
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
  )٢٤٩(مجلس الكلیة رقم  محضر
  م١١/١١/٢٠١٥االربعاءیوم 

  

والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة بجلسته حادیة عشر م وفي تمام الساعة ال١١/١١/٢٠١٥الموافق  األربعاءأنه في یوم 
عبیر حسن  / عمید الكلیة وأمانة د،  محمد جمال الدین عبد العزیز/ برئاسة األستاذ الدكتور) ٢٤٩(رقم 

   -:وبحضور السادة األساتذة 
 

  التعلیم والطالب وكیل الكلیة لشئون    زینب معوض الباهي/ د.أ -١
  العلیا والبحوث الدارساتفوزي محمد الهادي       وكیل الكلیة لشئون / د.أ -٢         
  رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة عادل محمود مصطفي    / د.أ -٣
  هالة خورشید طاهر        رئیس قسم التنمیة والتخطیط/ د.أ-٤
  محمود فتحي محمد        رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/ د.أ -٥
  األستاذ بقسم التنمیة والتخطیطصالح أحمد هاشم / د.أ -٦
  بالكلیة عوني محمود توفیق          األستاذ المتفرغ/ د.أ -٧
  مصطفي أحمد حسان         األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ -٨
  سالم صدیق أحمد            األستاذ المتفرغ بالكلیة/ د.أ -٩

  األستاذ المتفرغ بالكلیةأحمد عبد الفتاح ناجي      / د.أ - ١٠
  ماعیةأحالم عبد المؤمن     األستاذ المساعد بقسم المجاالت الخدمة االجت/ د.م.أ - ١١
  عاصم مرسي                 وكیل إدارة الشباب بمدیریة الشباب/ د - ١٢
  وكیل وزارة التضامن االجتماعيأیمان زكي                 / أ - ١٣

  
   -:وأعتذر عن عدم الحضور كل من 

  

  شحاتة السید صیام        رئیس قسم العلوم االجتماعیة/ د.أ - ١
  أستاذ التنمیة والتخطیط بالكلیة وفاء یسري إبراهیم        / د.أ -٢

  
 



  : اوًال المصادقات 
  .بدون تعدیالت  ) ٢٤٨(رقم التصدیق على محضر االجتماع السابق  -١
  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 

  

ــادة بــأن مجلــس جامعــة بنــي ســویف بشــأن  -١ ــا مــن الكــادر الخــاص بالجامعــة باألف ــوارد إلین الخطــاب ال
یم عبد العظإلهام نعیم / م علي نقل السید الدكتورة٢٩/٩/٢٠١٥بتاریخ ) ١٢٦(بجلسته المنعقدة رقم 

ـــي نقلهـــا  ـــدیم طلـــب الســـیدة المـــذكورة عل ـــم تق ـــد ت ـــة والتخطـــیط وق ـــه ( المـــدرس بقســـم التنمی ـــق طی مرف
 . ) بین الخطا

 الموافقة :  القرار

رئــیس قســم العلــوم  شــحاته الســید صــیام/ د.دب الســید أفقــة قســم العلــوم االجتماعیــة علــي نــبشــأن موا -٢
فـــرع قنـــا للعـــام  –نـــدبًا كلیـــًا لتعیینـــه عمیـــدًا للمعهـــد العـــالي للخدمـــة االجتماعیـــة بأســـوان االجتماعیـــة 

 . م ٢٠١٥/٢٠١٦الدراسي 
قسـم العلـوم بمن أسـتاذ التخطـیط إلـي أسـتاذ  مع تصویب الخطاب الوارد إلي الكلیة الموافقة :  القرار

 . االجتماعیة 

سهیر إبراهیم عبد میهوب علي رفع الجزاءات التي تعرضت لها في عام / بشأن الطلب المقدم من د -٣
 ) . مرفق طیه ( عمید الكلیة / د.وفقًا لقرار أ ١٩٩٢

