
 ١

                                 
  

                           كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                                          
  
  

  ))٢٧٠٢٧٠((مجلس الكلیة رقم مجلس الكلیة رقم   محضرمحضر
  مم٧٧٢٠١٢٠١//٨٨//١٦١٦    االربعاء االربعاء یوم یوم 

برئاسـة ) ٢٧٠(والنصف صباحًا ، عقد مجلس الكلیة جلسته رقـم  العاشرةوفي تمام الساعة  م ١٦/٨/٢٠١٧الموافق  األربعاءأنه في یوم 
وبحضـور السـادة   سـهیر عبـد میهـوب / محمد جمال الدین عبد العزیز عمید الكلیة  وأمانة د/  األستاذ الدكتور

  -:األساتذة 
١-   
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب              الباهىزینب معوض / د.أ- ١
  فوزي محمد الهادي شحاته        وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث / د.أ- ٢

 محمود محمود عرفان           وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة/ د.أ -٣        
         حاتة السید صیام             رئیس قسم العلوم االجتماعیةش/ د.أ -٤        
  رئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة     عادل محمود مصطفي      / د.أ -٥        

  رئیس قسم التنمیة والتخطیط      هالة خورشید طاهر       / د.أ - ٦
  خدمة االجتماعیة             رئیس قسم مجاالت ال              محمد  فتحيمحمود / د.أأ  - ٧

  بقسم التنمیة والتخطیط األستاذ المتفرغ بالكلیة      عبد العزیز عبد اهللا مختار / د.أ -٨       
  بقسم طرق الخدمة االجتماعیة األستاذ المتفرغ بالكلیة          عرفات زیدان خلیل   / د.أ -٩       
  مجاالت الخدمة االجتماعیةاألستاذ بقسم            أحمد حسني إبراهیم  / د.أ -١٠      
  األستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیةاألستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  هناء محمد السید              هناء محمد السید                //دد..أأ -١١      
  التنمیة والتخطیطاألستاذ المساعد بقسم         هاشم مرعي هاشم / د.م.أ -١٢      
                  
  أعتذر عن عدم الحضور      

  بقسم التنمیة والتخطیط األستاذ المتفرغ بالكلیة          زیتون    أحمد وفاء / د.أ  --١١  
  بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة األستاذ المتفرغ بالكلیة        مصطفي أحمد حسان  /  د.أ - ٢
  والریاضة بالفیوم وكیل مدیریة الشباب عاصم مرسي               / د  --٣٣
  وكیل وزارة التضامن االجتماعي                    أیمان زكي         / أ --٤٤

  : اوًال المصادقات 
  ..  بدون تعدیالتبدون تعدیالت) )   ٢٦٢٦٩٩((التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم   --

  
  



 ٢

  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثانیًا 
ماعیـة سهیر إبراهیم عبد میهوب المـدرس بقسـم لعلـوم االجت/ التقریر الجماعي لفحص االنتاج العلمي للدكتور بشأن  -١

ال یوجــد هــذا التخصــص للتــدریس  بأنــه : یوصــي المجلــس. لترقیتهــا لدرجــة أســتاذ مســاعد تخصــص علــم الــنفس الطفــل 
  .وبناءًا علي طلبها لنقلها إلي كلیة التربیة للطفولة المبكرة  والكلیة بالقسم 

  

  . علي ما جاء بالتقریر العلمي علي  الموافقة :القرار 
 

  :لجنة شئون التعلیم والطالب ة  بموضوعات خاص : اً لثثا
تحدیـد مكافـأة السـادة القـائمین باالشـراف بشـأن شئون التعلیم والطالب النظر في توصیة لجنة :  الموضوع األول

  . شهریًا  جنیهًا  ثالثینالمكافأة عن  ال تزید أعلي التدریب المیداني ممن هم علي غیر درجات وظیفیة علي 
  الموافقة  :القرار 

  

سنة  ٢٨قید الطالب االتي أسمائهم لتجاوزهم سن إیقاف بشأن  توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب فيالنظر :  الثانيالموضوع 

