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  م٢٠١٩ سبتمبر) لشهر ٥٢٩مجلس الكلیة  رقم (
  م ١١/٩/٢٠١٩ قالمواف األربعاءیوم 

مجلس الكلیة في تمام الساعة العاشرة  انعقادتم  ١١/٩/٢٠١٩الموافق  إنه في یو االربعاء
  عضویة كل من زینب معوض الباهي عمید الكلیة  و / صباحا برئاسة أد 

 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث أ.د/ فوزى محمد الهادى -١
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب أ.د/ احالم عبد المؤمن -٢
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة أ.د/ محمود محمود عرفان -٣
 التخطیطرئیس قسم التنمیة و  أ.د/ هالة خورشید طاهر -٤
 رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة أ.د/ هناء محمد السید -٥
 أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط أ.د/ وفاء یسرى ابراهیم -٦
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة أ.د/ مرفت السید خطیرى -٧
 یةأستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماع أ.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز -٨
 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة أ.د/ عرفات زیدان خلیل -٩

 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة أ.د/ یسرى سعید حسانین -١٠
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط أ.د/ أحمد عبد الفتاح ناجى -١١
 جتماعیةأستاذ متفرغ بقسم العلوم اال أ.د/ عبد الحمید یونس زید -١٢
 أستاذ مساعد بقسم التنمیة والتخطیط د./ هاشم مرعى هاشم -١٣
 مدرس بقسم التنمیة والتخطیط د./ لمیاء جالل الدین -١٤

   والتخطیط االستراتیجى الجودة ضمانمدیر وحدة   د./ سلوي صالح الدین   ودعوة
  - وقد إعتذر عن عدم الحضور كل من :

  رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  أ.د/ أحمد حسني إبراهیم      -١
  

   االستهالل:أوال: 
وتقدیم التهنئة للسادة األعضاء الجدد بانضمامهم إلى المجلس الترحیب بالسادة أعضاء مجلس الكلیة  -

 .وتقدیم الشكر ألعضاء مجلس الكلیة السابق 
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  ثانیا: التهنئة:
  ه.١٤٤١بالعام الهجري الجدید  تقدیم خالص التهنئة  -
 م.٢٠١٩/٢٠٢٠الجدید  الدراسيبقرب العام خالص التهنئة   تقدیم -
لكـــل مـــن أ.د/ احمــد عبـــد الفتــاح ، أ.د/ وفـــاء یســـرى ، أ.د/ هنــاء الســـید ، د./ فاطمـــة  التهــانيتقــدیم خـــالص  -

  أ./ سید أنور ألداء فریضة الحج هذ العام .ور ،أن
 محمـود الهـادي ، أ.د/ عـونيمحمـد ي أ.د/ فـوز ،  نـاجى لكل من أ.د/ احمـد عبـد الفتـاح التهانيتقدیم خالص  -

الختیـار سـیادتهم  محمـد ، أ.د/ محمـود فتحـىإبـراهیم یسـرى  ، أ.د/ وفـاءعرفـان محمود أ.د/ محمود توفیق ، 
 . واألساتذة المساعدین  األساتذةلترقیة ضمن أعضاء اللجان العلمیة 

العلوم رجة أستاذ مساعد بقسم لد الترقیة سیادته إبراهیمامانى حامد / ةتقدیم خالص التهاني للدكتور  -
  بالكلیة االجتماعیة

دارةهیئة التدریس ومعاونیهم  ألعضاء تقدیم خالص التهاني   - ٕ المدمج للكلیة  التعلمالكلیة باعتماد برنامج  وا
 برنامج على مستوى الجامعة وعلى مستوى كلیات الخدمة االجتماعیة بجمهوریة مصر العربیة كأول

  األساتذةمحمود محمود عرفان الختیاره أمینا للجنة ترقیات / تاذ الدكتور تقدیم خاص التهاني لألس -
مستشارا لرئیس تعیین سیادته على تجدید إبراهیم أحمد حسني / تقدیم خاص التهاني لألستاذ الدكتور  -

 الجامعة لألنشطة الطالبیة 
 مركز الخدمة العامة  ل اً مدیر  تجدید تعیین سیادتهعلى تقدیم خاص التهاني لألستاذ الدكتور / أحمد سلیم   -

  : ت: مشاطراثالثا
رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالكلیة في وفاه  –تقدیم خالص العزاء لألستاذ الدكتور/  احمد حسنى  -

 سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ومغفرته. خال سیادته

 هابالكلیة في وفاه والد طرق الخدمة االجتماعیةبقسم  المدرس – مروة جمعة/  للدكتورةتقدیم خالص العزاء  -
 سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ومغفرته.

