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    كلیة الخدمة االجتماعیة       
  ) ٢٠٧( مجلس الكلیة رقم  محضر اجتماع

  م٢/٢٠١٢/ ٢١لموافق ا الثالثاءالمنعقد یوم 
، صباحاً عشر  الحادیةم وفي تمام الساعة ٢١/٢/٢٠١٢الموافق  الثالثاءإنه في یوم 

عبد الحمید عبد التواب رئیس / األستاذ الدكتورعقد مجلس الكلیة جلسته برئاسة 
  :بواب شاكر عمید الكلیة والسادة األساتذة/ األستاذ الدكتورحضور الجامعة، و 

 وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالبخلیل      ان عرفات زید/ د.أ - ١

 الدراسات العلیا والبحوث       وكیل الكلیة لشؤونأحمد عبد الفتاح ناجي     /د.أ - ٢

 یسري سعید حسنین     وكیل الكلیة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة/  د.أ - ٣

 لیةبالكاألستاذ غیر المتفرغ           عبد العزیز عبد اهللا مختار/ د.أ - ٤

 األستاذ المتفرغ بالكلیة         عوني محمود توفیق        /د.أ - ٥

 األستاذ المتفرغ بالكلیة          سالم صدیق أحمد          /د.أ - ٦

 األستاذ المتفرغ بالكلیة          أحمد وفاء حسین زیتون   /د.أ - ٧

 األستاذ المتفرغ بالكلیة          مصطفى أحمد حسان      /د.أ - ٨

 بالكلیةاألستاذ المتفرغ       ي الحسیني النجار     مصطف/ د.أ - ٩

 رئیس قسم التنمیة والتخطیط      خلیل عبد المقصود عبد الحمید /د.أ -١٠

 رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة         زینب معوض الباهي      /د.أ -١١

 هناء محمد السید     القائم بأعمال رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة/ د.م.أ -١٢

 ناصر عویس عبد التواب          أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة/د.أ -١٣

 وفاء یسري إبراهیم               أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط /د.أ -١٤

أمین ( ةمدرس بقسم طرق الخدمة االجتماعییوسف اسحق إبراهیم           ./د - ١٥
 ).المجلس

  : كل من تغیب عن االجتماعوقد 
 ن                 وكیل وزارة الشباب والریاضةأسامة رشوا./ د - ١

 وكیل وزارة التضامن االجتماعيمحمود الشاذلي                ./ أ - ٢

 مجدي سلیم                مدیر مؤسسة مصر الخیر/ العمید - ٣
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عمید الكلیة بسعادة األستاذ  /لقد بدأ االجتماع بترحیب األستاذ الدكتور بواب شاكرو 
 حرصه على حضورحمید عبد التواب رئیس الجامعة، وشكره على عبد ال/ الدكتور

اجتماع مجلس الكلیة، وتواصله وتعاونه ودعمه الدائم لكلیة الخدمة االجتماعیة، ثم 
عبد الحمید عبد التواب الذي رحب بأعضاء المجلس، / أعطى الكلمة  لألستاذ الدكتور

بواب / بعد تولي األستاذ الدكتور الذي تنعم به الكلیةوروح التعاون وأشاد باألستقرار 
بشأن  مقترحاتهمآرائهم و مع أعضاء المجلس  ناقش سیادته ثم  شاكر عمادة الكلیة،

النهوض بكلیة الخدمة االجتماعیة في المرحلة المقبلة، وبجامعة الفیوم بأعتبارها تقود 
ذ الدكتور غادر سیادته االجتماع، وتولى األستا، ثم مسیرة التنمیة في محافظة الفیوم

لما كان االجتماع قانونیًا فقد بدأ رئیس عمید الكلیة رئاسة المجلس، و / بواب شاكر
النظر في موضوعات جدول األعمال على النحو و  الترحیب بأعضاء المجلس،بالمجلس 

  :التالي
  

 ً     المصادقات  - : أوال
  

موافـــق الالثالثــاء المنعقــد یــوم ) ٢٠٦(رقــم التصــدیق علــى محضــر الجلســة الســابق 
  م١/٢٠١٢/ ١٧

  المصادقة -:القرار
 

  الكادر الخاص -:ثانیاً 
 
النظـــر فـــي مطالبـــة مجلـــس قســـم طـــرق الخدمـــة االجتماعیـــة بصـــرف مســـتحقاتهم المالیـــة عـــن  -١

