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  لشھر ابریل) ٢٩٠(محضر مجلس الكلیة  رقم 
  م٤/٢٠١٩/ ١٤یوم األحد الموافق 

  

ــــق        ــــوم األحــــد  المواف ــــي ی ــــه ف ــــام الســــاعة العاشــــرة صــــباحًا   ١٤/٤/٢٠١٩إن م   وفــــى تم
ـــــد اجتمـــــاع مجلـــــس الكلیـــــة جلســـــته رقـــــم    عـــــوض البـــــاهيزینـــــب م./ د.برئاســـــة أ) ٢٩٠(عق

وبحضــــور كــــًال مـــــن  یوســــف اســــحق إبـــــراهیم، ./ وبأمانــــة دمجلـــــس الرئــــیس و عمیــــد الكلیــــة 
  :السادة األساتذة 

  
  

 وكیل الكلیة  لشئون الدراسات العلیا والبحوث فوزى محمد الهادي شحاته / د.أ -١
 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب احالم عبد المؤمن/ د.أ -٢
 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة مود عرفانمحمود مح/ 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 عبد المجید/ د.أ -٦
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  ر عویس عبد التواب ناص/ د.أ -٧
 أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط  قوت القلوب محمد فرید / د.أ -٨
 أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  نادیة عبد العزیز/ د.أ -٩
 أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  منال حمدي الطیب/ د.أ -١٠
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط زیز عبد اهللا مختار عبد الع/ د.أ -١١
 أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  أحمد وفاء زیتون / د.أ -١٢
 أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  محمد جمال الدین عبد العزیز / د.أ -١٣
 كبیر مذیعین التلیفزیون المصري عبد الحكیم اللواج./ أ  -١٤

١٦-  

  : واعتذر عن عدم الحضور
 أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  مصطفي الحسیني النجار / د.أ - ١

 قائم بأعمال رئیس قسم العلوم االجتماعیة    عبد الحمید یونس زید   / د.أ - ٢

 السكرتیر العام المساعد لمحافظة الفیوم حسن صفوت/ العمید - ٣

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

  :التهنئة: ثانیا
 رئـیس الجامعـة / أحـالم عبـد المـؤمن علـى ثقـة األسـتاذ الـدكتور / تقدیم خالص التهـاني لألسـتاذة الـدكتورة  -

  .جامعة الفیوم  –مة االجتماعیة على تعیین سیادتها وكیال لشئون التعلیم والطالب بكلیة الخد
رئـیس الجامعـة / تاذ الـدكتور محمـود محمـود عرفـان علـى ثقـة األسـ/ تقدیم خالص التهاني لألستاذ الدكتور -

 لسیادته وكیال لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  التعیین تجدید على
جة أستاذ بقسـم العلـوم سیادته لدر عبد الحمید یونس زید على ترقیة / تقدیم خالص التهاني لألستاذ الدكتور -

 ..جامعة الفیوم  -بكلیة الخدمة االجتماعیة ،االجتماعیة
فـي  شروق محمد جمال الدین عبد العزیز لحصولها على درجة الماجسـتیر/ تقدیم خالص التهاني لألستاذة  -

  .الخدمة االجتماعیة
فـي الخدمـة  علـى درجـة الـدكتوراهلحصـوله  أبـوخریص هاني جـودة مصـباح/ تقدیم خالص التهاني للدكتور  -

  .االجتماعیة
ــدیم خــالص التهــاني للــدكتور  - ــى درجــة الــدكتوراه/ تق فــي الخدمــة  مســعود علــى عبــد الحمیــد لحصــوله عل

 . االجتماعیة
 :شكر واجب

     المؤتمر وفریق العمل على             عام فوزي محمد الهادي أمین/ تقدیم خالص الشكر والتقدیر لألستاذ للدكتور  -
  .جامعة الفیوم -الثامن والعشرون لكلیة الخدمة االجتماعیة نجاح المؤتمر

سلوى صالح الدین مدیر وحدة الجودة، وفریق الجودة بالكلیة على / تقدیم خالص الشكر والتقدیر للدكتورة  -
 .بالكلیة جهودهم المبذولة في تنظیم أسبوع الجودة

