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  فبرایرلشھر ) ٩٢٨(الكلیة  رقم  سمحضر مجل

  م٣/٢٠١٩/ ١٣ قالمواف األربعاءیوم 
  

ــــــوم        ــــــي ی ــــــه ف ــــــاءإن ــــــق   األربع ــــــام الســــــاعة   م ١٣/٣/٢٠١٩المواف ــــــى تم العاشــــــرة وف
زینــــب معـــــوض / .د.أ برئاســــة) ٢٨٩(اجتمــــاع مجلـــــس الكلیــــة جلســــته رقـــــم  عقــــد،   صــــباحاً 
ــــاهي ــــة  - الب ــــد الكلی ــــیس و عمی ــــس الرئ ــــةمجل ــــراهیم، ./ د وبأمان وبحضــــور  یوســــف اســــحق إب
  :السادة األساتذة كًال من 

  
  

  وكیل الكلیة  لشئون الدراسات العلیا والبحوث  شحاته  فوزى محمد الهادي/ د.أ  -١
  رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    أحمد حسني إبراهیم / د.أ  -٢
  رئیس قسم التنمیة والتخطیط    هاله خورشید طاهر  / د.أ  -٣
  رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة    هناء محمد السید عبد المجید/ د.أ  -٤
  العلوم االجتماعیة   قائم بأعمال رئیس قسم   عبد الحمید یونس زید   / د.م.أ  -٥
  جتماعیة أستاذ بقسم مجاالت الخدمة اال  ناصر عویس عبد التواب / د.أ  -٦
  أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط   قوت القلوب محمد فرید / د.أ  -٧
  أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط   أحمد وفاء زیتون / د.أ  -٨
  أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   مصطفي الحسیني النجار / د.أ  -٩
  مجاالت الخدمة االجتماعیة أستاذ متفرغ بقسم   محمد جمال الدین عبد العزیز / د.أ  -١٠
  السكرتیر العام المساعد لمحافظة الفیوم  حسن صفوت/ العمید  -١١

١٦-  

  : واعتذر عن عدم الحضور
  أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  عبد العزیز عبد اهللا مختار / د.أ - ١
  أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   نادیة عبد العزیز/ د.أ - ٢
  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   حمدي الطیب  منال/ د.أ - ٣
  كبیر مذیعین التلیفزیون المصري  عبد الحكیم اللواج/ أ - ٤
  مدیر الصندوق االجتماعي بالفیوم   اشرف درویش/ المهندس  - ٥
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   : االستهالل: أوال
  الترحیب بالسادة أعضاء مجلس الكلیة 

  :شكر واجب
 لمعسكرمحافظ الفیوم على دعم سیادته  عصام سعد/ اللواء  للسید دیرتقدیم خالص الشكر والتق -

  . ١٤:٥/٣/٢٠١٩لطالب الفرقة الثالثة المنعقد فى الفترة  القادة االجتماعیین إعداد
القادة  إعداد لمعسكرعلى دعم سیادته  حسن صفوت/ العمید  للسید تقدیم خالص الشكر والتقدیر -

  .١٤:٥/٣/٢٠١٩ثة المنعقد فى الفترة لطالب الفرقة الثال االجتماعیین
تقدیم خالص الشكر والتقدیر للسادة أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة بالكلیة على الجهود  -

والمنعقد فى الفترة من  والطالبات فوج الطالبإعداد القادة االجتماعیین  معسكرالمبذولة فى 
١٤:٥/٣/٢٠١٩   
  :تمشاطرا

  

مصر داعیین اهللا عز وجل ان یتغمدهم  سكك حدید شهداء محطةتقدیم خالص العزاء ألسر  -
 .بواسع رحمته وان یتقبلهم عنده من الشهداء ویحفظ اهللا مصر من اى مكروه وسوء 

بقسم مجاالت الخدمة  األستاذ –منال حمدى الطیب / یم خالص العزاء لألستاذة الدكتورة تقد -
لى عز وجل أن یتغمد الفقیدة بواسع رحمته االجتماعیة فى وفاه السیدة والدتها سائلین المو 

  .ومغفرته
مدیر عام الكلیة فى وفاه السیدة والدته  -محمد البدرى / یم خالص العزاء للسید األستاذ تقد -

 .سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدة بواسع رحمته ومغفرته

فى وفاة مكتبة الكلیة الموظف ب عیسى عبد العزیز حسنى/ یم خالص العزاء للسید األستاذ تقد -
 .نجله سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ومغفرته