 .  إلي مجلس الجامعةمع رفع األمر الموافقة :  القرار

ــــوارد مــــن أ بشــــأن -٤ ــــیم والطــــالب / د.الخطــــاب ال  اإللتزامبالخطــــةبنائــــب رئــــیس الجامعــــة لشــــئون التعل
لتكلیف المعیــــــدین مــــــن األوائــــــل علــــــي الكلیــــــة خــــــالل العــــــامیین الجــــــامعیین مــــــدةتعالم األســــــتراتیجیة

 . م ٢٠١٤/٢٠١٥ – ٢٠١٣/٢٠١٤
 . معیدین طبقًا للخطة األستراتیجیة المعتمدة ٦علي تكلیف عدد  الموافقة:  القرار
 
 -:لجنة شئون التعلیم والطالب بموضوعات خاصة:ثالثاً 

التقریر الوارد من لجنة مراجعة نتائج النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بخصوص : الموضوع األول

م وقد تم تعدیل حاالت ٧/٩/٢٠١٥م والمشكلة بقرار رئیس الجامعة بتاریخ ٢٠١٤/٢٠١٥امتحانات العام الجامعي 

الطالب الواردة بالمالحظات الواردة من اللجنة وتوصي اللجنة بضرورة إستیفاء جمیع التوقیعات من أعضاء ورؤساء 



بكتابة األسم وضرورة إعداد نسخة یدویة كاملة من وكشوف أعمال السنة  الرصد األولیة  الكنتروالت علي كشوف

  .  MISالنتیجة وموقع علیها من السادة أعضاء الكنترول ورئیس الكنترول قبل نسخة 

إجراء التعدیالت والتوقیع علي كشوف الرصد التي لم تستوفي وعمل نسخة ورقیة مع الموافقة :  القرار

  . للكنتروالت 

  :رابعًا موضوعات خاصة للجنة الدراسات العلیا 
بشأن موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث: الموضوع األول

فاعلیة برنامج " بعنوان. إیمان الحسیني عطیة الحسیني / والحكم على رسالة الدكتوراه للدارسة  االجتماعیة على تشكیل لجنة المناقشة
  "ة مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة في تدعیم استفادة المرأة الفقیرة من الخدمات الصحیة المقدمة من الجمعیات األهلی

   -:دة وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السا"  
  )مناقشا ورئیسا(جامعة  حلوان           - كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ متفرغ بقسم تنظیم المجتمع   مدیحه مصطفى فتحي     / د.أ  ١
  )مناقشا(جامعة الفیوم            -أستاذ بقسم المجاالت ووكیل الكلیة  لشئون التعلیم والطالب   زینب معوض الباهى     /  د.ا  ٢
)                         مشرفا ( جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   أحالم عبد المؤمن على   /  د  ٣

 

  . الموافقة :  القرار

  على تشكیل لجنة المناقشة والتخطیط التنمیةبشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع الثاني 
  ر اتجاهات القرویین نحو تعلیمیحمالت التسویق االجتماعي في تغی ردو " بعنوان .والء مصطفى حسان جمعة / للدارسة الماجستیر  والحكم على رسالة 

  -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة  " " الفتیات 
  )ورئیسا مناقشا(حلوان         جامعة  - كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ   بقسم التخطیط االجتماعي ماجدة محمد عبد الوهاب      / د.أ  ١
)                           مشرفا(جامعة الفیوم        - أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط ووكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا السابق احمد عبد الفتاح ناجى      /  د.ا  ٢
)                         مناقشا ( جامعة الفیوم           –كلیة الخدمة االجتماعیة  - أستاذ ورئیس قسم التنمیة والتخطیط    هالة خورشید طاهر   / د.ا  ٣

  
  

 . الموافقة :  القرار
  

الخدمة االجتماعیة   مجاالتبشأن موافقة مجلس قسمفي توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوثالنظر :الموضوع الثالث 
ً علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالته. هند محمد احمد سید /  ةللدارس  الدكتوراهعلى منح درجة  استخدام " بعنوان  ابناء