  : انتساب وهم / بالفرقة الرابعة 

  أشرف علي عبد العلیم  - ٢عالء رمضان أمین إبراھیم                             - ١

  عمرو عادل حسن سید  -٤             مجدي ربیع فرج محمود                   - ٣

  الموافقة  :القرار 
م بشــأن اقتــراح مجلــس شــئون التعلــیم ٢٦/٧/٢٠١٧بتــاریخ ) ١٣٧(عــرض قــرار مجلــس الجامعــة رقــم   :الموضــوع الثالــث 
ــي  ١٧/٧/٢٠١٧والطــالب بتــاریخ  بالموافقــة علــي المعــاییر التــي یــتم علــي أساســها اختیــار مســئول التواصــل الطالبــي عل

  . عروض بالجلسة الم
  محمد مبروك كمسئول التواصل بالكلیة / علي تمدید فترة عمل دالموافقة  :القرار 

  

  :لجنة الدراسات العلیا بموضوعات خاصة  رابعاً 
  

بشأن توصیة  مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  بالموافقة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث :الموضوع األول 
  ـــ : ةللدارس منح درجة الماجستیرى عل

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

  ممتاز  " دور الخدمة االجتماعیة في الحد من المشكالت الناتجة عن إقامة المسن بدور الرعایة اإلیوائیة"لیلى مراد محمد أحمد مراد                              
  

  الموافقة  :القرار 
بشأن توصیة  مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  بالموافقة  توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث فير النظ :الموضوع الثاني 

  ـــ : ةللدارس منح درجة الماجستیرعلى 
  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

  ممتاز  "الجمعیات األھلیة تقویم مشروع الشباب والمساءلة االجتماعیة ب"                              أمیرة سعید إبراھیم حنس
  

  الموافقة :القرار 



 ٣

بالموافقة على الخدمة االجتماعیة   طرق بشأن توصیة  مجلس قسم  والبحوث النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا: لموضوع الثالث ا

  ـــ : ةللدارس منح درجة الماجستیر
  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

وعي بثقافة االختالف وعالقتھ بالتوافق األسرى لدى الشباب الجامعي ودور مقترح من منظور ال(   رحاب محمد عبد السالم رشوان
  )المدخل االنتقائي في خدمھ الفرد 

 ممتاز
  

  الموافقة  :القرار 
قة على بالموافالخدمة االجتماعیة   طرق توصیة  مجلس قسم بشأن  والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر   :الرابعالموضوع 

  ـــ : ةللدارس الدكتوراهمنح درجة 
  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

  ) " للزوجین في مرحلة التقاضي ( ممارسة العالج العقالني االنفعالي في خدمة الفرد لتنمیة الحوار الزواجي "   دعاء عزت علي عمر  
مرتبة الشرف 

 األولى
  

  الموافقة  :القرار 
بالموافقة   التنمیة والتخطیط توصیة  مجلس قسم  بشأن والبحوث وصیة لجنة الدراسات العلیات فيالنظر  : الخامسالموضوع 

  ـــ : ةللدارس الدكتوراهمنح درجة على 
  قرار اللجنة  الموضوع  االسم

مرتبة الشرف   ".فعالیة شبكات الحمایة االجتماعیة في تمكین المعاقین من حقوقھم االجتماعیة "   إیمان محمد عبد الستار عبد المنعم
 األولى

  الموافقة  :القرار  
 

طرق الخدمة بشأن توصیة مجلس قسم  والبحوث توصیة لجنة الدراسات العلیا فيالنظر :  الموضوع السادس
  "  ـ : بعنوان  ٠أمل مجدي محمد عبدالجواد  /االجتماعیة بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه للدارسة 