بالكلیة في وفاه   التنمیة والتخطیطالمدرس المساعد بقسم  –/  هبة عبد الوهاب لألستاذة تقدیم خالص العزاء  -
 .د الفقید بواسع رحمته ومغفرتهسائلین المولى عز وجل أن یتغم عم سیادتها

==========================================================  
  : المصادقات : رابعا

 )٢٩٤(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -

 دون تعدیالت تم التصدیق علي محضر الجلسة السابقة  -القرار : -
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  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص :خامسا
ــــب المقــــدم مــــن األســــتاذفــــي  النظــــر: ول األ الموضــــوع                ةتوصــــیة مجلــــس قســــم مجــــاالت الخدمــــة االجتماعیــــة بشــــان الطل

والتفـاوض " بكلیـة الصـیدلة  لعمید الكلیة بانتداب سـیادتها لتـدریس مقـرر " مهـارات التواصـ –/ زینب معوض الباهى  ةالدكتور 
   االكلینكیة" علم اجتماع " بواقع ساعة فى األسبوع ببرنامج الصیدلة بالبرنامج العام ، ومقرر  أسبوعیابواقع ساعتین 

   الموافقة     -القرار :
                 األســــتاذالطلــــب المقــــدم مــــن بشــــان  مجــــاالت الخدمــــة االجتماعیــــةتوصــــیة مجلــــس قســــم فــــي  النظــــر:  الثــــانىالموضــــوع 

     . بدون راتب أجازة ٣١/٨/٢٠١٩ إلى ١/٦/٢٠١٩الفترة من  احتسابعلى محمد صالح الدكتور / عماد فاروق 
  الموافقة -القرار :

الـدكتور / عمـاد محمـد عبـد فـى الطلـب المقـدم مـن مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة توصیة مجلس قسـم في  النظر:  الثالثالموضوع 
  .السالم بشان التقدم لجائزة التفوق فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

  الموافقة -:القرار 
مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة فـى الطلـب المقـدم مـن  الـدكتور / سـعد عیـد قاسـم  توصیة مجلـس قسـم في  النظر:  الثالثضوع المو 

  والنشر الدولي . العلميبشان التقدم لجائزة التفوق فى التألیف 
  الموافقة -:القرار 

الـدكتور / هـانى جـودة  طلـب المقـدم مـنالفـي  مجـاالت الخدمـة االجتماعیـةتوصـیة مجلـس قسـم فـي  النظـر:  الرابـعالموضوع 
  رسالة علمیة ( دكتوراه ) بعید العلم الثانى عشر لجامعة الفیوم . أفضلمصباح بشان التقدم لجائزة 

  الموافقة -القرار :
الـدكتورة / أیمـان عبـد السـتار  انتـداببالموافقـة علـي  التنمیـة والتخطـیطتوصـیة مجلـس قسـم فـي  النظـر:  الخـامسالموضوع 

  اإلنسان ومكافحة الفساد "حقوق یس مادة " تدر ل
  الموافقة -القرار :

 إبـراهیمترشـیح األسـتاذة الـدكتورة / وفـاء یسـرى  بشـان التنمیـة والتخطـیطتوصـیة مجلـس قسـم في  النظر:  السادسالموضوع 
  لتقدم لجائزة جامعة الفیوم للتفوق فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

  الموافقة -القرار :
فـى الطلـب المقـدم مـن الـدكتور / حسـام محمـود محمـد  طرق الخدمة االجتماعیةتوصیة مجلس قسم في  النظر:  السابعموضوع ال

بمنحة أجازه مشاركة علمیة قصیرة لحضور مناقشات علمیة بمقر شركة محمد النوري لذوي االحتیاجات الخاصة بدولة الكویت اعتبارًا 
  .  ١٥/١٢/٢٠١٩إلى  ٥/١٠/٢٠١٩من 

  الموافقة -لقرار :ا
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سلوى صالح الدین سید  فى الطلب المقدم من الدكتورة /  توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیةفي  النظر:  الثامنالموضوع 
  .٢٠١٩الفیوم  رفاعي المدرس بالقسم بشأن الموافقة على تقدمها لجائزة التفوق في التدریس ضمن جوائز جامعة

