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  فبرایرلشھر ) ٨٢٨(الكلیة  رقم  سمحضر مجل
  م٢/٢٠١٩/ ١٧ قالمواف األحدیوم 

  
اجتمــــاع  عقــــد،   العاشــــرة صــــباحاً وفــــى تمــــام الســــاعة   م ١٧/٢/٢٠١٩الموافــــق   األحــــدإنــــه فــــي یــــوم       

مجلــــس الرئــــیس و عمیــــد الكلیــــة  - معــــوض البــــاهي زینــــب./ د.أ برئاســــة) ٢٨٨(مجلــــس الكلیــــة جلســــته رقــــم 
  :السادة األساتذة وبحضور كًال من  یوسف اسحق إبراهیم، ./ د وبأمانة

  
  

  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    اله خورشید طاهر  ه/ 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
  ة أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعی  ناصر عویس عبد التواب / د.أ  -٦
  أستاذ بقسم طرق الخدمة االجتماعیة   نادیة عبد العزیز محمد / د.أ  -٧
  أستاذ بقسم التنمیة والتخطیط   قوت القلوب محمد فرید / د.أ  -٨
  أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط   أحمد وفاء زیتون / د.أ  -٩
  اعیة أستاذ متفرغ بقسم طرق الخدمة االجتم  مصطفي الحسیني النجار / د.أ  -١٠
  أستاذ متفرغ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   محمد جمال الدین عبد العزیز / د.أ  -١١
  أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   منال حمدي الطیب / د.أ  -١٢
  كبیر مذیعین التلیفزیون المصري  عبد الحكیم اللواج/ أ   -١٣

١٦-  

  : واعتذر عن عدم الحضور
  أستاذ متفرغ بقسم التنمیة والتخطیط  بد اهللا مختار عبد العزیز ع/ د.أ - ١
  السكرتیر العام المساعد لمحافظة الفیوم  حسن صفوت/ العمید - ٢
  مدیر الصندوق االجتماعي بالفیوم   اشرف درویش/ المهندس  - ٣
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   : االستهالل: أوال
 اسبة بدء الفصل الدراسي الثاني الترحیب بالسادة أعضاء مجلس الكلیة وتقدیم خالص التهاني لهم بمن

  .م٢٠١٩/ ٢٠١٨من العام الجامعي 
  :التهنئة 
تقدیم خالص التهاني لفخامة الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس الجمهوریة لتولي مصر رئاسة االتحاد  -

  . االفریقى 
ة فخامة السید زینب معوض الباهي على ثق/ خالص التهاني لألستاذة الدكتورة ب یتقدم أعضاء مجلس الكلیة -

 . جامعة الفیوم -رئیس الجمهوریة ووزیر التعلیم العالي في تعیین سیادتها عمیدًا لكلیة الخدمة االجتماعیة

السید على عثمان على ترقیه سیادته لدرجة أستاذ مساعد بقسم التنمیة / تقدیم خالص التهاني للدكتور -
 .والتخطیط

د السالم المدرس بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة على تعیین عماد محمد عب/ تقدیم خالص التهاني للدكتور -
  .سیادته مستشارًا إعالمیا لرئیس جامعة الفیوم

  :شكر واجب
زینب معوض الباهي عمید الكلیة بخالص الشكر والتقدیر للسادة أعضاء هیئة التدریس، والهیئة / د.تتقدم أ -

               یادتها بالتعیین عمیدًا لكلیة الخدمة االجتماعیةالمعاونة، والسادة العاملین بالكلیة على التهنئة لس
 . جامعة بالفیوم

تقدیم خالص الشكر والتقدیر للسادة رؤساء وأعضاء كنتروالت الفرق األربعة للكلیة على جهودهم في االنتهاء  -
عالن نتائج الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  ٕ      .م٢٠١٩/ ٢٠١٨من رصد وا

  :تامشاطر 
  

مي وهبة عبد التواب بالفرقة الثانیة انتظام بالكلیة سائلین المولى عز / یم خالص العزاء في وفاة الطالبةتقد -
  .وجل أن یتغمد الفقیدة وأهلها بواسع رحمته ومغفرته

  
  

  
  

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

  : المصادقات : ثانیاُ 
   )٢٨٧(التصدیق على محضر االجتماع السابق رقم  -
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  : موضوعات خاصة بالكادر الخاص : ثالثاً 
السید على عثمان في وظیفة / ظر في توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط بتعیین الدكتورالن:  :الموضوع األول 