  " التشبیك وتحقیق التطویر التنظیمي بالجمعیات االھلیة استراتیجیة
   - :وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  
عوني محمود توفیق قنصوه/ د٠ا جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیةتنظیم المجتمع المتفرغ ب أستاذ  مناقشا ورئیسا    
علي سید علي مسلم/د٠ا حلوانجامعة –كلیة الخدمة االجتماعیةمع بتنظیم المجت أستاذ   مناقشا 
  مشرفا جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة بقسم طرق الخدمة االجتماعیة ــ مساعد أستاذ  لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د ٠م٠ا

  الموافقة  :القرار 
  

النظر في توصیة مجلس قسم طرق  بشأن النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:   السابعالموضوع 
  " ـ : بعنوان  ٠   سماح احمد محمود عبده / ةالخدمة االجتماعیة بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه للدارس
  -:ن لجنة المناقشة والحكم من السادة وتتكو" العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد وتنمیة الشعور بالمسئولیة االجتماعیة لدى الطالب الجامعي

عرفات زیدان خلیل/ د٠ا جامعة الفیوم - كلیة الخدمة االجتماعیة -الخدمة االجتماعیة طرققسم خدمة الفرد ـ   أستاذ  ساورئی مشرفا                                    
عبد الناصر عوض احمد جبل/ د٠ا ـ  كلیة الخدمة االجتماعیة ــ جامعة حلوانخدمة الفرد رئیس قسم خدمة الفرد  أستاذ   مناقشا 
 مشرفا جامعة الفیوم                                  -كلیة الخدمة االجتماعیة - طرق الخدمة االجتماعیةبقسم أستاذ مساعد  لیلى عبد الوارث عبد الوھاب/ د٠م٠ا
 مناقشاجامعة الفیوم                                  - -قسم طرق الخدمة االجتماعیةبـ   المسا عد أستاذ خدمة الفرد فاطمة أنور محمد السید /د٠م٠ا

  

  الموافقة  :القرار 
  

بشأن النظر في توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة   النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:   الثامنالموضوع 
استخدام العالج " ـ : بعنوان  ٠   شیماء محمد رمضان محمد / ةوالحكم على رسالة الدكتوراه للدارس بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة ". المعرفي السلوكي لتعدیل اسالیب المعاملة الوالدیة غیر السویة لألطفال مضطربي النطق والكالم
  

عادل  محمود مصطفى/ د٠ا جامعة الفیوم -كلیة الخدمة االجتماعیة -الخدمة االجتماعیة طرققسم ئیس ور أستاذ  ساورئی مشرفا                                    
فوزي محمد الھادي شحاتة/ د٠ا ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة للدراسات العلیا والبحوث ــ جامعة الفیوم أستاذ   مشرفا 
 مناقشا                                 التنمویة  ببني سویف كلیة الخدمة االجتماعیةـ  خدمة الفرد قسم  ورئیستاذ أس رأفت عبد الرحمن محمد/ د٠م٠ا
 مناقشا          جامعة الفیوم -كلیة الخدمة االجتماعیة - -قسم طرق الخدمة االجتماعیةب  مساعدأستاذ  فاطمة أنور محمد السید /د٠م٠ا

  الموافقة  :القرار 



 ٤

بالموافقة   التنمیة والتخطیطبشأن النظر في توصیة مجلس قسم  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:   التاسعالموضوع   

   ٠ بناء على تقریر اإلشراف  للدارس شطب القید والتسجیل على
  مالحظات  انتھاء التسجیل  تاریخ التسجیل   الدرجة  اسم الدارس

  ٢٠١٧/ ٦/ ١٢الدارس حصل على مد لمدة عام ثان انتھى  في    ١٢/٦/٢٠١٧  ١٣/٦/٢٠١٢  ماجستیر  دمحم مصطفى السید مصطفى
  

  

  الموافقة  :القرار 
  

  توصیة  مجلس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  بشأن  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث:  شر العا الموضوع  

  .)بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  ٧/٧/٢٠١٠مسجل بدرجة الدكتوراه في ( حمدي مغاوري السید بالل /  بالموافقة على إعادة قید وتسجیل الدارس
  م ٢٠١٣/  ٦/  ١٧والدارس قد تم شطب قیده في  ٠مع تعدیل غیر جوهري عنوان الرسالة وتعدیل اإلشراف 