بمرتبة الشرف  ٠التعامل مع الطفل التوحدى فيالمهارات االجتماعیة  االجتماعیین فیإكساباألخصائییننموذج التركیز على المهام 
  . األولى

  الموافقة:  القرار



الخدمة االجتماعیة  على منح  مجاالتبشأن موافقة مجلس قسمالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:الموضوع الرابع
ً . أكمل شهید حسنى شهید / للدارس   الماجستیردرجة  فاعلیة برامج " علي تقریر لجنة المناقشة والحكم في رسالته بعنوان بناء

  .  بتقدیر ممتاز ."الدراسات العلیا في تحسین مستوى األداء المهني لألخصائیین االجتماعیین العاملین بجامعة الفیوم 

  الموافقة:  القرار

  مجاالت الخدمة االجتماعیة لس قسم بشأن  موافقة مجالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا:الموضوع الخامس
  -:على تسجیل الخطط التالیة  لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي  

  

  اإلشرافلجنة   عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  اسم الطالب  م

  الدكتوراه   بسنت سالمة عبد الصمد      ١
فعالیة برنامج للتدخل المھني للخدمة " 

الممارسة العامة في االجتماعیة من منظور 
  " التخفیف من حدة العنف ضد األطفال

  زینب معوض الباھى  /  د.أ
  محمود فتحي محمد  / د.ا 

  الماجستیر  على السید محمد جودة   ٢

فاعلیة برنامج التدخل المھني للخدمة 
االجتماعیة من منظور الممارسة العامة 
لتحقیق التأھیل االجتماعي لدمج الطالب 

  المعاقین ذھنیا قابلي التعلم 

  محمود فتحي محمد  /  د.أ
  لیلى عبد الوارث   / د   

الالزمة كشرط للتسجیل فیرجئ الموافقة على  ICDLعلى شھادة . بسنت سالمة عبد الصمد / نظرا لعدم حصول الدارسة 
  .التسجیل لحین الحصول على الشھادة المذكورة 

یسمح لھم لیس من القسم العلمي ویوجد أعضاء ھیئة تدریس بالقسم . على السید محمد جودة / ونظرا الن المشرف الثاني للدارس 
  . لتالي یتم إرجاء التسجیل لحین وضع مشرف من القسم یتم استیفاء نصاب األشراف أوال من القسم العلمي وباباإلشراف 

علي السید / بسنت سالمھ  وتعدیل لجنة اإلشراف علي الدراس / مع تأجیل التسجیل للدراسة  الموافقة:  القرار
  . صباح حسن / محمود فتحي محمد ، د/ د.وعلي یكون األشراف أمحمد 

 
  

  التنمیة والتخطیط  على بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع السادس
  -:تسجیل الخطط التالیة  لطالب الدراسات العلیا على النحو التالي 

  

  اإلشرافلجنة   عنوان الموضوع للتسجیل  الدرجة  اسم الطالب  م

  الدكتوراه   والء مختار عثمان محمود       ١

المحاسبیة من خالل تطبیق أسلوب " 
اإلدارة باألھداف كمدخل لتحقیق التنمیة 

  " المجتمعیة المستدامة 
  )دراسة مطبقة على مدیریة الصحة بالفیوم (

  عبد العزیز عبد هللا مختار  /  د.أ
  لمیاء جالل الدین   / د

 

وعلي أن یكون العنوان كالتالي ) بالفیوم دراسة مطبقة علي مدیریة الصحة ( بعد أستبعاد جملة الموافقة:  القرار
  ) . المحاسبیة من خالل تطبیق أسلوب اإلدارة باألھداف كمدخل لتحقیق التنمیة المجتمعیة المستدامة (

  

م النظـر فــي توصــیة لجنـة الدراســات العلیــا : الموضــوع الســابع س قس ة مجل أن موافق یطبش ة والتخط ى التنمی وان  عل دیل العن تع
  . باعتباره تعدیال غیر جوھري . المسجل لدرجة الماجستیر بالقسم .احمد عبد العاطى محمد السید   / الخاص بالدارس 

