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  یونیولشھر ) ٢٩٢(محضر مجلس الكلیة  رقم 
  م٦/٢٠١٩/ ١٢یوم األربعاء الموافق 

  

ــــــوم        ــــــي ی ــــــه ف ــــــاءإن ــــــق   األربع ــــــام الســــــاعة العاشــــــرة ١٢/٦/٢٠١٩المواف ــــــى تم م   وف
نـــــب معـــــوض زی./ د.برئاســـــة أ) ٢٩٢(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 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
 رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة هناء محمد السید / د.أ -٦
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  س عبد التواب ناصر عوی/ د.أ  -٧
 أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  نادیة عبد العزیز/ د.أ -٨
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  منال حمدي الطیب/ د.أ -٩
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  أحمد وفاء زیتون / د.أ -١٠
 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  ني النجار مصطفي الحسی/ د.أ -١١
 أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة محمد جمال الدین عبد العزیز/ د.أ  -١٢
  مدیر وحدة الجودة بالكلیة  سلوى صالح الدین سید/ د   -١٣
  السكرتیر العام المساعد لمحافظة الفیوم  حسن صفوت/ العمید  -١٤
 كبیر مذیعین التلیفزیون المصري د الحكیم اللواجعب./ أ   -١٥

١٦-  
  

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

 أستاذ بقسم العلوم االجتماعیة عبد الحمید یونس زید/ د.أ - ٢

 تخطیط أستاذ بقسم التنمیة وال قوت القلوب محمد فرید / د.أ  - ٣

 مدیر الصندوق االجتماعي بالفیوم  اشرف درویش/ المهندس   - ٤
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   :االستهالل : أوال
  الترحیب بالسادة أعضاء مجلس الكلیة 

  :التهنئة: ثانیا
 .اهللا على الجمیع بالخیر والیمن والبركات أعادهالتهنئة بمناسبة عید الفطر المبارك  -
لدرجة أستاذ بقسم العلوم  اترقیة سیادتهل عفاف عبد الفادي دانیال /ةالدكتور  ةخالص التهاني لألستاذیم تقد  -

 االجتماعیة  
 :مشاطرات

  

یتقبلهم عنده من الشهداء ویلهم  أنبسیناء داعین اهللا عز وجل  اإلرهابيتقدیم واجب العزاء لشهداء الحادث  -
ا الحبیبة من  ً  .مكروه وسوء أيذویهم الصبر والسلوان ویحفظ اهللا مصر

في وفاه  بالكلیة الخدمة االجتماعیة مجاالتبقسم  المدرس –شیماء حسین ربیع /  ةدكتور خالص العزاء للتقدیم   -
 .سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدة بواسع رحمته ومغفرته شقیقة زوجها

الخدمة  مجاالتبقسم  األستاذ المساعد –عبیر حسن مصطفى /  ةالدكتور  ةتقدیم خالص العزاء لألستاذ -
 .سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدة بواسع رحمته ومغفرته والدة زوجهافي وفاه  بالكلیة الجتماعیةا

في  بالكلیة الخدمة االجتماعیة مجاالتبقسم  المدرس –مسعود على عبد الحمید / دكتورللتقدیم خالص العزاء   -
 .ه ومغفرتهسائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقید بواسع رحمت ابن عمهوفاه 

 
 

  

  

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

  

  :تعیینات
                     النظــر فــي الطلــب المقــدم  طــرق الخدمــة االجتماعیــة بشــانتوصــیة مجلــس قســم فــي  لنظــرا :األول الموضــوع 

  .القسمبذات ینها مدرس یتعي  المدرس المساعد  بالقسم بشأن عبد الغنمروة جمعة / أ   من
  الموافقة  :القرار 

ــي  النظــر : الثــانىالموضــوع  ــس قســم ف ــة بشــان توصــیة مجل ــدم طــرق الخدمــة االجتماعی ــب المق ــي الطل                النظــر ف
   .القسمبذات نها مدرس یبالقسم بشأن تعیسمر طارق حسین المدرس المساعد / . أ  من

  الموافقة  :القرار 
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                   النظــر فــي الطلــب المقــدماالجتماعیــة بشــان مجــاالت الخدمــة توصــیة مجلــس قســم فــي  النظــر: الثالــثالموضــوع 
  .بذات القسم مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بشأن تعیینه مدرس المعیدمحمد فارس  إسالم/ .أ من

  الموافقة  :القرار 
  :ترقیات

عفاف عبد الفادي / ترقیة األستاذة الدكتورة  العلوم االجتماعیة بشانتوصیة مجلس قسم في  النظر :األول الموضوع 
ً على ما جـاء بتقریـر اللجنـة العلمیـة األستاذ المساعد بقسم العلوم االجتماعیة إلى درجة أستاذ بذات القسم، دانیال  بناء