  الموافقة -القرار :
عبــد مـروة جمعـة  / ةفـى الطلــب المقـدم مـن الــدكتور  طـرق الخدمــة االجتماعیـةتوصـیة مجلــس قسـم فـي  النظــر:  التاسـعع الموضـو 

  ٢٠٢٠-٢٠١٩بشأن منحها أجازة مرافقة زوج لمدة عام  يالغن
  الموافقة -القرار :

ــــي  النظــــر:  العاشــــرالموضــــوع  ــــس قســــم ف ــــةتوصــــیة مجل ــــوم االجتماعی ــــدكتور العل ــــداب ال ــــ /بشــــأن انت ــــراهیمد محم ــــروك  إب                       مب
  ٢٠٢٠-٢٠١٩ الجامعيبكلیة التمریض  للعام لمدة ساعتین أسبوعا لتدریس  مادة علم االجتماع 

  الموافقة -القرار :
إلى وظیفة  إبراهیمحامد  أماني/ ترقیة الدكتورة  بشأن العلوم االجتماعیةتوصیة مجلس قسم في  النظر:  عشر الحاديالموضوع 

  . تخصص علم اجتماع المساعدین واألساتذة األساتذةبتقریر اللجنة العلمیة لترقیة  بناء على ما جاء .ستاذ مساعد أ
  مع  تقدیم ارق التهاني لسیادتها الموافقة -القرار :

ء على الخطة بنا م.٢٠١٩/٢٠٢٠ الجامعيالعلمیة الثالثة للعام  باألقسام) معیدین ٣بشان تكلیف عدد (:  عشر الثانىالموضوع 
  -اإلستراتیجیة وهم :

      بقسم التنمیة والتخطیط                جمعة عبد التواب عبد الحفیظ إسراء -١
ً على رأى المستشار القضائي للجامعةشیماء جمال عبد الحمید - ٢  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة               ( انتساب ) بناء
   بقسم طرق الخدمة االجتماعیة                           حمدى محمد احمد سهیر -٣

  الموافقة -القرار :
                       صــــالح هاشـــــم /بشـــــأن انتــــداب الـــــدكتور التنمیـــــة والتخطــــیطقســــم توصــــیة مجلـــــس فـــــي  النظــــر:  الثالــــث عشـــــرالموضــــوع 

إلنسـان " لمـدة سـاعتین أسـبوعا " حقـوق امـادة و  للفصـل الدراسـي األول  لمدة سـاعتین أسـبوعا أسس سلوك انسانى "" مادة لتدریس  
  ٢٠٢٠-٢٠١٩ الجامعيبكلیة التمریض  للعام للفصل الدراسي األول والثاني 

  الموافقة -القرار :
  :  : موضوعات خاصة بلجنة شئون التعلیم والطالبسادسا

  

ــة شــئون:  األولالموضــوع  ــي توصــیة لجن ــیم والطــالب  النظــر ف ــى مبشــان التعل ــب / محمــد یحی ــد الطال ــدإعــادة قی             حمــد محمــد المقی
  الموقف من التجنید  إلحضارهبالفرقة الرابعة انتظام نظرا 

  الموافقة -القرار :
 یولیــوبنظــام التعلــیم المفتــوح دور برنــامج الرعایــة االجتماعیــة لنظــر فــي اعتمــاد نتیجــة مرحلــة البكــالوریوس فــي ا -.:الثــانىلموضـوع ا

  ) امعة المنیاجو بنى سویف ، طالب جامعة ل(   م ٢٠١٩
  الموافقة -القرار :
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  الخاص بكل من  الدراسيطرق الخدمة االجتماعیة بتعدیل الجدول قسم  مجلسالنظر في توصیة :  الثالثالموضوع 
  د./ سمر طارق -٢      د./ حسام محمود محمد -١
  د./ بسمة عبد اللطیف  -٤      د./ مروة جمعة عبد الغنى -٣

  ( مرفق ) ٢٠١٩على النحو الذى ورد بمجلس القسم لشهر سبتمبر  على ان یتم تعدیل جدول لكل منهم
  الموافقة -القرار :

  
  

  :الدراسات العلیا والبحوثموضوعات خاصة  بلجنة  :سابعا
  -منـــح الدرجات العلمیة :: األول الموضوع 