 
  

  :العنوان قبل التعدیل المقترح 
  "اإلدارة باألھداف لزیادة كفاءة الجمعیات األھلیة في تحقیق التنمیة الریفیة " 

  دراسة مطبقة على قرى مركز الفیوم
  :المقترح العنوان بعد التعدیل 

  "اإلدارة باألھداف لزیادة كفاءة الجمعیات األھلیة " 



  دراسة مطبقة على قرى مركز الفیوم

  . عدم الموافقة علي تعدیل العنوان وأن یستمر العنوان كما هو :  القرار
  

 على االجتماعیةمجاالت الخدمة بشأن موافقة مجلس قسم النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا: الموضوع الثامن
. المسجلة لدرجة الماجستیر بالقسم .حنان طنطاوي احمد عبد التواب / تعدیل ترجمة العنوان باللغة االنجلیزیة  الخاص بالدارسة 

 باعتباره تعدیال غیر جوھري 
  

  :العنوان قبل التعدیل المقترح 
  
  )التعامل معھا من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة المشكالت األكادیمیة لشباب الباحثین بجامعھ الفیوم وآلیات ( 

  )دراسة مطبقھ على شباب الباحثین بمرحلتي الماجستیر والدكتوراه( 
“Academic problems for young researchers in FayoumUniversity and  

practice of social work” generalof the  from the perspectiveMechanisms to deal with it   
  
  

  :العنوان بعد التعدیل المقترح 
  )المشكالت األكادیمیة لشباب الباحثین بجامعھ الفیوم وآلیات التعامل معھا من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة ( 

  )دراسة مطبقھ على شباب الباحثین بمرحلتي الماجستیر والدكتوراه( 
“Academic problems for young researchers in FayoumUniversity and  

practice of social work”  generalistof the  from  perspectiveMechanisms to deal with it   

  الموافقة:  القرار
  

أنالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیـا: التاسعالموضوع  االت الخدمبش ة مجلس قسم مج ىموافق ة عل  ة االجتماعی
مع . باعتباره تعدیال جوھریا . المسجلة لدرجة الماجستیر بالقسم .شیماء محمود عبد العظیم عبد الوھاب  / تعدیل العنوان الخاص بالدارسة 

 .في ھذا الشأن   ٢٦/٧/٢٠١٥بتاریخ  ١٠٩إضافة مشرف ثاني للدارسة تطبیقا لقرار مجلس الجامعة رقم 
  -:اإلشراف قیل التعدیل 

  .محمود فتحي محمد / د.ا -١
  -:اإلشراف بعد التعدیل 

 .محمود فتحي محمد / د.ا -١
 .صباح حسن / د -٢
  

  :العنوان قبل التعدیل المقترح 
  " التدخل المھني باستخدام المساندة االجتماعیة للتخفیف من حدة المشكالت األسریة لمصابي االكتئاب " 

  
  :العنوان بعد التعدیل المقترح 

  "التي تواجھ اسر مرضى االكتئاب ودور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة للتعامل معھا  تالمشكال" 

  الموافقة:  القرار
  

أنالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا: العاشرالموضوع  ىبش ة عل ة االجتماعی االت الخدم ة مجلس قسم مج  موافق
حالـة تسـجیل تمـت الموافقـة لهـا علـى التسـجیل فـي شـهر ابریـل  ١٧لعـدد إضافة مشرف ثاني علـى الطـالب المسـجلین لدرجـة الماجسـتیر 

م توصــي اللجنــة  ٢٠١٥ ة رق س الجامع رار مجل را الن ق افة نظ ى اإلض ة عل دم الموافق اریخ  ١٠٩بع ى  ٢٦/٧/٢٠١٥بت دة حت والممت
ة  ٢٩/٧/٢٠١٥ ا. بخصوص اإلضافة في لجنة اإلشراف ینسحب على التسجیل بعد القرار ولیس قبل ى وبالت اء عل افة إال بن وذ اإلض لي الیج