  .واألساتذة المساعدین علم نفس آداب ذةالدائمة لترقیة األسات
  الموافقة  :القرار 

  :إعارات وأجازات
 الطلــب المقــدم مــن األســتاذالموافقــة علــى  التنمیــة والتخطــیط بشــانتوصــیة مجلــس قســم فــي  النظــر :األول الموضــوع 

كلیـة العلـوم  –امعـة أم القـرى جب) للعـام التاسـع( االعـارةتجدیـد األستاذ بالقسم لخلیل عبد المقصود عبد الحمید / الدكتور 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠االجتماعیة بالمملكة العربیة السعودیة للعام الجامعي 

  الموافقة  :القرار 
ـــس قســـم فـــي  النظـــر : الثـــانىالموضـــوع  ـــة والتخطـــیط بشـــانتوصـــیة مجل ـــى  التنمی ـــنالموافقـــة عل ـــب المقـــدم م                      الطل

بجامعـة الطـائف بالمملكـة ) واالخیـر للعـام العاشـر( لتجدیـد عقـد عملهـا سـتاذ بالقسـماأل هنـاء عبـد التـواب ربیـع/ دكتورة ال
  . م٢٠١٩/٢٠٢٠العربیة السعودیة للعام الجامعي 

  الموافقة  :القرار 
ـــس قســـم فـــي  لنظـــرا : الثالـــثالموضـــوع  ـــة والتخطـــیط بشـــانتوصـــیة مجل ـــى  التنمی ـــنالموافقـــة عل ـــب المقـــدم م                     الطل

 الـذي یعمـل صـابر سـید عـویس / زوجهـا السـید ة بشأن أجـازة مرافقـالمدرس بالقسم سلوى عبد الحفیظ بحراوي / رة الدكتو 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠لسعودیة للعام الجامعي بالمملكة العربیة ا

  الموافقة  :القرار  
 ب المقدم من األستاذالطل الموافقة على طرق الخدمة االجتماعیة بشانتوصیة مجلس قسم في  النظر : الرابعالموضوع 

بالمملكـة بكلیة اآلداب والفنـون بجامعـة حائـل ) للعام الخامس( تهجدید أعار لتمحمد محمد حسان األستاذ بالقسم / الدكتور
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي العربیة السعودیة 

  الموافقة  :القرار 
 الطلـب المقـدم مـنالموافقـة علـى  شـانطـرق الخدمـة االجتماعیـة بتوصیة مجلـس قسـم في  النظر : الخامسالموضوع 

كلیة اآلداب والعلوم التطبیقیة ب )للعام الثاني ( إعارته أحمد مختار رمضان شریدم  المدرس بالقسم بشأن تجدید / الدكتور 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي بجامعة ظفار بسلطنة عمان 
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  الموافقة  :القرار 
 الطلـب المقـدم مـنعلـى  طـرق الخدمـة االجتماعیـة بشـان الموافقـة توصیة مجلس قسـمفي  النظر : السادسالموضوع 

بجامعـة بكلیـة العلـوم االجتماعیـة ) للعـام الخـامس ( بشـأن  تجدیـد إعارتـه   باسم بكري إبراهیم المدرس بالقسم/ الدكتور 
  .م٢٠٢٠-٢٠١٩اإلمام محمد ابن سعود  للعام الجامعي 

  الموافقة  :القرار 
الطلـب المقـدم مـن  الموافقـة علـى طـرق الخدمـة االجتماعیـة بشـانتوصـیة مجلـس قسـم فـي  النظـر : السـابعالموضوع 

مناقشـات  المـدرس بالقسـم الخـاص بمنحـة أجـازه مشـاركة علمیـة قصـیرة لحضـور الشـریف حسام محمود محمـد/ لدكتور ا
  .م١٤/٩/٢٠١٩إلى  ١٥/٧/٢٠١٩علمیة بمقر شركة محمد النوري لذوي االحتیاجات الخاصة بدولة الكویت اعتبارًا من 

  الموافقة  :القرار 
   مـن الطلـب المقـدم الموافقـة علـى مجاالت الخدمة االجتماعیـة بشـانتوصیة مجلس قسم في  النظر : الثامن الموضوع 

ة بالمملكة العربیـللعمل ) للعام التاسع (  تجدید االعارة بشأن الموافقة علىبالقسم  األستاذ بكر عبد القادر أبوأسماء /د. أ
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠السعودیة عن العام الجامعي

  الموافقة  :القرار 
              الطلــب المقــدم  الموافقــة علــى مجــاالت الخدمــة االجتماعیــة بشــانتوصــیة مجلــس قســم فــي  النظــر : التاســعالموضــوع 

بجامعـة  للعمـل) للعـام السـابع (  اإلعـارةتجدیـد بشـأن الموافقـة علـى  بالقسم المتفرغ األستاذهدى توفیق سلیمان /د. أ من
  . م٢٠١٩/٢٠٢٠بالمملكة العربیة السعودیة عن العام الجامعي نایف