بالموافقة على الخدمة االجتماعیة   تمجلس قسم  مجاالالنظر في توصیة   بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث -١
   / للدارسة درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیةمنح 

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم
  مرتبة الشرف األولى  " التدخل المھني للخدمة االجتماعیة  من منظور الممارسة العامة في تأھیل األحداث الجانحین "  میرفت امین احمد مھدلي    

  الموافقة -قرار :ال
 -تشكیل لجان المناقشة والحكم : -:الثانىالموضوع 

بالموافقة على تشكیل لجنة   التنمیة والتخطیطبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث - ١
   / ةللدارس الدكتوراهالمناقشة والحكم على رسالة 

  عنوان الرسالة  یلتاریخ التسج  الدرجة  االسم
  "تقییم المشروعات االجتماعیة المقدمة لسجینات الفقر  "  ٢٩/١٠/٢٠١٤  الدكتوراه  یاسمین على عثمان مصیلحى  

   - وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :
  

فیومال جامعة ـ  االجتماعیة الخدمة كلیة  –    والتخطیط التنمیة بقسم استاذ  وفاء یسري ابراھیم /د ٠ ا  مشرفا ورئیسا 
 مناقشا الفیوم ـ جامعة  االجتماعیة الخدمة كلیة  –    والتخطیط التنمیة استاذ بقسم قوت القلوب محمد فرید/ د ٠ا
حسن مصطفى حسند/  ٠ا حلوان جامعة  ـ االجتماعیة الخدمة كلیة  ـ االجتماعي التخطیط بقسم استاذ    مناقشا 
  مشرفا  الفیوم جامعة ـ  االجتماعیة الخدمة كلیة  –    والتخطیط التنمیة اعد بقسممساستاذ   د/ ھاشم مرعي ھاشم٠م٠ا

  

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

   لدارس /المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر ل
  عنوان الرسالة  تاریخ التسجیل  الدرجة  االسم

  " دور منظمات المجتمع المدني في تعزیز األمن الفكري للشباب "  ٢٥/١٢/٢٠١٧  الماجستیر    أحمد ماھر محمد محمد
   - وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة :

  

محمود محمود عرفان /د ٠ ا الفیوم جامعة – البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون االجتماعیة الخدمة كلیة ووكیل أستاذ   مشرفا ورئیسا 
 مناقشا الفیوم ـ جامعة  االجتماعیة الخدمة كلیة  –    والتخطیط التنمیة استاذ بقسم صالح أحمد ھاشم/ د ٠ا
حسن مصطفى حسند/  ٠ا حلوان جامعة  ـ االجتماعیة الخدمة كلیة ـ االجتماعي التخطیط بقسم استاذ    شرفام 
  مناقشا  الفیوم جامعة ـ  االجتماعیة الخدمة كلیة  –    والتخطیط التنمیة مساعد بقسماستاذ   السید علي عثماند/ ٠م٠ا

  الموافقة -القرار :
  والتسجیل القید مد -:الثالثالموضوع 

بالموافقة لخدمة االجتماعیة  مجاالت اقسم بشأن النظر في توصیة مجلس  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوثـ ١
   ٠مد فترة  القید والتسجیل للدارس بناء على تقریر اإلشراف على
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  مالحظات  انتھاء التسجیل  تاریخ التسجیل  الدرجة  اسم الدارس

  ٧/٩/٢٠٢٠ینتھي  ٨/٩/٢٠١٩عام أول یبدأ من   ٧/٩/٢٠١٩  ٨/٩/٢٠١٦  ماجستیر  محمد ھالل أبو العطا بكر

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

 الدارسة / ریھام توبة سعد مصطفى شرابي بإعادة قیدھا حیث أن الدارسة سجلت في
 المشروعات الصغیرة " بعنوان " فاعلیة برامج المنظمات التطوعیة للحد من الفقر باستخدام  ٢٦/١٢/٢٠١٤

  ١٧/٣/٢٠١٩وتم فصلھا في 
 جاء برأي القسم لعدم جدیة الطالبة  علي ما -:الموافقة  
  -توصیة لجنة المكتبة على قبول الكتب المهداة من :في  النظر الخامسالموضوع 
 وان    جامعة حل –األستاذ المتفرغ بكلیة الخدمة االجتماعیة  األستاذ الدكتور / مدحت محمد أبو النصر - ١
والواردة من قبل اإلدارة العامة للمكتبات جامعة الفیوم بتعلیمات   ألستاذ الدكتور / أیمن عبد العظیم رحیم  - ٢