  .أستاذ مساعد بذات القسم
  .ادته خالص التهنئة لسیتقدیم مع  الموافقة : القرار 

عبد الحمید یونس / د.م.في توصیة مجلس قسم العلوم االجتماعیة بالموافقة على انتداب أ النظر: الموضوع الثاني
یوم السبت من كل أسبوع ساعات أسبوعیًا ) ٤(بواقع  "االنثروبولوجیا " لتدریس مادة زید 

ي من العام الجامعي بالمعهد المتوسط للخدمة االجتماعیة بكفر الشیخ بالفصل الدراسي الثان
   .                  . م٢٠١٩/ ٢٠١٨

  . الموافقة :القرار 
  : بلجنة شئون التعلیم والطالبموضوعات خاصة : رابعاً 

  

  

) انتســاب  –انتظــام ( للفرقــة الرابعــة  دور ینــایربكــالوریوس الخدمــة االجتماعیــة اعتمــاد نتیجــة : الموضــوع األول
  .م٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعي 

  الموافقة  :ار القر 
ول محاضـرات الفصـل الدراسـي ااعتمـاد جـدبشـأن  لنظر في توصیة لجنة شئون التعلـیم والطـالبا :الموضوع الثاني

    .م٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعي  )انتساب -انتظام(للفرق الدراسیة األربعة  الثاني
  الموافقة  :القرار 

القـــادة  أعـــداد تحدیــد موعـــد معســكربشـــأن  الطـــالبالنظــر فـــي توصـــیة لجنــة شـــئون التعلــیم و  :الموضــوع الثالـــث
بالنســبة للطــالب،   ٧ -٦ -٥ :یبــدأ فــي األســبوع األول مــن شــهر مــارس أیــامبحیــث  فرقــة الثالثــةلل االجتمــاعیین

  .بالنسبة للطالبات ١٤ -١٣ -١٢: واألسبوع الثاني من شهر مارس أیام
  الموافقة  :القرار 

الطلـب المقـدم س قسـم مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة بشـأن الموافقـة علـى توصیة مجلـالنظر في  : الرابعالموضوع 
بشأن االعتذار عن تـدریس مقـرر تقیـیم الممارسـة المهنیـة ببرنـامج الرعایـة االجتماعیـة  حكیمة رجب على./ من د

  .سعد قاسم لتدریس المقرر ./ جامعة بني سویف، وترشیح د –
  الموافقة  :القرار 
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                  توصــــیة مجلــــس قســـــم التنمیــــة والتخطــــیط بشـــــأن الموافقــــة علــــى اعتـــــذارفـــــي  النظــــر : الخــــامسالموضــــوع 
ـــدكتورة  ـــاء القـــدرات "نجـــالء رجـــب عـــن تـــدریس مقـــرر / ال ـــیم المفتـــوح ببرنـــامج الرعایـــة " بن للتیـــرم الثـــامن للتعل

  .سلوى رمضان عبد الحلیم لتدریس المقرر / د .م.جامعة الفیوم وترشیح أ -االجتماعیة
  الموافقة  :قرار ال

عفـاف عبـد الفـادي دانیـال ./ د.م.النظر في توصیة مجلس قسم العلـوم االجتماعیـة بترشـیح أ:  الموضوع السادس
  . جامعة الفیوم -لتدریس مقرر علم النفس ببرنامج الرعایة االجتماعیة

  الموافقة  :القرار 
  

 --------------------------------------------------------- -------  
  :الدراسات العلیا والبحوثموضوعات خاصة  بلجنة  :خامساً 

  

النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا بشــأن تصــویب الخطــأ المطبعــي فــي عنــوان رســالة                   : الموضــوع األول
ً علـى/ الدارسة  مـا جـاء فـي  ریم جمال عبد المطلب بدرجة الماجستیر بقسم مجـاالت الخدمـة االجتماعیـة بنـاء

  . م ٣/١/٢٠١٩بتاریخ ) ٦(بند التصدیق على محضر القسم السابق رقم 
البیئــة االجتماعیــة وعالقاتهــا بمســتوى االلتــزام التنظیمــي لألخصــائیین االجتمــاعیین "  العنــوان قبــل التصــویب

  ).دراسة مقارنة بین الثانوي العام والثانوي الفني ( بالمجال المدرسي 
البیئـــة المدرســـیة وعالقاتهـــا بمســـتوى االلتـــزام التنظیمـــي لألخصـــائیین االجتمـــاعیین "  بالعنـــوان بعـــد التصـــوی