یئة التدریس بالكلیة على مشاركتهم في االحتفال بالیوم تقدیم خالص الشكر والتقدیر للسادة أعضاء ه -
 .العالمي للخدمة االجتماعیة

 :مشاطرات
  

األستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة في وفاه  –محمود فتحي محمد/ دیم خالص العزاء لألستاذ الدكتورتق  -
  .رتهالسیدة والدته سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدة بواسع رحمته ومغف

أحمد قلة في وفاة شقیقة سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقید بواسع / تقدیم خالص العزاء للسید األستاذ   -
 .رحمته ومغفرته

توفیق منصور بالفرقة الثانیة بالكلیة سائلین المولى عز وجل أن یتغمد الفقید / تقدیم خالص العزاء ألسرة الطالب -
 .بواسع رحمته ومغفرته
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  : المصادقات : ثانیاُ 
  ) ٢٨٩(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -
  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثالثاً 
          عبد الحمید یونس زید / النظر في توصیة مجلس قسم العلوم االجتماعیة بتعیین األستاذ الدكتور  -:الموضوع األول

  .في وظیفة أستاذ بذات القسم
  .مع تقدیم خالص التهنئة لسیادته  الموافقة:   القرار

  

عفاف عبد الفادي دانیال ./ د.م.النظر في توصیة مجلس قسم العلوم االجتماعیة في الطلب المقدم من أ :الموضوع الثاني
      .                أستاذ علم النفس المساعد بالقسم بشان رفع إنتاجها العلمي إلى اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة

  .الموافقة مع تمنیات مجلس الكلیة لسیادتها بالتوفیق:   القرار
نهلة عبد الرحیم عبد ./ د.م.النظر في توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط  في الطلب المقدم من أ -:الموضوع الثالث 

                    رقیة األساتذة الرحمن األستاذ المساعد بالقسم، بشان رفع إنتاجها العلمي إلى اللجنة العلمیة الدائمة لت
  .واألساتذة المساعدین

  الموافقة مع تمنیات مجلس الكلیة لسیادتها بالتوفیق:   القرار
النظر في توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط بشأن المذكرة المعروضة من قسم الكادر الخاص  -:الموضوع الرابع 

  .محمد مصطفى عبد ربه األستاذ المساعد المتفرغ بالقسممجدي / د.م.بالكلیة، والخاصة بإنهاء خدمة أ
  .الموافقة:   القرار

  : موضوعات خاصة بلجنة شئون التعلیم والطالب: رابعاً 
  

  

النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب على اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثـاني للعـام : الموضوع األول
لتخلفــــات والتــــدریب المیــــداني،  علــــى أن تبــــدأ االمتحانــــات اعتبــــارا مــــن یــــوم وجــــدول ا ٢٠١٨/٢٠١٩الجــــامعي 

ــوم  ١٩/٥/٢٠١٩ ــوم ١٣/٦/٢٠١٩وتنتهــي ی ــارا مــن ی ــات اعتب ــدأ امتحانــات التخلف ــوم  ٥/٥/٢٠١٩، وتب وتنتهــي ی
لثة الفترة للفرقة الثانیة الفترة الصباحیة، والفرقة الثا ٥/٥/٢٠١٩، وتبدأ امتحانات التدریب المیداني یوم ٩/٥/٢٠١٩

  .  للفرقة الرابعة الفترة الصباحیة  ٦/٥/٢٠١٩المسائیة، ویوم 
  .الموافقة :   القرار 

النظـــــر فـــــي توصـــــیة لجنـــــة شـــــئون التعلـــــیم والطـــــالب بالموافقـــــة علـــــى العـــــذر المقـــــدم مـــــن                           :الموضـــــوع الثـــــاني
انتساب عن دخول االمتحان في الفصل الدراسي الثاني نظـرا  معتز فتحي عبد اللطیف المقید بالفرقة الرابعة/ الطالب 

  .م ١٣/٣/٢٠١٩إلعادة قیده قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني بتاریخ 



  م ١٤/٤/٢٠١٩الموافق   االحدیوم  –م  ٢٠١٩ أبریللشهر ) ٢٩٠(محضر مجلس الكلیة رقم 
  

  

  
 