  السید األستاذ الدكتور / نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث   من 
  مع تقدیم خاص الشكر والتقدیر لكل منهما  الموافقة -القرار :
  ضوعات خاصة بالجودة:مو :  ثامنا

  -إحاطة األقسام العلمیة بضرورة :بشأن  -الموضوع األول:
  بدایة الكتاب الدراسي . فى وضع الخطة الزمنیة األسبوعیة لمحتوى المقرر  - ١
  . الدراسيتوصیف المقرر فى الكتاب  إدراج - ٢
  . الدراسيللكتاب  الخلفيالرؤیة والرسالة للكلیة فى الغالف وضع  - ٣

  الموافقة -ر :القرا
   بشان اعتماد دلیل التظلمات لطالب مرحلة البكالوریوس -:الثانيالموضوع 

  الموافقة -القرار :
    بشان اعتماد خطة الكلیة لجذب الوافدین -:الثالثالموضوع 

  الموافقة -القرار :
   . لرعایة ذوى االحتیاجات الخاصة الكلیة بشان اعتماد خطة -:الرابعالموضوع 

  الموافقة -القرار :
  اعتماد استبیان رأى الطالب عن قواعد القبول والتحویل  .بشان  -الموضوع الخامس:

  الوارد من فریق معیار الطالب والخریجون اعتماد استبیان رؤى الطالب عن األنشطة المقدمة من إدارة رعایة الشباب .  
  الموافقة -القرار :
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  ى صالح مدیرا لوحدة الجودة بالكلیة لمدة عام بشان تجدید تعیین د./ سلو  -:السادسالموضوع 
  الموافقة -القرار :

      

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : تاسعا
  

  بخصوص تشكیل خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  النظر في توصیة لجنة شئون -:األولالموضوع 
  األزمات بالكلیة ةادار مجلس إدارة وحدة                           

  (مرفق التشكیل )  الموافقة -القرار :
  ٢٠١٩/٢٠٢٠اللجان المنبثقة ومجالس األقسام للعام الجامعي و بشان اعتماد تشكیل مجلس الكلیة الجدید  --: عاشرا

  ٢٠١٩/٢٠٢٠أعضاء مجلس الكلیة للعام الجامعي الموضوع األول : 
 
 

 عمید الكلیة أ.د/ زینب معوض الباهى -١
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث أ.د/ فوزى محمد الهادى -٢
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب أ.د/ احالم عبد المؤمن -٣
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة أ.د/ محمود محمود عرفان -٤
 یةرئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماع أ.د/ أحمد حسنى إبراهیم -٥
 رئیس قسم التنمیة والتخطیط أ.د/ هالة خورشید طاهر -٦
 رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة أ.د/ هناء محمد السید -٧
 رئیس قسم العلوم االجتماعیة .....................أ د /  -٨
 أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط أ.د/ وفاء یسرى ابراهیم -٩

 ذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیةأستا أ.د/ مرفت السید خطیرى -١٠
 أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة أ.د/ محمد جمال الدین عبد العزیز -١١
 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة أ.د/ عرفات زیدان خلیل -١٢
 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة أ.د/ یسرى سعید حسانین -١٣
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط د عبد الفتاح ناجىأ.د/ أحم -١٤
 أستاذ متفرغ بقسم العلوم االجتماعیة أ.د/ عبد الحمید یونس زید -١٥
 أستاذ مساعد بقسم التنمیة والتخطیط د./ هاشم مرعى هاشم -١٦
 مدرس بقسم التنمیة والتخطیط د./ لمیاء جالل الدین -١٧
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 أعضاء من الخارج
 أستاذ بكلیة السیاحة ومراجع بالهیئة القومیة لضمان الجودة وى ابراهیمأ.د/ نج -١
 وكیل وزارة الشباب والریاضة د./ سید حزین -٢
 المصريبالتلیفزیون  عینیالمذكبیر  أ./ عبد الحكیم اللواج  -٣

  ویرفع للسید أ د / رئیس الجامعة لالعتماد  القرار  : الموافقة
  ٢٠١٩/٢٠٢٠المنبثقة من مجلس الكلیة للعام الجامعي الموضوع الثانى : اللجان 