  تنمیة المهارات الحیاتیة لطالب المرحلة اإلعدادیة دور الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة في " بعنوان  قبل التعدیلالموضوع" 

  الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة و تنمیة المهارات الحیاتیة لطالب المرحلة الثانویة " الموضوع بعد التعدیل بعنوان" 

   ــ  : اإلشراف قبل التعدیل 

 ٠) مشرف رئیسي ( خدمة االجتماعیة هدى توفیق محمد     عمید الكلیة واألستاذ بقسم مجاالت ال/ د ٠ا  -١ 

 ٠منال حمدي محمد الطیب    األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة بالكلیة /  د  -٢ 

  ــ  : التعدیل   بعداإلشراف 

 ٠) مشرف رئیسي ( یوسف محمد عبد الحمید      أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ جامعة الفیوم / د ٠ا -١ 

     ٠منال حمدي محمد الطیب    األستاذ المساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ جامعة الفیوم / د ٠م٠ا -٢         
  الموافقة  :القرار 

  

توصیة مجلس قسم مجاالت الخدمة بشأن  ثالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحو :  عشر  الحادي الموضوع  
محمد حسني أحمد المسجل  بقسم مجاالت الخدمة / ل غیر جوهري في عنوان رسالة الدكتوراه للدارس تعدی علياالجتماعیة بالموافقة 

 ٠االجتماعیة ـ مع االحتفاظ بنفس اإلشراف 

  ي فعالیة برنامج للممارسة العامة للخدمة االجتماعیة في تحقیق المساندة االجتماعیة لتالمیذ مدارس التعلیم المجتمع( العنوان قبل التعدیل( 

 تحقیق المساندة االجتماعیة ألسر التالمیذ  المعاقین ذهنیا بمدارسلفعالیة برنامج للممارسة العامة للخدمة االجتماعیة ( العنوان بعد التعدیل 

  . ) التعلیم المجتمعي

  الموافقة :القرار 
جلس قسم التنمیة والتخطیط بالموافقة توصیة م بشأنث النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحو :  عشر  الثاني الموضوع 

ً على تقریر اإلشراف  غادة عنتر حسن/ على مد فترة التشكیل للدارسة     ٠بدرجة الماجستیر بناء

  الموافقة :القرار 
 بشأن تحدید دوریات خمس معتمدة للنشر بها وفق اللجنة ثالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحو :  عشر  الثالث الموضوع 

  ــ: م وهي  ٢٠١٧العلمیة الدائمة في التخصص وذلك لقبول األبحاث المقدمة  من الكلیة  للتكریم بجوائز جامعة الفیوم 
  

  الدرجة  )دوریــــــــة ( المجـــــــــــــــــــــــــــــــــلة    م
  ٧  )حلــــــــوان ( مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة   ١
  ٧  مجلة الخدمة االجتماعیة ـــ الجمعیة المصریة لإلخصائیین االجتماعیین  ٢
  ٧  مجلة كلیة الخدمة االجتماعیة للدراسات والبحوث االجتماعیة ـــ جامعة الفیوم   ٣



 ٥

  ٦  )القــــاء ( مؤتمر كلیة الخدمة االجتماعیة  ــــ   الفیــــــــــوم    ٤
  ٦  )القــــاء ( ــ   حلوان  مؤتمر كلیة الخدمة االجتماعیة  ــ  ٥

  

  الموافقة  :القرار 
  

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة : ًا خامس

عـــرض التعلیقـــات الخاصـــة بالخطـــة المســـتقبلیة لقطـــاع خدمـــة المجتمـــع عـــن العـــام الجـــامعي عـــرض التعلیقـــات الخاصـــة بالخطـــة المســـتقبلیة لقطـــاع خدمـــة المجتمـــع عـــن العـــام الجـــامعي   -- الموضــوع األول
  . . م م ٢٠١٨٢٠١٨//٢٠١٧٢٠١٧
  علي ما جاء بالخطة الموافقة  :القرار 