 - ٤ - 
 م١٤/٤/٢٠١٩الموافق  االحدوم ی     

  Fayoum University    ة الفیومجامع

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

، وقبول إعتذاره عن دخول إمتحان الفصل الدراسي ٢٠١٩/ ١٣/٣على إعادة قید الطالب إعتبارًا من  الموافقة:   القرار
  . سادة أعضاء هیئة التدریس القائمین بالتدریس للفرقة الرابعة انتسابمع إبالغ ال م،٢٠١٩/ ٢٠١٨الثاني 

النظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بالموافقة على األجازة المرضیة المقدمة من               -:الموضوع الثالث
  . ولمدة شهر ١٦/٣/٢٠١٩عمر السید على المقید بالفرقة الثالثة انتساب اعتبارا من یوم / الطالب 

   .القائمین بالتدریس للفرقة الثالثة انتساب مع إبالغ السادة أعضاء ھیئة التدریس الموافقة:   القرار
النظر في توصیة مجلـس قسـم مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة بإعـادة توزیـع مقـررات الـتعلم المـدمج علـى  :الموضوع الرابع 

  .مقرراتهم من البرنامج الدراسيالسادة أعضاء هیئة التدریس بالقسم ممن تم حذف 
  .الموافقة :   القرار

النظر في اعتماد نتیجة مرحلة البكالوریوس في الخدمة االجتماعیة بنظام التعلیم المفتوح دور فبرایر  :الموضوع الخامس 
  ).طالب جامعة الفیوم، طالب جامعة بني سویف ، طالب جامعة المنیا ( م ٢٠١٩

  .الموافقة :   القرار

  :موضوعات خاصة  بلجنة الدراسات العلیا والبحوث: ساً خام
  

  تصویب: الموضوع األول
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا  والبحوث بشأن تصویب خطأ مطبعي في قرار منح درجة الماجستیر للدارسة  -١

  أسماء سعید رمضان احمد بقسم التنمیة والتخطیط طبقا لقرار لجنة المناقشة والحكم/ 
أسماء سعید رمضان احمد سعید  بقسم التنمیة / ـ  الموافقة على منح درجة الماجستیر للدارسة :   ر قبل التعدیلالقرا

  ممتاز / والتخطیط بتقدیر 
أسماء سعید رمضان احمد سعید  بقسم التنمیة / ـ  الموافقة على منح درجة الماجستیر للدارسة :   القرار بعد التعدیل
  د جدًا جی/ والتخطیط بتقدیر 

  الموافقة:  القرار
  -:منـــح الدرجات العلمیة :الموضوع الثاني 

النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن النظر في توصیة مجلس قسم  مجاالت الخدمة االجتماعیة   -١
  / بالموافقة على منح درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیة للدارسة 

 للجنةقرار ا الموضوع االسم
 ممتــاز تأثیر المجتمع االفتراضي علي منظومة القیم االجتماعیة لدي الشباب الجامعي " شروق محمد جمال الدین عبد العزیز            

  الموافقة:  القرار
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن النظر في توصیة  مجلس قسم  مجاالت الخدمة  -٢

  : موافقة على منح درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة لكل من الدارسیناالجتماعیة  بال
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 قرار اللجنة الموضوع االسم
 مرتبة الشرف األولى متطلبات تطبیق معاییر الجودة داخل مؤسسات الرعایة االجتماعیة لألطفال "  أسامة عبد الفتاح محمد سعد

 مرتبة الشرف األولى "ات متابعة الخریجین في إكساب الشباب الجامعي مهارات سوق العملفعالیة وحد"  هاني جودة مصباح أبو خریص

المدخل الوقائي في الخدمة االجتماعیة وتحقیق االنضباط المدرسي لطالب "  مسعود علي عبد الحمید علي
 "المرحلة الثانیة من التعلیم األساسي

 مرتبة الشرف األولى

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

النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن النظر في توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة   - ١
  / بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه للدارسة 

 عنوان الرسالة تاریخ التسجیل الدرجة االسم
روة جمعة عبد الغني م

 ١٤/٣/٢٠١٧ الدكتوراه بسیوني
استخدام إستراتیجیة التمكین للمساهمة في تحقیق إدارة الجودة الشاملة بالجمعیة " 