  
  

  

====================================================================  

  : المصادقات : ثانیاُ 
   )٢٨٨(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -
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  : ص موضوعات خاصة بالكادر الخا: ثالثاً 
طرق الخدمة االجتماعیة في الطلب المقدم          النظر في توصیة مجلس قسم  :الموضوع األول 

باسم بكرى إبراهیم بكرى المدرس بالقسم للموافقة على التقدم للترقیة في وظیفة أستاذ مساعد ./ من د
  .فى تخصص خدمة الجماعة بقسم طرق الخدمة االجتماعیة 

  .تمنیات مجلس الكلیة لسیادته بالتوفیق الموافقة مع  :القرار 
               الخطاب المقدم من التنمیة والتخطیط في النظر في توصیة مجلس قسم  .:الموضوع الثاني

صالح أحمد هاشم لحضور الملتقى العلمي الدولي حول االقتصاد االجتماعي والتضامني في / د.أ
الذي ینظمه المعهد الوطني للشغل والدراسات  ٢٠١٩یل إبر  ٦- ٥مقاومة الالمساواة االجتماعیة یومي 

ایمان عبد الستار المدرس بالقسم ./ على ان تقوم  دجامعة قرطاج بدولة تونس  –االجتماعیة 
  .بتدریس المقررات الدراسیة التى یتولى تدریسها نیابة عن سیادته 

  الموافقة :القرار 

  : طالببلجنة شئون التعلیم والموضوعات خاصة : رابعاً 
  

  

األجـازة المرضـیة المقدمـة مـن  النظر في توصیة لجنة شـئون التعلـیم والطـالب بشـأن: الموضوع األول
احمــــد عــــادل ســــید محمــــود المقیــــد بالفرقــــة الثالثــــة انتســــاب لمــــدة شــــهرین اعتبــــارا مــــن /الطالــــب 

  . ٩/٤/٢٠١٩وحتى  ١٠/٢/٢٠١٩
  القائمین بالتدریس للطالبمع إبالغ السادة أعضاء هیئة التدریس  الموافقة :القرار 

  

معتــز / بشــان أعــادة قیــد الطالــب  النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون التعلــیم والطــالب :الموضــوع الثــاني
ــاني للعــام الجــامعي  ــة الرابعــة انتســاب بالفصــل الدراســي الث ــد اللطیــف محمــد المقیــد بالفرق فتحــى عب

  .ئیا حیث انه احضر ما یفید بأنه غیر مطلوب للتجنید نها ٢٠١٨/٢٠١٩
  الموافقة :القرار 

عبــد الــرحمن مصــطفى محمــد ســید والمفصــول مــن المعهــد / قبــول الطالــب بشــان  :الموضــوع الثالــث 
 انتسـاب " كلیة الخدمة االجتماعیة بـالفیوم  إلىویرغب فى التحویل ببنى سویف  اإلداریةالعالى للعلوم 

 للعـامعلـى ان یـتم قیـده ة بنى سـویف محافظ أبناءواستثنائه من شرط التوزیع الجعرافى حیث انه من 
  ٢٠١٩/٢٠٢٠الجامعى 
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رئـیس / الـدكتور  األسـتاذالسـید  إلـىمـع رفـع الموضـوع على قبول الطالـب بالكلیـة الموافقة  :القرار  
  . التوزیع الجعرافىمن شرط  الستثناءهالجامعة 

كلیـة دار لمفصـول مـن وا محمـد  اشـرف علـى عبـد الـرازق إسـالم/ بشان قبـول الطالـب  :الموضوع الرابع 
انتســاب  واســتثنائه مــن شــرط " كلیــة الخدمــة االجتماعیــة بــالفیوم  إلــىویرغــب فــى التحویــل العلـوم بالمنیــا 

علــــى ان یــــتم قیــــده للعــــام الجــــامعى  اإلســــكندریةمحافظــــة  أبنــــاءالتوزیــــع الجعرافــــى حیــــث انــــه مــــن 
٢٠١٩/٢٠٢٠  

رئـیس / الموضـوع إلـى السـید األسـتاذ الـدكتور  على قبول الطالب بالكلیة مع رفـعالموافقة  :القرار    
  .الجامعة الستثناءه من شرط التوزیع الجعرافى 