  . م٢٠٠٧تدریس االنتساب الموجه منذ عام 
  .أمین عام الجامعة ألتخاذ الالزم في هذا الشأن/ السید األستاذ على األمر عرض -:القرار

  
  شئون التعلیم والطالب  -: ثالثاً 

  

النظـر فـي توصـیة لجنـة شـؤون التعلـیم والطـالب بشـأن الموافقـة علـى الطلـب المقـدم مـن -١
للعــــام الجــــامعي ) انتظــــام(مادونــــا وصــــفي فكــــري حبیــــب المقیــــدة بالفرقــــة الرابعــــة / الطالبــــة
إبــــالغ  م إلیقـــاف قیـــدها عـــن الفصـــل الدراســـي الثــــاني مـــن نفـــس العـــام، مـــع٢٠١١/٢٠١٢

  . ، وذلك لمرافقة زوجها للسفر إلى الخارج)للفرقة الرابعة(الكنترول المختص 
  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
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   -النظر في توصیة لجنة شؤون التعلـیم والطـالب بشـأن الموافقـة علـى احتسـاب الغیـاب -٢
للطـالب ) أنتسـاب-انتظـام(للفرقـة الرابعـة  ،)اتجاهات معاصرة في تنظیم المجتمـع(في مادة 

بــــالغ ٢٠١٢غیابــــًا بعــــذر مــــع احتفــــاظهم بالتقــــدیر فــــي دور ســــبتمبر -اآلتــــي أســــمائهم ٕ م، وا
  .الكنترول المختص للفرقة الرابعة بذلك

  ):انتظام(طالب من الفرقة الرابعة 
  .سمر حمدي محمد هاشم -٢.    ریهام عربي عبد اهللا -١
  .محمود عبد الرازق محمد -٤.  قشریهان إبراهیم توفی -٣
  نجوى أرمانیوس دسقورس   -٦. ناهد مصطفى محمد جمال -٥
  .ندى محمود عبد العال محمود -٧

  ):سابأنت(طالب من الفرقة الرابعة 
  .هدیر صبري سید -٢.                 أحمد محمد أبوبكر نوفل -١

  .بلجنة شؤون التعلیم والطال الموافقة على توصیة -:القرار
  
النظــر فــي توصـــیة لجنــة شـــؤون التعلــیم والطــالب بشـــأن الموافقــة علـــى احتســاب غیـــاب -٣

للعـــــام الجـــــامعي ) انتظـــــام(مـــــي إبـــــراهیم محمـــــود أحمـــــد المقیـــــدة بالفرقـــــة الرابعـــــة / الطالبـــــة
م غیابـــــًا بعـــــذر مرضـــــي، بنـــــاءًا علـــــى ١٠/١/٢٠١٢م، عـــــن االمتحـــــان یـــــوم ٢٠١١/٢٠١٢

 .بالجامعة، مع إبالغ الكنترول المختص للفرقة الرابعةالتقریر المقدم من اإلدارة الطبیة 
  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار

  
النظــر فـــي توصـــیة لجنـــة شـــؤون التعلـــیم والطـــالب بشـــأن الموافقـــة علـــى أعطـــاء شـــهادة  -٤

ى محمـد سـید حامـد، لیتقـدم بهـا إلـى التـأمین الصـحي، السـتكمال العـالج علـ/ فصل للطالب
نفقــة الدولــة، مــع إعفــاءه مــن جمیــع الرســوم الدراســیة المتــأخرة علیــه نظــرُا لظروفــه الصــحیة، 

فــي العــام الجــامعي ) بــاق لإلعــادة -بالفرقــة األولــى(حیــث أن الطالــب المــذكور كــان مقیــدًا 
م، وتــم فصــله الســتنفاده مــرات الرســوب، بقــرار مجلــس الكلیــة بجلســته رقــم ٢٠١٠/ ٢٠٠٩

  .م١٩/٩/٢٠١٠اریخ ، والمنعقد بت)١٩٣(
  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار

  
انتـدابات أعضــاء النظـر فـي توصـیة لجنــة شـؤون التعلـیم والطـالب بشــأن الموافقـة علـى  -٥

، لتــــدریس مقــــررات علــــم الــــواردة مــــن كلیــــة اآلداب، وكلیــــة ریــــاض األطفــــالهیئــــة التــــدریس 
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  الدراسات العلیا  -:رابعاً 