 "العربیة للتنمیة البشریة وخدمة المجتمع
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

عوني محمود توفیق قنصوه/ د.ا كلیة الخدمة  -تفرغ ـ قسم طرق الخدمة االجتماعیة أستاذ تنظیم المجتمع الم 
جامعة الفیوم –االجتماعیة  

مشرفا 
 ورئیسا

عبد العزیز إبراهیم عیسى/ د.ا  
أستاذ تنظیم المجتمع ووكیل كلیة الخدمة االجتماعیة التنمویة لشئون التعلیم 

سویفي والطالب ـ جامعة بن  مناقشا 

 هناء محمد السید عبد المجید/ د .ا
كلیة الخدمة  -اذ تنظیم المجتمع ورئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة أست

 مناقشا جامعة الفیوم –االجتماعیة

كلیة الخدمة  -أستاذ تنظیم المجتمع المساعد ـ قسم طرق الخدمة االجتماعیة  لیلى عبد الوارث عبد الوهاب/ د .م.ا 
 جامعة الفیوم –االجتماعیة

 مشرفا

  الموافقة:  القرار
لنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن النظر في توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة  بالموافقة ا -٢

  / على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه للدارسة 

تاریخ  الدرجة االسم
 التسجیل

 عنوان الرسالة

سمر طارق حسین 
 ١٤/٣/٢٠١٧ الدكتوراه عثمان  

مارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة المبنیة علي األدلة والبراهین للحد من الم" 
المشكالت التي تواجه األخصائیین االجتماعیین العاملین مع جماعات النشاط المدرسي 
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   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

عادل محمود مصطفى/ د.ا  
 -ق الخدمة االجتماعیة السابق أستاذ خدمة الجماعة المتفرغ ورئیس قسم طر

جامعة الفیوم  -كلیة الخدمة االجتماعیة . 
مشرفا 
 ورئیسا

 فاطمة عبد اهللا إسماعیل / د .ا
أستاذ خدمة الجماعة وقائم بأعمال وكیل كلیة التمریض لشئون خدمة المجتمع 

 .جامعة الفیوم -وتنمیة البیئة 
 مناقشا

 مناقشا ورئیس قسم خدمة الجماعة بالمعهد العالي للخدمة االجتماعیة بسوهاجأستاذ  مجدي فاوي أبو العال شركس/ د.ا 
  الموافقة:  القرار

النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن النظر في توصیة مجلس قسم طرق الخدمة االجتماعیة   - ٣
  /  بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستیر للدارس

تاریخ  الدرجة االسم
 التسجیل

 عنوان الرسالة

أحمد توبة مصطفى 
 ٢٠/٣/٢٠١٨ الماجستیر مجاهد  

فعالیة مراكز التعلیم المدني في تنمیة قیم المواطنة لدى الشباب دراسة من منظور " 
 "تنظیم المجتمع 

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

عوني محمود قنصوه/ د.ا  –كلیة الخدمة االجتماعیة -قسم طرق الخدمة االجتماعیة  -نظیم المجتمع المتفرغ أستاذ ت 
 جامعة الفیوم

مشرفا 
 ورئیسا

محمد عرفات عبد الواحد/ د.ا سویفي كلیة الخدمة االجتماعیة التنمویة ـ جامعة بن -أستاذ ورئیس قسم  تنظیم المجتمع   مناقشا 
 مناقشا جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -ستاذ تنظیم المجتمع المساعد ـ قسم طرق الخدمة االجتماعیة أ لیلى عبد الوارث عبد الوهاب/ د .م .ا 

  الموافقة:  القرار
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن النظر في توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط  بالموافقة  - ٤

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

 "متطلبات تفعیل برامج التمكین االقتصادي للمرأة "  ٢٧/٤/٢٠١٧ الماجستیر كریمان محمد رمضان محمد
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

 مناقشًا ورئیساً  جامعة حلوان  –كلیة الخدمة االجتماعیة  –أستاذ التخطیط االجتماعي  أحمد إبراهیم حمزة/ د.ا
 مناقشاً  جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة  –أستاذ التنمیة والتخطیط  وفاء یسري إبراهیم/ د.ا