اعتمـــاد تشـــكیل معســـكر إعـــداد القـــادة االجتمـــاعیین لطـــالب الفرقـــة الثالثـــة للعـــام                          : الخـــامسالموضـــوع 
  . ٢٠١٨/٢٠١٩الجامعي 

  الموافقة :القرار 
مــاد تشــكیل لجــان االختبــار الشــفوي لمعســكر إعــداد القــادة االجتمــاعیین للطــالب اعت : الســادسالموضــوع 

  . ٢٠١٨/٢٠١٩الفرقة الثالثة للعام الجامعي 
  الموافقة :القرار 

توزیــع مقــررات دبلــوم مجــاالت الخدمــة االجتماعیــة بالنظــر فــي توصــیة مجلــس قســم  : الســابعالموضــوع  
  .األول والثاني للفصلین الدراسیینالمدمج  للتعلم المسنین

  
  

  الموافقة :القرار 

العلـوم االجتماعیـة بشـان تـألیف مقـررات المسـتوى النظر في توصیة مجلس قسـم  :  الثامنالموضوع 
عبد الحمید زید بتألیف مقرري علـم / د.وتكلیف أ  المدمج التعلمالثاني لبرنامج  األول للفصل الدراسي

  السادة أعضاء هیئة التدریس  المقرر
  شیماء حسین ربیع./ د -زینب معوض الباهى / د.أ  احتیاجات ومشكالت المسنین
  سعد قاسم./ د –محمد جمال الدین / د.أ  تصمیم برامج رعایة المسنین

  الحمید یوسف عبد/ د.أ –ناصر عویس عبد التواب / د.أ  أسس الرعایة االجتماعیة للمسنین
  حكیمة رجب على./ د –احمد حسنى / د.أ  سیاسات رعایة المسنین
  شامیة جمال سید./ د - مشیرة محمد شعراوى / د.أ  تشریعات رعایة المسنین
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محمد إبراهیم مبروك بتألیف مقرر علـم ./ وتكلیف داالجتماع السیاسي وعلم اجتماع المجتمع المدني 
  .االجتماع االقتصادي 

  الموافقة  :القرار 
  

  

  

  :حوثالدراسات العلیا والبموضوعات خاصة  بلجنة  :خامساً 
  

  -:منـــح الدرجات العلمیة  -:األولالموضوع 
الخدمة  مجاالتقسم   مجلسلجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن توصیة  النظر في توصیة - ١

   / ةللدارسبالموافقة على منح درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیة  االجتماعیة
قرار   الموضوع  االسم  م

  اللجنة

دور مقترح للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة لتنمیة مھارات "  زید   ھند السید فاید أبو   ١
  "التفكیر اإلبداعي لدى الطالب الموھوبین

  ممتــاز
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموافقة :القرار 
التنمیة والتخطیط بشأن النظر في توصیة  مجلس قسم  لجنة الدراسات العلیا والبحوث  النظر في توصیة -٢

  /للدارسة درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیة منح بالموافقة على 
قرار   الموضوع  االسم  م

  اللجنة

  أسماء سعید رمضان احمد سعید  ١

  "القروض متناھیة الصغر بإدارة شباب الخریجین بمحافظة الفیومفعالیة برنامج " 

دراسة مطبقة علي المستفیدین من القروض المتناھیة الصغر بإدارة شباب 

  ٠یوان العام بمحافظة الفیوم الخریجین بالد
  ممتــاز

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

الخدمـــة  النظـــر فـــي توصـــیة لجنـــة الدراســـات العلیـــا والبحـــوث بشـــأن توصـــیة مجلـــس قســـم مجـــاالت -١
  /للدارس  الدكتوراهبالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 

  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم
مسعود علي عبد 

المدخل الوقائي في الخدمة االجتماعیة وتحقیق االنضباط المدرسي لطالب "   ٢٥/١/٢٠١٧  الدكتوراه  الحمید علي
  "المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي

  

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
حاتة حبیبجمال ش/ د٠ا كلیة الخدمة االجتماعیة  ـ جامعة حلوان - االجتماعیة المتفرغ  مجاالت الخدمةستاذ ا  مناقشا  

 ورئیسا



  م ١٣/٣/٢٠١٩الموافق   االربعاءیوم  –م  ٢٠١٩ مارسلشهر ) ٩٢٨(م محضر مجلس الكلیة رق
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زینب معوض الباھي/ د ٠ا الفیومـ جامعة و عمید كلیة الخدمة االجتماعیة  االجتماعیة الخدمة استاذ مجاالت   مشرفا 
 مناقشا الفیوم جامعة ـ  االجتماعیة الخدمة كلیة -  المتفرغ االجتماعیة الخدمة مجاالت استاذ محمد جمال الدین عبد العزیز/ د ٠ا 

