الطالب االتى أسمائهم نظرا لوصولهم سـن التعلیم والطالب  النظر في توصیة لجنة شئون:  نيالثاالموضوع 
  :سنة وهم 

  رابعة انتساب    عبد الرحمن جمال الدین توفیق مصطفى  -١
  رابعة انتساب    سویلممهند یحیى مصطفى عبد المجید  -٢
  نتظامرابعة ا      محمد احمد عبد اهللا عبد التواب  -٣
  رابعة انتظام      محمد حسن إبراهیم إسماعیل -٤

  .مع إبالغ مسئول االتصال العسكري بموقفهم  الموافقة  :القرار 
م علـى أن تبـدأ ٢٠١٩بشأن اعتماد جدول امتحانات دور سبتمبر التعلیم والطالب  النظر في توصیة لجنة شئون:  الثالثالموضوع   

  .م ٨/٩/٢٠١٩الموافق االمتحانات اعتبارا من یوم األحد 
  الموافقة  :القرار 

قسـم (                      لألقسام العلمیـة .م ٢٠١٩/٢٠٢٠ الجامعيبشان اعتماد الجداول الدراسیة للعام :  الرابعالموضوع   
  )قسم العلوم االجتماعیة -قسم التنمیة والتخطیط -قسم طرق الخدمة االجتماعیة   -مجاالت الخدمة االجتماعیة 

  الموافقة  :القرار 
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بشأن اعتماد جدول محاضرات الفصل الدراسـي األول للعـام التعلیم والطالب  النظر في توصیة لجنة شئون:  الخامسالموضوع   
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠الجامعي 
  الموافقة  :القرار 

فقة على االستعانة باإلداریین وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب بالموا/ د.بشان المذكرة المقدمة من أ : السادسالموضوع 
العاملین بالجامعة من الحاصلین على درجتي الماجستیر والدكتوراه في الخدمة االجتماعیة لإلشراف على التدریب المیداني بالكلیة 

ه في بشان االستعانة باإلداریین الحاصلین على الماجستیر والدكتورا ٢٦/٦/٢٠١٩أسوه بقرار مجلس الجامعة في جلسته بتاریخ 
  .اإلشراف العلمي على الرحالت العلمیة 

نائـب رئـیس الجامعـة لشـئون العلـیم والطـالب لعرضـه علـى مجلـس الجامعـة / ویرفـع الموضـوع لألسـتاذ الـدكتور  الموافقة  :القرار 
     .للموافقة 

  
  

( م ٢٠١٩ یولیوم المفتوح دور االجتماعیة بنظام التعلی الرعایةلنظر في اعتماد نتیجة البكالوریوس في ا -.:السابعلموضوع ا
  ). طالب جامعة الفیوم

  الموافقة  :القرار 

  :موضوعات خاصة  بلجنة الدراسات العلیا والبحوث: خامساً 
  

  -:منـــح الدرجات العلمیة : األول الموضوع 
  الخدمة االجتماعیة درجة الدكتوراه فيمنح بالموافقة على الخدمة االجتماعیة   مجلس قسم  مجاالتبشأن النظر في توصیة   -١
   / لكل من 

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

 المھجورة حدة المشكالت االجتماعیة للمرأة الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من"   إیمان حامد حامد علي رواش
  مرتبة الشرف األولى  "

ماعیة في تنمیة المشاركة البیئیة لشباب المناطق فعالیة برنامج التدخل المھني للخدمة االجت"   لھام بدر عبده  سیدإ
  مرتبة الشرف األولى  "العشوائیة 

  الموافقة  :القرار 
درجة الماجستیر في الخدمة منح بالموافقة على الخدمة االجتماعیة  مجاالت مجلس قسم  بشأن النظر في توصیة   -٢

  االجتماعیة
   /لكل من  

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

  "فعالیة برامج جھاز تنمیة المشروعات للحد من الھجرة غیر الشرعیة للشباب "   صدیق محمد   حمادةأمیر 
  ممتــاز  "دراسة مطبقة علي جھاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر"

  ممتــاز  "ات االسریة دور التسویق االجتماعي في تفعیل خدمات مكاتب التوجیھ واالستشار"   أمیرة محمود أمین عبد اللطیف
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  الموافقة  :القرار 
   / للدارسةمنح درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیة بالموافقة على   بشأن النظر في توصیة  مجلس قسم  التنمیة والتخطیط -٣

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم
  ممتــاز  "ة متطلبات تفعیل برامج التمكین االقتصادي للمرأ"   كریمان محمد رمضان محمد

  الموافقة  :القرار 
 -:تشكیل لجان المناقشة والحكم  -:الثانيالموضوع 

   /  لدارس الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الخدمة االجتماعیة   بشأن النظر في توصیة مجلس قسم طرق -  ١
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