 -لجنة الدراسات العلیا : -١

 رئیساً  أ.د/ فوزي محمد الهادي
 عضوا أ.د/ أحمد حسنى إبراهیم

 عضوا أ.د/ هالة خورشید طاهر

 عضوا أ.د/ هناء محمد السید

 عضوا رئیس قسم العلوم االجتماعیة

 راسات العلیا وأمین اللجنةمدیر إدارة الد أ./ سید محمود سرور
 -لجنة شئون التعلیم والطالب : -٢

 رئیساً  أ.د/ أحالم عبد المؤمن على -١
 عضوا أ.د/ عادل محمود مصطفى -٢

 عضوا أ.د/ یوسف محمد عبد الحمید -٣

 عضوا أ.د/ قوت القلوب محمد -٤

 عضوا د./ محمد إبراهیم مبروك -٥
 شئون الطالب وأمین اللجنة مدیر إدارة أ./ سید انور محمد -٦
 -لجنة شئون البیئة وخدمة المجتمع : -٣

 رئیساً  أ.د/ محمود محمود عرفان -١
 عضوا أ.د/ نادیة محمد عبد العزیز -٢

 عضوا د./ سلوى رمضان عبد الحلیم -٣

 عضوا د./ فاطمة محمود عبد العلیم  -٤
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 عضوا د./ سید على عثمان -٥

 ق . أ / مدیر عام الكلیة وأمین اللجنة بدرىأ./ محمد على حسن ال -٦
 -لجنة العالقات الثقافیة : -٤

 رئیساً  أ.د/ زینب معوض الباهى
 عضوا أ.د/ سالم صدیق احمد

 عضوا أ.د/ منال حمدى الطیب
 عضوا أ.د/ نهلة عبد الرحیم عبد الرحمن

 عضوا د./ یوسف اسحق ابراهیم
 أمین اللجنة أ./ سمیة سید یحیى

 -لجنة المكتبة : -٥

 رئیساً  أ.د/ احمد وفاء زیتون -١
 عضوا أ.د/ ناصر عویس عبد التواب  -٢
 عضوا أ.د/ صالح احمد هاشم -٣
 عضوا أ.د/ فاطمة عبد اهللا إسماعیل -٤
 عضوا د./ فاطمة أنور محمد -٤
 مدیر المكتبة وأمین اللجنة أ./ یاسر محمد أحمد   -٥
 -ة  :لجنة المختبرات واألجهز  -٦

 رئیساً  عبد العزیز عبد اهللا مختارأ.د/  -١
 عضوا أ.د/ مصطفى الحسینى النجار -٢
 عضوا أ.د/ محمود فتحى محمد -٣
 عضوا أ.د/ مشیرة محمد شعراوى -٤
 عضوا د./ سلوى صالح الدین رفاعى -٥
 أمین اللجنة أ./ هالة صالح الدین نظیر -٦

 
 

 ویرفع للسید أ د / رئیس الجامعة لالعتمادجان الموافقة علي تشكیل الل -القرار :
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   -الموضوع الثالث :
ـــالس األقســــــام العلمیــــــة بالكلیــــــة ( قســــــم مجــــــاالت الخدمــــــة االجتماعیــــــة  -                  –بشــــــان اعتمــــــاد تشــــــكیل مجـــ

 الجـــامعيقســـم العلـــوم االجتماعیـــة ) للعـــام  –قســـم التنمیـــة والتخطـــیط  –قســـم طـــرق الخدمـــة االجتماعیـــة 
  م. ٢٠١٩/٢٠٢٠

  ٢٠٢٠-٢٠١٩تشكیل مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة للعام الجامعي (أ)  

  رئیسا لمجلس القسم      أ.د/ هناء محمد السید عبد المجید

  أمین مجلس القسم      د/ سمر طارق حسین

  -وعضویة كل من :

  أ.د/ سالم صدیق أحمد بدر.    أ.د/ عوني محمود توفیق قنصوه.       
 أ.د/ عرفات زیدان خلیل محفوظ.       .مصطفى محمود عادل/ د.أ

  أ.د/ مصطفى محمد الحسیني النجار.      أ.د/ یسري سعید حسانین.
 إسماعیل اهللا عبد فاطمة/ د.أ    أ.د/ فوزي محمد الهادي منصور شحاته.

 أ.م.د/ فاطمة أنور محمد.      أ.د/ نادیة عبد العزیز محمد.
 سف إسحق إبراهیم.د/ یو     أ.م.د/ لیلى عبد الوارث عبد الوهاب.