كلیة الخدمة االجتماعیة  ـ  ـ  االجتماعیة الخدمة مساعد بقسم مجاالتاستاذ   فاطمة محمود عبد العلیم/ د٠م٠ا
  مشرفا  جامعة الفیوم

  الموافقة :القرار 
الخدمة االجتماعیة   بشأن توصیة مجلس قسم مجاالتالبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا و - ٢

   /للدارسة  الدكتوراهبالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

شادیة فوزى مصطفى 
سة العامة في الخدمة االجتماعیة لتحقیق التدخل المھني باستخدام الممار"    ٢٠١٦/  ٦/  ٨  الدكتوراه  محمد علوان    

  "األمن االجتماعي للمرأة الفقیرة بالمناطق العشوائیة 
  

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

مدحت محمد أبو النصر/ د٠ا حلوانجامعة –كلیة الخدمة االجتماعیةاالجتماعیة ـ  الخدمة مجاالت متفرغ بقسم أستاذ     مناقشا ورئیسا 
زینب معوض الباھي/ د٠ا  مناقشا استاذ مجاالت الخدمة االجتماعیة و عمید كلیة الخدمة االجتماعیة ـ جامعة الفیوم   
 مشرفا  الفیوم جامعة ـ  االجتماعیة الخدمة كلیة - المتفرغ االجتماعیة الخدمة مجاالت استاذ محمد جمال الدین عبد العزیز/ د ٠ا 
  مشرفا  جامعة الفیومكلیة الخدمة االجتماعیة  ـ  ـ  االجتماعیة الخدمة مساعد بقسم مجاالتاستاذ   علیمفاطمة محمود عبد ال/ د٠م٠ا

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

   /للدارسة  الدكتوراهلة بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسا
تاریخ   الدرجة  االسم

  التسجیل
  عنوان الرسالة

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من حدة المشكالت "   ٢٤/١/٢٠١٧  الدكتوراه  إیمان حامد حامد علي
  "االجتماعیة للمرأة المھجورة  

  

  

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

إبراھیم حنا مریم/  د٠ ا حلوان جامعة-  االجتماعیة الخدمة كلیة - – االجتماعیة الخدمة مجاالت بقسم استاذ متفرغ  مناقشا                     
 ورئیسا

أحمد حسني إبراھیم/ د ٠ا جامعة الفیوم  –كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة      مناقشا 
ة محمد شعراويمشیر / د٠ا  مشرفاجامعة الفیوم                     -كلیة الخدمة االجتماعیة  - –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    
 مشرفاجامعة الفیوم                     - كلیة الخدمة االجتماعیة  - –بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  مساعد أستاذ عبیر حسن مصطفى/ د.م.أ

  الموافقة :رار الق
الخدمة االجتماعیة   بشأن توصیة مجلس قسم مجاالت النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث - ٤

   /للدارس  الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة 

تاریخ   الدرجة  االسم
  عنوان الرسالة  التسجیل

اسالم محمد فارس 
دور مقترح ألخصائي رعایة الشباب الجامعي في تنمیة وعي الطالب بأضرار "   ١٦/١/٢٠١٨  الماجستیر  مصطفى  

  "المخدرات الرقمیة 
  

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

الفیوم جامعة –االجتماعیة الخدمة كلیة - االجتماعیة الخدمة مجاالت أستاذناصر عویس عبد / د٠ا  مناقشا 
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 ورئیسا التواب
یوسف محمد عبد  /  د٠ا

 مشرفا جامعة الفیوم -كلیة الخدمة االجتماعیة  - –أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  الحمید

 مناقشا وكیل المعھد العالي للخدمة  االجتماعیة بالقاھرة لشؤون الطالب محمد أحمد عبد الحكیم/ د ا
  

  الموافقة :القرار 
  لمیةتسجیل الرسائل الع -:الثالثالموضوع 

بالموافقة  الخدمة االجتماعیة بشأن توصیة مجلس قسم مجاالتالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  - ١
  /على تسجیل رسالة الدكتوراه للدارسة 