المشكالت االجتماعیة الناتجة عن صعوبات التعلم بالمرحلة األولى من التعلیم األساسي وبرنامج مقترح "   ٢٠١٥/  ٨/   ٢٣  الماجستیر  ر محمد عباسعمرو فاخ
  "باستخدام العالج المعرفي السلوكي لمواجھتھا 

   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
عرفات زیدان خلیل/ د.ا جامعة الفیوم -كلیة الخدمة االجتماعیة -رد المتفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیةأستاذ خدمة الف  ورئیسا مناقشا   

سالمة منصور محمد عبد العال/ أ د  المعھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرةب -أستاذ خدمة الفرد     مناقشا 
فاطمة أنور محمد السید/ د  ا م جامعة الفیوم –تماعیة ــ كلیة الخدمة االجتماعیة أستاذ مساعد بقسم طرق الخدمة االج   مشرفا                    

  الموافقة  :القرار 
 الجـامعيللعـام  دكتـوراه ) ثانیـة ماجسـتیر  –ماجسـتیر  أولـى( نتیجة امتحانـات الدراسـات العلیـا  بشان اعتماد: الثالث الموضوع 

٢٠١٨/٢٠١٩   
  الموافقة  :القرار 

  

  :بالجودةخاصة  موضوعات :سادساً 
  

  .م٢٠٢٣: ٢٠١٨الخطة اإلستراتیجیة للكلیة في الفترة من عام  اعتمادبشأن  -:لموضوع األولا

  الموافقة  :القرار 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠البرنامج الدراسي لمرحلة البكالوریوس لعام  اعتمادبشأن  -:الموضوع الثاني

  الموافقة  :القرار 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠لمقررات الدراسیة لمرحلة البكالوریوس لعام توصیف ا اعتمادبشأن  -:الموضوع الثالث

  الموافقة  :القرار 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠برامج الدراسات العلیا لعام  اعتمادبشأن  -:الموضوع الرابع

  الموافقة  :القرار 

  .م٢٠١٩/٢٠٢٠توصیف المقررات الدراسیة لمرحلة الدراسات العلیا لعام  اعتمادبشأن  -:الموضوع الخامس

  الموافقة  :ار القر 
  .بشأن تشكیل لجنة تنمیة الموارد المادیة والمالیة للكلیة -:الموضوع السادس

  الموافقة  :القرار 

  :كمراجعین داخلیین للكلیة أسمائھمبشأن اعتماد كالً من السادة اآلتي  :السابعالموضوع 



  م ٢١/٨/٩٢٠١الموافق   األربعاءیوم  –م  ٢٠١٩ أغسطسلشهر ) ٤٢٩(محضر مجلس الكلیة رقم 
  

  

  
 

 - ٦ - 
 م٢١/٨/٢٠١٩وم االربعاء الموافق ی     

  Fayoum University    جامعة الفیوم

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

  
  .لفیومجامعة ا -المشرف على كلیة الحاسبات والمعلومات -نبیلة محمد حسن/ د.أ -
  جامعة الفیوم -األستاذ المتفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  –مصطفى الحسیني النجار / د.أ  -
 جامعة الفیوم -األستاذ المتفرغ بكلیة الزراعة  -محمود شندي/ د.أ -
  جامعة الفیوم  -األستاذ بقسم التنمیة والتخطیط بكلیة الخدمة االجتماعیة -إبراھیموفاء یسري / د.أ -
  الموافقة  :لقرار ا

  :كمراجعین خارجیین للكلیة أسمائھمبشأن اعتماد كالً من السادة اآلتي  : الموضوع الثامن
ة  /د.أ - ة االجتماعی ة الخدم رغ بكلی تاذ المتف وان –ھشام سید عبد المجید األس ة حل ة ضمان  -جامع ارجي بھیئ ومراجع خ

  .واالعتمادالجودة 
دا/ د.أ - د ال د عب ود محم ادر محم ة اآلدابن تاذ بكلی مس -یم األس ین ش ة ع ودة  -جامع مان الج ة ض ارجي بھیئ ع خ ومراج

  .واالعتماد
  الموافقة  :القرار 

  

  :موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :  سابعا
  

  

ة  النظر في توصیة لجنة شئون -:األولالموضوع  ة البیئ اع خدمة المجتمع وتنمی ة قط ى خط ة عل ة بالموافق ة المجتمع وتنمی خدم
  م ٢٠١٩/٢٠٢٠ الجامعيالبیئة للعام 

  الموافقة  :القرار 
  

  

  
  

  

  رئيس المجلس وعميد الكلية أمين المجلس
 

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

  
  
  
 
 
 