  )فني  -دراسة مقارنة بین مدارس المرحلة الثانویة عام( بالمجال المدرسي 
  الموافقة  :القرار 

ــاني ــا والبحــوث بشــأن توصــیة  النظــر فــي توصــیة :الموضــوع الث مجــاالت مجلــس قســم  لجنــة الدراســات العلی
  :للدارسةمنح درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیة بالموافقة على خدمة االجتماعیة  ال

  قرار اللجنة  الموضوع  االسم  م
دور مقترح لألخصائي االجتماعي في التخفیف من حدة المشكالت التي "   إبراھیمھالة أحمد أمین   ١

  "تواجھ األطفال تحت الوصایة 
  ممتــاز

  الموافقة  :القرار 
الخدمة  قسم  طرق مجلسلجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن توصیة  النظر في توصیة :الثالثوضوع الم

  :للدارسمنح درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة بالموافقة على االجتماعیة  
  قرار اللجنة  الموضوع  االسم  م
وكي في خدمة الجماعة استخدام النموذج المعرفي السل"  إبراھیم السید محمد إبراھیم  ١

  "األیتام األطفاللتنمیة القیم االجتماعیة لدي 
  مرتبة الشرف األولى

  الموافقة  :القرار 
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الخدمة  مجلس قسم مجاالتتوصیة النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن  :الرابعالموضوع 

   /للدارس  الدكتوراهسالة بالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على ر االجتماعیة 
  

تاریخ   الدرجة  االسم
  التسجیل

  عنوان الرسالة

ھاني جودة مصباح 
فعالیة وحدات متابعة الخریجین في إكساب الشباب الجامعي "   ٢٤/١/٢٠١٧  الدكتوراه  بو خریصأ

  "مھارات سوق العمل
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  

دندراوي عباس علي/  د.ا  وتنمیة المجتمع خدمة نولشؤ أسوان جامعة رئیس ونائب ـ متفرغ أستاذ    
سابقا البیئة  

مناقشا 
 ورئیسا

 الدین جمال محمد/  د.ا
العزیز عبد الفیوم  ـ جامعة السابق االجتماعیة الخدمة كلیة وعمید متفرغ أستاذ                     مشرفا 

جامعة  ـ االجتماعیة الخدمة كلیة وعمید االجتماعیة لخدمةا مجاالت أستاذ  الباھي معوض زینب/  د.ا
  مناقشا                   الفیوم

صفاء عزیز /  د . م .أ
  مشرفا أستاذ مساعد بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ــ جامعة الفیوم محمود

  الموافقة  :القرار 
الخدمة  حوث بشأن توصیة مجلس قسم مجاالتالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والب :الخامس الموضوع 

   /للدارسة  الدكتوراهبالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة  
تاریخ   الدرجة  االسم

  التسجیل
  عنوان الرسالة

احمد  أمینمیرفت 
سة العامة في التدخل المھني للخدمة االجتماعیة  من منظور الممار"   ٢٥/٧/٢٠١٦  الدكتوراه  مھدلى

  "تأھیل األحداث الجانحین 
   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 

  
جمال شحاتة حبیب/ د.ا كلیة الخدمة االجتماعیة ـ  الخدمة مجاالت متفرغ بقسم أستاذ 

حلوانجامعة –االجتماعیة  
مناقشا 
 ورئیسا

محمود فتحي محمد/ د.ا  –االجتماعیة الخدمة بكلیة - االجتماعیة الخدمة مجاالت بقسم أستاذ 
الفیوم جامعة مناقشا     

 –االجتماعیة الخدمة بكلیة - االجتماعیة الخدمة مجاالت بقسم أستاذ  الطیب يحمد منال/ د.ا
 مشرفا الفیوم جامعة

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

   /للدارسة  الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة االجتماعیة 
تاریخ   الدرجة  االسم

  التسجیل
  عنوان الرسالة

شروق محمد جمال الدین 
تأثیر المجتمع االفتراضي علي منظومة القیم االجتماعیة لدي "   ١٦/١/٢٠١٨  الماجستیر  عبد العزیز            

  "الشباب الجامعي 
  

   -:وتتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  

النصر أبو محمد مدحت/  د. ا  الخدمة كلیة - – االجتماعیة الخدمة مجاالت بقسم أستاذ متفرغ 
حلوان جامعة- االجتماعیة                   