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
للتعامل مع أحداث الحیاة  التدخل المھني للخدمة االجتماعیة باستخدام نموذج الحیاة"  الدكتوراه  غادة علي عبد الحمید

ا ً   " الضاغطة للطالبات الجامعیات المتزوجات حدیث
  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 

  

ناصر عویس عبد التواب/ ا د  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -مجاالت الخدمة االجتماعیة  بقسم  أستاذ  مشرف   
 رئیس 

 مشرف ثان  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -بقسم  مجاالت الخدمة االجتماعیة  أستاذ  یوسف محمد عبد الحمید/  د ٠ا
  الموافقة  :القرار 

بشأن النظر في توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  -٢
  /االجتماعیة بالموافقة على تسجیل رسالة الدكتوراه للدارسة 

  عنوان الرسالة  رجةالد  االسم
التدخل المھني باستخدام نموذج التأھیل المرتكز علي المجتمع للتخفیف من حدة المشكالت "   الدكتوراه  ھند عزت محمد

    "االجتماعیة التي تواجھ المرأة المعیلة المعاقة 
  

  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
  

زینب معوض الباھي/ د٠ا االجتماعیة و عمید كلیة الخدمة االجتماعیة ـ جامعة الفیوماستاذ مجاالت الخدمة     مشرف   
 رئیس 

كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة   –مدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة شیماء حسین ربیع                       / د 
 مشرف ثان الفیوم

  

  الموافقة :القرار 

بشأن توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة البحوث لجنة الدراسات العلیا و  النظر في توصیة - ٣
  /بالموافقة على تسجیل رسالة الدكتوراه للدارسة 

  عنوان الرسالة  الدرجة  االسم
  " فاعلیھ مركز الخدمة العامة في تحقیق أھدافھ  "  الدكتوراه  والء سید محمد

  ) التابعة لھا دراسة مطبقھ على مركز الخدمة العامة بجامعھ الفیوم والوحدات( 
  

  
  

  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
  

زینب معوض الباھي/ د٠ا مشرف  استاذ مجاالت الخدمة االجتماعیة و عمید كلیة الخدمة االجتماعیة ـ جامعة    
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 رئیس  الفیوم

الجتماعیة  ـ كلیة الخدمة ا ـ  االجتماعیة الخدمة مساعد بقسم مجاالتاستاذ   فاطمة محمود عبد العلیم/ د٠م٠ا
 مشرف ثان  جامعة الفیوم

  الموافقة :القرار 
 الخدمة االجتماعیة بشأن توصیة مجلس قسم مجاالتلجنة الدراسات العلیا والبحوث  النظر في توصیة - ٤  

  /للدارسة  الماجستیربالموافقة على تسجیل رسالة 
  

  عنوان الرسالة  الشعبة  االسم
  "تقییم األداء المھني لألخصائي االجتماعي في دمج الحدث بالبیئة االجتماعیة  "  أسرة وطفولة  أسماء كمال عبد النبي

  
  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 

  
ناصر عویس عبد التواب/ ا د  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -بقسم  مجاالت الخدمة االجتماعیة  أستاذ  مشرف   

 رئیس 
 –كلیة الخدمة االجتماعیة  -اذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة أست  أحمد حسني إبراھیم/  د ٠ا

 مشرف ثان  جامعة الفیوم
  

  الموافقة :القرار 
 الخدمة االجتماعیة بشأن توصیة مجلس قسم طرقالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  - ٥

  /للدارس  الماجستیربالموافقة على تسجیل رسالة 
  نوان الرسالةع  الشعبة  االسم

إسالم طاھر إمام عبد 
  الحلیم

تنظیم 
  المجتمع

تقویم  برامج الجمعیات األھلیة في تحقیق الحمایة االجتماعیة للمرأة بالمناطق  "
  "العشوائیة

  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
عوني محمود توفیق / ا د 

 قنصوه
كلیة الخدمة  -ماعیة قسم طرق الخدمة االجت –تنظیم المجتمع المتفرغ أستاذ 

جامعة الفیوم –االجتماعیة  
مشرف  

 رئیس 
 –كلیة الخدمة االجتماعیة-قسم طرق الخدمة االجتماعیة   -تنظیم المجتمع  مدرس  احمد مرعي ھاشم/   د

 مشرف ثان  جامعة الفیوم

  الموافقة :القرار 
  

 الخدمة االجتماعیة س قسم طرقتوصیة مجل بشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث - ٦
  /للدارسة  الماجستیربالموافقة على تسجیل رسالة 