  الموافقة  :القرار 
                     الطلـــب المقـــدم مـــن الموافقـــة علـــى العلـــوم االجتماعیـــة بشـــانتوصـــیة مجلـــس قســـم فـــي  النظـــر : العاشـــرالموضـــوع 

جامعـة الملـك  -للعمـل بكلیـة اآلداب) الثـامنللعام ( أعارتها بشأن  تجدید   بالقسم رسالمدماني حامد إبراهیم أ/  ةالدكتور 
  .م٢٠١٩/٢٠٢٠عن العام الجامعي فیصل  بالمملكة العربیة السعودیة

  الموافقة  :القرار 
 :انتدابات

اهیم مبــروك محمــد إبــر / توصــیة مجلــس قســم العلــوم االجتماعیــة بشــان انتــداب الــدكتور فــي  النظــر: األول الموضــوع 
 الجـــامعي مـــن العـــام األول الدراســـيالفصـــل  وذلـــك خـــاللبواقـــع ثـــالث ســـاعات  "علـــم االجتمـــاع " لتـــدریس مقـــرر

  .بكلیة السیاحة والفنادق بجامعة الفیوم ٢٠١٩/٢٠٢٠
  الموافقة  :القرار 
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  : موضوعات خاصة بلجنة شئون التعلیم والطالب: رابعاً 
  

  

ــــة شــــئونالنظــــر فــــي توصــــیة : األول الموضــــوع  ــــة علــــى  بشــــأنالتعلــــیم والطــــالب  لجن                         العــــذر المقــــدم مــــنالموافق
االسـرة " امتحـان مـادة عـن دخـول   )لإلعادةباق (محمود المقید بالفرقة الثانیة انتساب  إسماعیلمحمد  /الطالب

  .طبقا للتقریر الطبى الوارد من مستشفى الجامعة "  والطفولة 
  وافقةالم  :القرار 

                      العــــذر المقــــدم مــــن الموافقــــة علــــى بشــــأنالتعلــــیم والطــــالب  النظــــر فــــي توصــــیة لجنــــة شــــئون :الثــــانيالموضــــوع 
                  الفصــل الدراســي الثــاني امتحانــاتانتســاب عــن دخــول  األولــيأمیــرة ســمیر صــالح المقیــدة بالفرقــة  /الطالبــة

  . م١٤/٦/٢٠١٩ حتىو  ١٥/٥راحة من یوم  إليتاج ومرفق طیه تقریر طبي بأنها تح
  الموافقة  :القرار 

عمرو عادل /قید الطالب إعادة الموافقة على بشأنالتعلیم والطالب  النظر في توصیة لجنة شئون :الثالثالموضوع 
عمل حیث تقدم بشهادة تفید بأنه .  ٢٠١٩/٢٠٢٠اعتبارا من العام الجامعى  ،حسین بالفرقة الرابعة انتساب

  .غیر مطلوب للتجنید وأصبح ،مصالحة
  الموافقة  :القرار 

بشأن مقترحات الكلیة لقواعد التحویالت للفرق االعلي التعلیم والطالب  النظر في توصیة لجنة شئون :الرابعالموضوع 
  . م٢٠١٩/٢٠٢٠ونقل القید للعام الجامعي 

  . ٣١/٧/٢٠١٨جامعة بتاریخ االلتزام بقواعد التحویالت المعتمدة من مجلس ال  :القرار 

  :موضوعات خاصة  بلجنة الدراسات العلیا والبحوث: خامساً 
  

 -:منـــح الدرجات العلمیة     - : األول الموضوع 
بشأن النظر في توصیة  مجلس قسم  مجاالت الخدمة االجتماعیة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث  -١

  :للدارسینستیر في الخدمة االجتماعیة منح درجة الماجبالموافقة على 
 قرار اللجنة الموضوع االسم

 ممتــاز "المشكالت الناتجة عن عدم التوافق الزواجي ودور الخدمة االجتماعیة في مواجھتھا " سعید بأسماء محمد عبد الوھا

في التخفیف من حده الضغوط برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة "  أسماء فرید محمد فرید
 ممتــاز "الحیاتیة الناتجة عن تعدد الزوجات 

نسمة على الدین عبد الصبور 
 مسعد

  " االجتماعیینمتطلبات تحقیق كفایات القیادة التحویلیة لدى األخصائیین " 
 ممتــاز )دراسة مطبقة بإدارات رعایة شباب جامعة الفیوم ( 

  الموافقة  :القرار 
  

  شطب القید  -:لثانيالموضوع ا
بشأن النظر في توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث ـ١