دراجا، وعلــــــم الــــــنفس االجتمــــــاعي، نثربولوجیــــــالاالجتمــــــاع السیاســــــي، وا ٕ  ســــــیادتهم  أســــــماء وا
  .م٢٠١١/٢٠١٢للفصل الدراسي الثاني ول المحاضرات لمرحلة البكالوریوس ابجد

  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
  
النظر في توصیة لجنة شؤون التعلیم والطالب بشـأن الموافقـة علـى أعـادة توزیـع مقـرر  -٦

لمیاء جالل في مهمة علمیة / ص األجنبیة في التنمیة والتخطیط، وذلك نظرًا لسفر دالنصو 
، وذلــــك )أنتســـاب -انتظـــام(بالخـــارج، ومقـــرر مـــدخل فــــي التخطـــیط والتنمیـــة للفرقـــة الثانیــــة 

خلیـل عبـد المقصـود / د.أحمد وفاء زیتون عن تدریس المقرر، على أن یقوم أ/ د.أ العتذار
  .أحمد عبد الفتاح ناجي بتدریس المقرر الثاني/ د.بتدریس المقرر األول، أ

  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار
  
النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة شـــؤون التعلــــیم والطـــالب بإعتمـــاد الجـــدول الدراســـي لمرحلــــة  -٧

  .م٢٠١١/٢٠١٢البكالویوس للفصل الدراسي الثاني 
األلتـزام بتوزیـع المقـررات الدراسـیة مـع  ،ول الدراسـيأعتمـاد الجـدقرر المجلس  -:القرار

ي األول، ضمانًا ألسـتقرار الطـالب، كما كان الحال علیه في الفصل الدراس للفرق األربعة
    .مع االلتزام بنفس أیام التدریب المیداني، وتوزیع المقررات على ثالث أیام أسبوعیاً 

  
الطــالب البــاقون لإلعــادة مــن  بشــأن فــي توصــیة لجنــة شــؤون التعلــیم والطــالبالنظــر  -٨

م، بحیـــث یـــتم حســـاب درجـــة هــــؤالء ٢٠١١/٢٠١٢للعـــام الجـــامعي  الفرقـــة األولـــى إنتســـاب
الطالب من مائة درجـة فـي ورقـة األجابـة لإلمتحـان التحریـري فـي الفصـل الدراسـي األول ، 

دراســي ویـتم ضــم هــؤالء الطــالب إلــى المجموعــة األولــى للفرقــة األولــى أنتظــام فــي الفصــل ال
، سواء في أعمال السنة، أو في األمتحان التحریري االنتظام طالبالثاني، ویعاملوا معاملة 

  . نهایة الفصل الدراسي الثاني
  .لجنة شؤون التعلیم والطالب الموافقة على توصیة -:القرار

  
  
  
لخدمة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم طرق ا -١

المسجلة لدرجة غادة عبد اللطيف أمين /االجتماعیة بتشكیل لجنة المناقشة والحكم للدارسة 
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المحاسبية كآلية للعمل مع المشروعات " :وموضوعهامنها  الماجستیر، في الرسالة المقدمة
 على أن تتكون اللجنة ".دراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع - التنموية ذات التمويل األجنبي

 : من

  ورئیساً مناقشًا  )أكتوبر٦(عمید المعهد العالي للخدمة االجتماعیة  ثریا محمد جبریل /د.أ -
جامعة الفیوم          -وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب   عرفات زیدان خلیل/د.أ -

   مناقشاً 

  مشرفاً أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة بالكلیة مصطفى الحسیني النجار /د.أ -
  

أحمد / د.، مع تسجیل اعتراض أالموافقة على توصیة لجنة الدراسات العلیا -:القرار
لعدم مراعاته لتخصص طریقة تنظیم المجتمع، وفاء زیتون على التشكیل المقترح 

الحقًا سواء عند التسجیل، أو في  مراعاة ذلكمجلس الكلیة بضرورة  یوصيو 
  . كمالمناقشة والحو  األشراف، تشكیل لجان

  
  

النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم طرق الخدمة  - ٢
 شیماء رمضان یوسف/ االجتماعیة بمنح درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیة للطالبة

متطلبات :"في الرسالة المقدمة منھا بعنوانمن قسم طرق الخدمة االجتماعیة  "بتقدیر ممتاز"
   ".مارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة بمنظمات حقوق اإلنسانالم
  

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
مجاالت  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم - ٣