 مشرفاً  مجامعة الفیو  -كلیة الخدمة االجتماعیة  –أستاذ التنمیة والتخطیط المساعد  نهلة عبد الرحیم عبد الرحمن/ د..م.ا 
  الموافقة: القرار 
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  تسجیل الرسائل العلمیة -:الموضوع الرابع
النظـر فـي توصــیة لجنـة الدراســات العلیـا والبحــوث بشـأن النظــر فـي توصــیة مجلـس قســم مجـاالت الخدمــة  - ١  

  /االجتماعیة بالموافقة على تسجیل رسالة الدكتوراه للدارسة 
 عنوان الرسالة الدرجة االسم

 "الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة وتحقیق الحمایة االجتماعیة لألطفال المعرضین للخطر " الدكتوراه محمد عبد اهللا إیمان شعبان
  -: وتشكیل هیئة اإلشراف من السادة 

میرفت السید خطیري/ د . ا جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -مجاالت الخدمة االجتماعیة  بقسم  أستاذ  س مشرف رئی    
 مشرف ثان جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة -مدرس بقسم  مجاالت الخدمة االجتماعیة  سعد عید قاسم/  د 

  الموافقة:  القرار  
ــس قســم طــرق الخدمــة  - ٢ ــا والبحــوث بشــأن النظــر فــي توصــیة مجل ــة الدراســات العلی النظــر فــي توصــیة لجن

  /ستیر للدارسة االجتماعیة بالموافقة على تسجیل رسالة الماج
 عنوان الرسالة الشعبة االسم

 "آلیات المدافعة في تنظیم المجتمع  لتحسین نوعیة حیاة المرأة المعیلة "  تنظیم المجتمع مریانة مجدي معوض منصور
  -: وتشكیل هیئة اإلشراف من السادة 

  

هناء محمد السید عبد / د.أ
 المجید

كلیة الخدمة  - مة االجتماعیة أستاذ تنظیم المجتمع ورئیس قسم طرق الخد
 جامعة الفیوم –االجتماعیة

مشرف  
 رئیس 

 مشرف ثان جامعة الفیوم –كلیة الخدمة االجتماعیة- قسم طرق الخدمة االجتماعیة   - مدرس تنظیم المجتمع  احمد مرعي هاشم/  د 

  الموافقة:  القرار  
ــا والبحــوث بشــأن ال - ٣ ــة الدراســات العلی ــس قســم طــرق الخدمــة النظــر فــي توصــیة لجن نظــر فــي توصــیة مجل

  /االجتماعیة بالموافقة على تسجیل رسالة الماجستیر للدارسة 
 عنوان الرسالة الشعبة االسم

 مارلین جمال مالك ظریف 
تنظیم 
 إسهامات رأس المال االجتماعي في تفعیل برامج الحمایة االجتماعیة لألسر الفقیرة المجتمع

  -: لسادة وتشكیل هیئة اإلشراف من ا

 –كلیة الخدمة االجتماعیة -أستاذ تنظیم المجتمع ورئیس قسم طرق الخدمة االجتماعیة  هناء محمد السید عبد المجید/ د.ا
 جامعة الفیوم

مشرف  
 رئیس 

لیلى عبد الوارث عبد / د . م.ا 
 الوهاب

كلیة الخدمة  -أستاذ تنظیم المجتمع المساعد ـ قسم طرق الخدمة االجتماعیة 
 مشرف ثان جامعة الفیوم –جتماعیةاال

  الموافقة:  القرار
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ــس قســم طــرق الخدمــة  - ٤ ــا والبحــوث بشــأن النظــر فــي توصــیة مجل ــة الدراســات العلی النظــر فــي توصــیة لجن
  /االجتماعیة بالموافقة على تسجیل رسالة الماجستیر للدارسة 

 عنوان الرسالة الشعبة االسم

 دعاء ثروت أحمد السید
تنظیم 
 عالمجتم

 "آلیات تحقیق التمیز المؤسسي بالجمعیات األهلیة  " 

  -: وتشكیل هیئة اإلشراف من السادة 

عوني محمود قنصوه/ د.ا  
كلیة الخدمة  -قسم طرق الخدمة االجتماعیة  -أستاذ تنظیم المجتمع المتفرغ