   ٠شطب قید دارس بالفرقة األولى تمھیدي ماجستیر بناء على طلبھ بالموافقة على 



  م ١٢/٦/٢٠١٩الربعاء  الموافق یوم ا –م  ٢٠١٩ یونیولشهر ) ٢٩٢(محضر مجلس الكلیة رقم 
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 مالحظات الشعبة اسم الدارس
تامر عبد الحمید عبد الاله 

 ٠على طلب الدارس لظروف خاصة  بناء تنمیة أحمد

  الموافقة  :القرار 
بشأن توصیة مجالس األقسام بالموافقة على مقترح النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث  :الثالثالموضوع 

  ـ  : م كالتالي  ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي  دبلومات الدراسات العلیا 
 التنمیة والتخطیط االجتماعیةطرق الخدمة  مجاالت الخدمة االجتماعیة
 دبلوم التخطیط االجتماعي دبلوم العالقات العامة وإدارة األعمال دبلوم اإلرشاد والتثقیف الصحي

 دبلوم إدارة المؤسسات االجتماعیة الخاصة للفئاتالجماعي  العالجدبلوم  دبلوم اإلرشاد األسري
 دبلوم اإلدارة المحلیة نیكیة مع األفراد واألسردبلوم الممارسة اإلكلی دبلوم رعایة الفئات الخاصة

  دبلوم التنمیة البشریة  دبلوم التنمیة المھنیة لالخصائى االجتماعي  دبلوم الخدمة االجتماعیة المدرسیة ورعایة الشباب
  دبلوم إدارة المشروعات التنمویة  المھنيدبلوم اإلشراف   دبلوم الخدمة االجتماعیة ورعایة المسنین

  الموافقة  : القرار
     :القبول امتحاناتم وموعد  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩موعد اإلعالن عن قبول دارسین جدد  للعام الجامعي   :الرابعالموضوع 

وث  -١ ا  والبح ات العلی ة الدراس ي توصیة لجن ر ف دد  النظ ین ج ول دارس ن قب الن ع د اإلع د موع ي تحدی ف
امعي  ام الج ا للع ات العلی وم ـ( م ٢٠٢٠/  ٢٠١٩بالدراس وراهدبل ـ دكت ول ) ـ ماجستیرـ تم قب ى أن ی عل

 الملفات اعتبارا من یوم األحد
  : م وتكون االمتحانات التحریریة والشفویة كالتالي ٢٠١٩/  ٨/  ٢٩م  وحتى الخمیس  ٢٠١٩/  ٧/  ٢٨ 

 ٢٠١٩/ ٩/  ٢٣االثنین  ٢٠١٩/ ٩/  ٢٢األحد 
 االمتحان الشفوي للجمیع االمتحان التحریري للجمیع

  

  الدراسات العلیا والبحوث في موعد غایتھ یوم األحد وكیل الكلیة لشئون/ د ٠المتحانات التحریریة  إلى اوتسلم ا
  م٢٠١٩/  ٩/  ٨الموافق  

  الموافقة  :القرار 
  :م  لطالب  الدراسات العلیا ٢٠١٩دور سبتمبر  امتحانات موعد  -:  الموضوع الخامس

بتمبر  ــ النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا ١ ات دور س   .م٢٠١٩والبحوث بشأن تحدید موعد امتحان
وتنتھي یوم الخمیس   م ٢٢/٩/٢٠١٨لطالب  الدراسات العلیا على أن تبدأ االمتحانات یوم األحد الموافق  

  م ٢٦/٩/٢٠١٨
  موافقوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث في موعد غایتھ یوم األحد ال/ د ٠وتسلم االمتحانات إلى ا

  م٢٠١٩/  ٩/  ١٥ 
  

  الموافقة  :القرار 
  
  
  
  

  



  م ١٢/٦/٢٠١٩الربعاء  الموافق یوم ا –م  ٢٠١٩ یونیولشهر ) ٢٩٢(محضر مجلس الكلیة رقم 
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  :بالجودةموضوعات خاصة  :سادساً 
  
  
  

  .حسب التشكیل المرفق  للكلیةبشأن تشكیل فریق التحلیل البیئي  :الموضوع األول 

  الموافقة  :القرار 
  

ً بتقریر زیارة فریق مشروع دعم الفاعل بشأن : الثانيالموضوع  یة التعلیمیة الوارد إحاطة أعضاء المجلس علما
  . من إدارة المشروعات بالقاھرة

  أحیط المجلس علماً   :القرار 
  

  :موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :  سابعا
  

  

خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بشان حصر احتیاجات السادة أعضاء ھیئة  النظر في توصیة لجنة شئون -:األولالموضوع 
  .األثاث واألجھزة الالزم توافرھا بالمكاتب والمدرجات والقاعات التدریسیة بالكلیة  التدریس من

  

  الموافقة  :القرار 
  

  
  

  رئيس المجلس وعميد الكلية أمين المجلس
 

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

  
  
  
 
 