، من قسم "ممتازبتقدیر "درجة الماجستیر سمر محمد حسني / ةمنح الدارسالخدمة االجتماعیة 
آلیات تحقیق فاعلیة التدریب :"مجاالت الخدمة االجتماعیة في الرسالة المقدمة منھا بعنوان

  ".المیداني لطالب الخدمة االجتماعیة
  

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
مجاالت  سمالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس ق - ٤

، من قسم "بتقدیر ممتاز"درجة الماجستیر إیمان محمد إبراهیم / ةمنح الدارسالخدمة االجتماعیة 
التدخل المھني للخدمة االجتماعیة :"مجاالت الخدمة االجتماعیة في الرسالة المقدمة منھا بعنوان

رق التعامل وتوعیة أمھات األطفال المصابین بالشلل الدماغي بطبیعة أعاقة أبنائھن، وط
  ".معھا
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  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
مجاالت  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم - ٥

، "بتقدیر ممتاز"درجة الماجستیر علي محمد محمد عبد العال / منح الدارسالخدمة االجتماعیة 
إسھامات جمعیة حواء :"االجتماعیة في الرسالة المقدمة منھ بعنوانمن قسم مجاالت الخدمة 

  ".المستقبل في مواجھة المشكالت االجتماعیة التي تواجھ فئة األطفال في خطر
  

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

 
تنمیة ال النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم -٦

بمرتبة الشرف "درجة الدكتوراه سلوى عبد الحفیظ بحراوي /ة منح الدارسوالتخطیط 
األسلوب الموحد في ": من قسم التنمیة والتخطیط في الرسالة المقدمة منھا بعنوان "األولى

دراسة مطبقة على جمعیة الرعایة المتكاملة بمصر  –التخطیط لتنمیة المجتمع المحلي 
 ."الجدیدة

 
  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:رالقرا

  
التنمیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم -٧

ً "درجة الماجستیر شرین كرم عمار /ة منح الدارسوالتخطیط  من قسم  "بتقدیر جید جدا
الجمعیات األھلیة في تنمیة  فعالیة": التنمیة والتخطیط في الرسالة المقدمة منھا بعنوان

 ."القدرات البشریة
 

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
مجلس قسم طرق  اقتراح النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على -٨

، )مد ثان(نھى حسني عبد المجید  /للدارسةبمد فترة التسجیل  الخدمة االجتماعیة
الضغوط التي تواجھ أسر األطفال " بعنوان في رسالة رجة الماجستیروالمسجلة لد

 ."المرضى باالكتئاب وتصور مقترح لدور خدمة الفرد في مواجھتھا
 

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار

  
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا بشأن الموافقة على اقتراح مجلس قسم التنمیة  - ٩

والمسجلة لدرجة  ،)مد أول( مي محمد عبد المنعم/ یط بمد فترة التسجیل للدارسةوالتخط
إسھامات برامج ومشروعات الجمعیات األھلیة في تلبیة " بعنوان في رسالة الماجستیر

 ."الحقوق االجتماعیة للطفلة الریفیة 
 

  .الدراسات العلیالجنة  الموافقة على توصیة -:القرار



 

- ٧ - 
  

  من أعمال  دما یستج  -: ثامناً 

  موضوعات خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  - : سابعاً 

  

  
  

المقدم من لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بشأن إنشاء مكتب  النظر في المقترح -١
نشاء وحدة إلدارة األزمات والكوارث بالكلیة ٕ  .لمتابعة الخریجین بالكلیة، وا

 
) ١٩٧(اتضح أن هذه الوحدات قد سبق الموافقة علیها بمجلس الكلیة رقم  -:القرار
جتمع وتنمیة البیئة تفعیل م، وعلى وكالة الكلیة لشئون خدمة الم١٢/١/٢٠١١بتاریخ 

  .ذلك القرار
  

بشـأن الئحـة مركـز  النظر في المقترح المقدم من لجنة خدمة المجتمع وتنمیـة البیئـة -٢
  .البحوث بالكلیة

  

الموافقة على الالئحة مع رفعه إلى مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  -:القرار
  .یراه من إجراءات بالجامعة التخاذ ما

  
  
  

  الرابعة ظهراً االجتماع في تمام الساعة  انتهىیستجد من أعمال فقد  ولما لم
  
  عمید الكلیة ورئیس المجلس                                  أمین المجلس     
  
  بواب شاكر علي/ د.أ   إبراهیم                             یوسف اسحق ./ د