جامعة الفیوم –االجتماعیة  
مشرف  

 رئیس 
 –كلیة الخدمة االجتماعیة-قسم طرق الخدمة االجتماعیة   -جتمع مدرس تنظیم الم بسمة عبد اللطیف أمین/  د 

 مشرف ثان جامعة الفیوم

  الموافقة:  القرار
ــس قســم طــرق الخدمــة  - ٥ ــا والبحــوث بشــأن النظــر فــي توصــیة مجل ــة الدراســات العلی النظــر فــي توصــیة لجن

  /االجتماعیة بالموافقة على تسجیل رسالة الدكتوراه للدارسة 
 عنوان الرسالة ةالدرج االسم

منال شحاتة عبد الحمید 
 موسى

ممارسة النموذج النسائي في خدمة الجماعة لتنمیة وعي المرأة الفقیرة بحقوقها في " الدكتوراه
 "المناطق العشوائیة 

  -: وتشكیل هیئة اإلشراف من السادة 

عادل محمود مصطفى/ د.ا  
كلیة الخدمة  -تماعیة قسم طرق الخدمة االج -أستاذ خدمة الجماعة المتفرغ 

جامعة الفیوم –االجتماعیة  
مشرف  

 رئیس 
فاطمة عبد اهللا  / د .ا

 إسماعیل
 –كلیة الخدمة االجتماعیة -قسم طرق الخدمة االجتماعیة  -أستاذ خدمة الجماعة

 جامعة الفیوم
 مشرف ثان

  الموافقة:  القرار
لنظـر فـي توصـیة مجلـس قسـم التنمیـة والتخطـیط  النظر في توصیة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث بشـأن ا - ٦

  /بالموافقة على تسجیل رسالة الدكتوراه للدارس 
 عنوان الرسالة الدرجة االسم

 الدكتوراه خالد عبد اهللا ناجي محمد
فاعلیة التسویق االجتماعي في تعزیز المسئولیة االجتماعیة للریفیین تجاه الخدمات " 

 "الصحیة بالجمعیات األهلیة 
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  -: وتشكیل هیئة اإلشراف من السادة 

وفاء یسري إبراهیم/ د.ا  
كلیة الخدمة -قسم التنمیة والتخطیط-أستاذ التنمیة والتخطیط

 جامعة الفیوم -االجتماعیة
مشرف  

 رئیس 

 محمد أحمد محمد أبو العال. د
كلیة الخدمة  -قسم التنمیة والتخطیط - مدرس التنمیة والتخطیط 

 الفیوم جامعة –االجتماعیة
 مشرف ثان

  الموافقة:  القرار
  مد القید والتسجیل - :الموضوع الخامس

ــس قســم طــرق الخدمــة  -١ ــي توصــیة مجل ــا والبحــوث بشــأن النظــر ف ــة الدراســات العلی ــي توصــیة لجن النظــر ف
  بناء على تقریر اإلشراف )  عام أول ( االجتماعیة بالموافقة على مد فترة القید والتسجیل لمدة 

تاریخ  الدرجة اسم الدارس
 التسجیل

 مالحظات انتهاء التسجیل

 ١٧/٤/٢٠١٩ ١٨/٤/٢٠١٦ ماجستیر نبیلة سید محمد سعید
 ١٨/٤/٢٠١٩عام أول یبدأ من 

 ١٧/٤/٢٠٢٠ینتهي 
  الموافقة: القرار 

  ـ عرض تقریر متابعة: الموضوع السادس 
د .اء بتقریر المتابعة المقـدم مـن االنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشان الموافقة على ما ج -١

شــیماء رمضــان یوســف عبــد الحفــیظ، والمســجلة بدرجــة / عــوني محمــود توفیــق المشــرف الــرئیس للدارســة 
  .بقسم طرق الخدمة االجتماعیة  ٢٠١٥/  ٥/ ٢٠الدكتوراه في 

 الموافقة:  القرار

  اعتماد جدول االمتحانات   -:الموضوع السابع 
 ٢٠١٨/٢٠١٩ة الدراسات العلیا والبحـوث بشـأن مقتـرح جـدول امتحانـات دور یونیـو النظر في توصیة لجن – ١