  

عـن رحلـة إلـي بحیـرة قـارون االعـالن بشـأن  النظر في توصیة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة -: الثانيالموضوع 
  . أعضاء هیئة التدریس وأسرهم والعاملین بالكلیة علي أن یتم تحدید قیمة االشتراك وموعد قیام الرحلةللسادة 

  الموافقة  :القرار 
  

 المثــالي أختیــار العامــلبشــأن توصـیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة النظــر فــي  -: الموضــوع الثالــث
  : املة المثالیة وقد تقدم كال من والع
  حسن محمد سید هاشم  -٢حمدي محمد أحمد       -١

فحــص االســتمارة المقدمــة لكــًال مــن الســادة المنــوه عــنهم بعالیــة بوقامــت لجنــة خدمــة المجتمــع وشــئون البیئــة 
بذلوا الكثیر من الجهد لخدمة الكلیـة والعملیـة  وجد أنهم  لي تاریخهم الوظیفي علي مدي أعوام كثیرةورجوعًا إ
  ) . العامل المثالي ( رأت اللجنة قبول كال منها للفوز بلقب  لهذاالتعلیمیة 
  الموافقة  :القرار 

  : إعمالیستجد من  ما
عمید الكلیة بشأن أعادة / د.والمشفوع بموافقة من أ ة االوليالفرق كنترول رئیس/ د.أ الطلب المقدم من السیدبشأن -١

محمد / یقوم دعلي أن :  یوصي المجلس. بمادة علم االقتصاد العام بالفرقة االولي  أجابة النظر في تصحیح ورقتي
ن یلتزم ي أعلبتدریس المادة من قبل قام سیادته  كماعلمًا بأنه مصحح ثاني   نمبروك المدرس بالقسم بتصحیح الورقتی

  . بالمحتوي العلمي للمادة
  الموافقة  :القرار 

  

ــرار مجلــس الجامعــة رقــم بشــأن -٢ ــاریخ ) ١٣٧(ق ــة الموحــدة ٢٦/٧/٢٠١٧بت ــي الالئحــة االكادیمی م بشــأن الموافقــة عل
اعة معتمــدة فــي ســ) ١٤٤(امعیــة االولــي بحیــث تكــون بحــد أقصــي لجامعـة الفیــوم بنظــام الســاعات المعتمــدة للــدرجات الج

ســاعة للعــام الجــامعي كحــد أقصــي وفقــًا لمعــاییر  ٣٦الــة عــدد ســنوات الدراســة أربعــة ســنوات علــي أن یكــون بمتوســط ح
 . الجودة 



 ٦

یقتـــرح المجلـــس اســـتثناء الكلیـــة مـــن تطبیـــق نظـــام الســـاعات المعتمـــدة لعـــدم تـــوافر  :القـــرار 
   . االمكانیات المادیة الالزمة لتطبیق البرنامج 

  
النظر فــي قــرار مجلــس شــئون التعلــیم والخــاص بــ م ٢٦/٧/٢٠١٧بتــاریخ ) ١٣٧(رقــم  قــرار مجلــس الجامعــة عــرض -٣

 م ٢٠١٧/٢٠١٨الموافقة علي االجندة المقترحة للعام الجامعي بم ١٧/٧/٢٠١٧والطالب بتاریخ 

   . أحیط المجلس علمًا باالجندة المقترحة  :القرار 
 

جامعــة بنــي  –جتماعیــة لتعلــیم المفتــوج جامعــة المنیــا لبرنــامج الرعایــة االبشــأن أعتمــاد نتیجــة درجــة البكــالوریوس  -٤
 . م ٢٠١٧دور یولیو  سویف

  الموافقة  :القرار 
  

  تم بحمد اهللا                                          
     عمید الكلیة                                                  أمین المجلس            

  
  

     یزمحمد جمال الدین عبد العز/ د.أ                                                              ھیر عبد میھوب س/د              