  .  طلب من المشرف وباختیاره لظروف خاصة بھ وموافقة القسم العلمي



بتاریخ ) ١٠٩(مشرف ثاني إلتزاماً بقرار مجلس الجامعة رقم علي عدم أضافة  الموافقة:  القرار
  . م ٢٦/٧/٢٠١٥

النظر في موافقة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة على تسجیل الخطة للدراس :  الحادي عشرالموضوع 
فعالیة برنامج التدخل المهني للخدمة االجتماعیة لتحسین الخدمات " ضحي مصطفي عبد الواحد بعنوان / 

    منال حمدي الطیب/ محمود فتحي محمد   ، د/ د.أ. االجتماعیة المقدمه لألطفال ذوي إضطراب التوحد 
  . الموافقة:  القرار

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : خامسًا 
  

عمـــل بحـــث عـــن  النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة شـــئون خدمـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة بخصـــوص -:الموضـــوع األول
مــع وكیــل الكلیــة لشــئون التعلــیم والطــالب والتواصــل مــع العشــوائیات مــن خــالل طــالب التــدریب المیــداني والتنســیق 

  . جهات لتمویل البحث 
  الموافقة:  القرار

  

تجمیــــع األدوات  النظــــر فــــي توصـــیة لجنــــة شـــئون خدمــــة المجتمـــع وتنمیــــة البیئـــة بخصــــوص-:الموضـــوع الثــــاني
ستخدامها مرة أخري خشبیة أو معدنیة إلعادة إصالحها وتدویرها و ) شانون  -مكاتب –كراسي ( المستهلكة من  ٕ   ا

  الموافقة:  القرار

بــدء فاعلیــات مســابقة  النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بخصــوص:الموضــوع الثالــث 
  . ثالي والموظفة المثالیة والعامل المثالي والعاملة المثالیة الموظف الم

  الموافقة:  القرار
أختیار مـــدیر لوحـــدة شـــئون خدمـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة بخصوصـــالنظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة : الرابـــعالموضـــوع 

  . األزمات والكوارث بالكلیة 
 .  . األزمات والكوراث بالكلیة عالن عن مدیرة وحدة اإلیتم أن وعلي  الموافقة:  القرار

  :ما یستجد من إعمال  
داخلي للمرحلة الجامعیة األولي المقدم من وكیـل الكلیـة لشـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة المراجع التقریر  عرض -١

 . البیئة  

 یؤجل إلي المجلس القادم :  القرار

 )١١٣(مجلس الجامعة بجلسته رقم  ةوافقمالخطاب الوارد من مكتب أمین عام الجامعة بشأن  عرض -٢



  م علي أن یتم صرف حافز الجودة أو خصمه بناء علي ما یقوم به ٢٨/١٠/٢٠١٥والمنعقدة بتاریخ  
 . السادة أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة من أعمال الجودة بالكلیة 

 الموافقة:  القرار

 محمد إبراهیم مبروك مدیر وحدة تكنولوجیا المعلومات بالكلیة لتفعیل / الطلب المقدم من د عرض -٣

  مرحلة البكالوریوس والدراسات ( وحدة التكنولوجیا بالكلیة من خالل تنفیذ بعض الدورات لطالب الكلیة 
 . وكذلك لطالب الجامعة كافة من مختلف الكلیات ) العلیا 

  .  الجامعة مجلسإلي ع الموضوعمع رفالموافقة:  القرار
باألشراف علـي وكالـة البیئـة عمید الكلیة محمد جمال الدین عبد العزیز / تكلیف السید األستاذ الدكتور -٤

 .  رئیس الجامعة بتعیین وكیل لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة / د.لحین صدور قرار أ

 الموافقة:  القرار

  تم بحمد اهللا
  الكلیةأمین المجلس  عمید 

  
  
  محمد جمال الدین عبد العزیز/ د.أعبیر حسن مصطفي /د  

  
  
  
  
  
 