  . ١٥/٦/٢٠١٩لتمهیدي الماجستیر والدكتوراه والدبلوم على أن تبدأ االمتحانات اعتبارا من 
  الموافقة:  القرار
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  :موضوعات خاصة بالجودة: سادساً 
واالعتماد بالكلیة بمخاطبة السادة األساتذة أعضاء هیئة التدریس  النظر في توصیة وحدة ضمان الجودة :الموضوع األول 

باألقسام العلمیة األربعة بالكلیة بضرورة تسلیم توصیف وتقاریر مقررات برنامج مرحلة البكالوریوس للفصلین 
م، وكذلك توصیف وتقاریر مقررات برامج الدراسات ٢٠١٩/ ٢٠١٨للعام الجامعي ) الثاني-األول(الدراسیین 

  .م٢٠١٩/ ٢٠١٨العلیا للعام الجامعي 
  الموافقة:  القرار

  -:النظر في توصیة وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلیة بإضافة كال من :  الموضوع الثاني
 المراجع الخارجي بهیئة ضمان الجودة واالعتماد نجوى إبراهیم عبد الجواد/ د.أ
 لعلوممدیر وحدة ضمان الجودة بكلیة ا  محمود صوفي/ د.أ

 وبرامج الدراسات العلیا للخدمة االجتماعیة بالكلیة ،لبرنامج بكالوریوس الخدمة االجتماعیة داخلینكمراجعین     
  الموافقة:  القرار

لكلیـة الخدمـة  التنظیمـيبإعتمـاد تحـدیث الهیكـل  واإلعتمـاد، النظر في توصیة وحدة ضمان الجودة: الموضوع الثالث
  -:بإضافة الوحدات التالیة  ومجامعة الفی -االجتماعیة

  عمید الكلیة/ د.أالوحدات التى تتبع : أوال 
   وحدة ضمان الجودة -١

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  / د.أ الوحدات التى تتبع:  ثانیا
  .نظم تقویم الطالب واالمتحاناتتطویر وحدة   -١
  ) M.I.S( وحدة نظم المعلومات اإلداریة  -٢

  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة/ د.أتتبع  التيحدات و ال:  ثالثا
  .والكوارث  األزماتوحدة إدارة  -١
  وحدة متابعة الخریجین  -٢
  المرأةوحدة مناهضة العنف ضد  -٣
  وحدة الخدمة العامة  -٤
  وحدة التسویق االجتماعي -٥
  االجتماعیة  مركز البحوث -٦
   الموافقة:  القرار

  
  
  



  م ١٤/٤/٢٠١٩الموافق   االحدیوم  –م  ٢٠١٩ أبریللشهر ) ٢٩٠(محضر مجلس الكلیة رقم 
  

  

  
 

 - ١١  - 
 م١٤/٤/٢٠١٩الموافق  االحدوم ی     

  Fayoum University    ة الفیومجامع

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

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

  )الـزواج العرفـي( تنفیـذ نـدوة عـن  بإعتماد النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة -:الموضوع األول
نهلـة عبـد ./ د.م.أ للنـدوة التنسـیق وقامـت بأعمـال ،عبـد الحمیـدمحمدیوسـف / د.فیهـا أ والتي حاضر

  .عبد الرحمن حیمالر 
  .الموافقة:  القرار

   

النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة باعتماد تشكیل مجلس إدارة وحدة التسویق  -:الموضوع الثاني
   .وخطة العمل بالوحدة  ، والالئحة الداخلیة،بالكلیة

   الموافقة: القرار 

  :ما یستجد من أعمال - :  ثامناً 
  

الوارد من المستشفى  التقریر الطبيالنظر في توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بالموافقة على  :ل الموضوع األو
 المقیدة بالفرقة الرابعة انتساب  شیماء شعبان شریف/ الجامعي لجامعة الفیوم والخاص بالطالبة

  .م٢٤/٣/٢٠١٩إجازة مرضیة لمدة أسبوع  اعتبارا من  والذي یوصي بمنحها
    .بالفرقة الرابعة انتساب  موافقة مع إبالغ السادة أعضاء هیئة التدریسال: القرار 

  

  رئيس المجلس وعميد الكلية أمين المجلس
 

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

  
  
  