 د/ علیاء عفان عثمان.      د/ سلوى صالح الدین سید.
 اللطیف أمین. د/بسمه عبد
  ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي  التنمیة والتخطیط قسمتشكیل مجلس (ب) 

  رئیسا لمجلس القسمهاله خورشید طاهر                     أ.د/              
  أمین مجلس القسم           د العزیزد/ محمد عبد العال عب               

  عضویة كل من 
 د/ أحمد وفاء حسین  زیتون                أ.    أ.د/ عبد العزیز عبد اهللا مختار 

 أ.د/ محمود محمود عرفان                          أ.د/ أحمد عبد الفتاح ناجي
     أ.د/ صالح أحمد هاشم                         أ.د/ وفاء یسري إبراهیم 

 أ.د/ نهلة عبد الرحیم عبد الرحمن فرغلي          أ.د/ قوت القلوب محمد فرید   
 أ.م.د/ هاشم مرعي هاشم                         أ.م.د/ سلوى رمضان عبد الحلیم   
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  Faculty of social work    كلیة الخدمة االجتماعیة
==========================================================================================  

- ١١ -

    السید علي عثمان                   أ.م.د/      أ.م.د/ أحمد عبد الحمید سلیم 
 د/ نجالء رجب أحمد                               د/ لمیاء جالل الدین محمد 

 د/ عال أحمد عبد الجواد                          د/ محمد أحمد محمد أبو العال    
  (ج) تشكیل مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة

 رئیسا لمجلس القسم      أحمد حسنى إبراهیم. د / أ
  أمین مجلس القسم        د/ شامیة جمال سید.

  ة كل من وعضوی 
 ا.د/ناصر عویس عبد التواب         أ.د/ زینب معوض الباهي

 محمد فتحي محمود/ د.أ       العزیز عبد الدین جمال محمد/د.أ
 أ.د/ مشیرة محمد شعراوي       ا.د/یوسف محمد عبد الحمید

 ا.د/أحالم عبد المؤمن علي         ا.د/مرفت السید خطیري
  د عبد العلیما.م.د/فاطمة محمو        .الطیب حمدي منال/د.أ
  ا.م.د/صفاء عزیز محمود       مصطفى حسن عبیر/د.م.ا

 عماد محمد عبد السالم/د         د/صباح حسن علي
 هانى جودة أبو خریص /د       مسعود على عبد الحمید /د

   ٢٠٢٠-٢٠١٩ الجامعيتشكیل مجلس قسم العلوم االجتماعیة  للعام (د) 
  أ.د /عبد الحمید یونس زید

  فتاح عفیفىأ.د / السید عبد ال
  أ.د / عفاف عبد الفادى دانیال

  أمین مجلس القسم        د / محمد ابراهیم مبروك

  / زینب معوض الباهي عمید الكلیة لحین صدور قرارأ.دیقوم باإلشراف علي قسم العلوم االجتماعیة 
   بتعیین رئیسا للقسم . رئیس الجامعة 

  ویرفع للسید أ د / رئیس الجامعة لالعتماد ةالموافقة علي تشكیل مجالس االقسام العلمی -القرار :
  
  
  
  
  



  م ١١/٩/٢٠١٩یوم األربعاء الموافق   –م  ٢٠١٩ سبتمبر) لشهر ٢٩٥لس الكلیة رقم (جدول أعمال مج        
  

  

  
 

 م١١/٩/٢٠١٩وم األربعاء الموافقی     

  Fayoum University    جامعة الفیوم

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

- ١٢ -

  یستجد من أعمال  ما
 إعادة تشكیل  فریق الخطة االستراتیجیة  )١(

  إعادة تشكیل  فریق الخطة االستراتیجیةالموافقة علي   -:القرار 
زیـــــارة الـــــدعم الفنـــــى                تقریـــــر معیـــــار التخطـــــیط االســـــتراتیجي بنـــــاء علـــــي مالحظـــــات  اعتمـــــاد )٢(

 . SDEEشروع لم
  تقریر معیار التخطیط االستراتیجي  اعتمادعلي الموافقة  -القرار :

 

  .. االجتماع في تمام الساعة الثانیة عشر ظهرا أنتهيوقد 
  

  رئيس المجلس وعميد الكلية أمين المجلس
 

  أ.د/ زينب معوض الباهي هاشم مرعى هاشم/ أ.م.د
 

 
 

 
 
 

 
 