  عنوان الرسالة  الشعبة  االسم
تنظیم   ھدى السید اسماعیل 

  المجتمع
لس األمناء واآلباء والمعلمین بالمدارس آلیات تحقیق جودة األداء التنظیمي لمج"

  " الثانویة الصناعیة
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  -: راف من السادة وتشكیل ھیئة اإلش
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عوني محمود توفیق قنصوه/ ا د  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة - تنظیم المجتمع المتفرغ أستاذ   مشرف   
 رئیس 

 مشرف ثان  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -تنظیم المجتمع  مدرس  احمد مرعي ھاشم/   د
  الموافقة :القرار 

  ة القید إعاد -: الرابعالموضوع 
بشأن توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث  – ١

بالفرقة األولى من تمهیدي  والمقید )معید بالقسم (  عفیفي فتح اهللا محمد/ الدارس  قید االجتماعیة بإعادة
تم القید بدایة من العام الجامعى على ان ی الماجستیر وذلك بعد إنهاء الخدمة العسكریة بالقوات المسلحة

  ٠م ٢٠١٩/٢٠٢٠
  الموافقة :القرار 

  

  :بالجودةموضوعات خاصة  :سادساً 
الخطاب الموجه من وحدة ضمان الجودة األقسام العلمیة بخصوص النظر في توصیة  :الموضوع األول 

 ائة التدریس بتدریسهالذي قام أعضاء هی ات الدراسیةوالتخطیط االستراتیجي بخصوص عمل تقریر عن المقرر 
وحدة ضمان الجودة والتخطیط لبالفصل الدراسي األول على أن یتم تسلیم جمیع التقاریر لرئیس القسم لتسلیمها 

  .م ٢٠١٩فى موعد غایته نهایة شهر مارس االستراتیجي 
  الموافقة :القرار 

" بعنوان  ٣/٢٠١٩/ ٢٨:٢٤رة من بشان قیام الكلیة بإقامة أسبوع الجودة األول خالل الفت: الموضوع الثانى 
  "معًا نحقق االعتماد 

  الموافقة :القرار 
جامعة الفیوم                     –بشان إطالق المبادرة األولى لكلیة الخدمة االجتماعیة : الموضوع الثالث 

المبادرة اعتبارًا  في أطار أنشطة مشروع الفاعلیة التعلیمیة على ان یتم تدشین) نحو كلیة الكترونیة متكاملة ( 
  . ٢٠١٩من األول من شهر ابریل 

  الموافقة :القرار 
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  :موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :  سابعا
  

             علــى تنفیــذ نــدوة عــن خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون  -:األولالموضــوع 
محمــود فتحــى مســئوال / د.اون مــع نــادي الــدفاع االجتمــاعي بــالفیوم وتكلیــف أبالتعــ) التــدخین واإلدمــان ( 

  .عن أعمال التنسیق لتنفیذ الندوة 
  الموافقة :القرار 

              عــن علــى تنفیــذ نــدوة  خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون :الثــاني الموضــوع 
عـن أعمـال التنسـیق  نهلـة عبـد الـرحیم مسـئوال/./ د.م.ألیـف وتك) مظاهر العنف في األسرة المصـریة ( 

  .لتنفیذ الندوة 
  الموافقة :القرار 

تنفیـذ برنـامج محاكـاة البیئة على خدمة المجتمع وتنمیة  النظر في توصیة لجنة شئون :الموضوع الثالث 
ــى فــي حــاالت الطــوارئ وتكلیــف د ــة إخــالء المبن زمــات محمــد عبــد العــال مــدیر وحــدة األ ./ لكیفی

  .والكوارث  باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذ برنامج المحاكاة 
  الموافقة :القرار 

البیئـة باالحتفـال بـالیوم العـالمي خدمـة المجتمـع وتنمیـة  النظـر فـي توصـیة لجنـة شـئون :الموضوع الرابع 
وذلـك لوضـع  للخدمة االجتماعیة على أن تشكل لجنة من رؤساء األقسام العلمیة وأعضاء هیئـة التـدریس

  م ٢٠/٣/٢٠١٩یوم تصور عن فعالیات االحتفالیة التي ستقام 
  الموافقة :القرار 

  

  ،،،،،، تم بحمد اهللا                                  
  
  

  رئيس المجلس وعميد الكلية  أمين المجلس
  

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

  