مناقشا 
 ورئیسا

أحمد حسني إبراھیم/ د .ا كلیة الخدمة االجتماعیة  -أستاذ ورئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة    
جامعة الفیوم  –  مشرفا 

 - كلیة الخدمة االجتماعیة  -–أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة   یوسف محمد عبد الحمید / د.ا
 مناقشا   جامعة الفیوم                  

 - كلیة الخدمة االجتماعیة  -–أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  الطیب حمدي منال / د .ا
 مشرفا جامعة الفیوم                    

  الموافقة  :القرار 
الخدمة  النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن توصیة مجلس قسم مجاالت :السابع الموضوع 

   /للدارسة  الماجستیربالموافقة على تشكیل لجنة المناقشة والحكم على رسالة تماعیة االج

تاریخ   الدرجة  االسم
  عنوان الرسالة  التسجیل

 إبراھیمجمیلھ ربیع 
تفعیل التسویق االجتماعي لخدمات الرعایة االجتماعیة لذوي  آلیات"   ١٦/١/٢٠١٨  الماجستیر  سید

  " اإلعاقة
  

   -:قشة والحكم من السادة وتتكون لجنة المنا
  

محمود فتحي محمد/ د.ا  كلیة ورئیس قسم المجاالت السابق االجتماعیة الخدمة مجاالت أستاذ 
الفیوم جامعة –االجتماعیة الخدمة  

مشرفا 
 ورئیسا

 - كلیة الخدمة االجتماعیة  -–أستاذ بقسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  الطیب حمدي منال / د .ا
 ناقشام جامعة الفیوم

 االجتماعیة الخدمة بكلیة المجاالت قسم أستاذ مساعد وقائم بعمل رئیس حامد أحمد محمد فضل/ د .م.ا
 مناقشا سویف بني جامعة – التنمویة

  الموافقة  :القرار 
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امن وع الث الخدمــة  النظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث بشــأن توصــیة مجلــس قســم طــرق :الموض

  /للدارسة  الماجستیربالموافقة على تسجیل رسالة  ةاالجتماعی
  عنوان الرسالة  الشعبة  االسم

في تنمیة الوعي بأسالیب التواصل األسري في  االجتماعيدور األخصائي "   الفردخدمة   ضحى عید سید عید
  " العمل مع الحاالت الفردیة

  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 
سالم صدیق احمد/ د  .ا كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –  الفرد المتفرغ اذ خدمة أست  مشرف رئیس     

كلیة الخدمة االجتماعیة   –الخدمة االجتماعیة  طرقمدرس بقسم   احمد صالح الدین سید/ د 
 مشرف ثان جامعة الفیوم

  الموافقة  :القرار 
الخدمة  حوث بشأن توصیة مجلس قسم طرقالنظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والب :الموضوع التاسع

  /للدارس  الماجستیربالموافقة على تسجیل رسالة  االجتماعیة
  عنوان الرسالة  الشعبة  االسم
محمد محمد احمد 

  احمد
الممارسة المھنیة لألخصائي االجتماعي بأسلوب إدارة الحالة في العمل مع "   الفردخدمة 

    " طرالحاالت الفردیة لألطفال المعرضین للخ
  -: وتشكیل ھیئة اإلشراف من السادة 

سالم صدیق احمد/ د  .ا كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –  الفرد المتفرغ أستاذ خدمة   مشرف   
 رئیس 

كلیة الخدمة االجتماعیة   –الخدمة االجتماعیة  طرقمدرس بقسم   احمد صالح الدین سید/ د 
 مشرف ثان جامعة الفیوم

  الموافقة  :القرار 
النظر في توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بشأن توصیة مجلس قسم التنمیة والتخطیط   :الموضوع العاشر  

  /للدارسة  الماجستیربالموافقة على تسجیل رسالة 
  عنوان الرسالة  الشعبة  االسم

مروة مجدي حسني 
  قرني

 للعمل التطوعي في مصر فعالیة الجمعیات األھلیة في ظل التشریع المنظم"   تنمیة
"  

  

  -: تشكیل ھیئة اإلشراف من السادة و
صالح احمد ھاشم/ د  .ا كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم  –التنمیة والتخطیط أستاذ   مشرف رئیس     

 مشرف ثان الخدمة االجتماعیة جامعة الفیوم كلیة –والتخطیط  بقسم التنمیة مدرس  احمد عماد سعد/ د 
  
  
  

  الموافقة  :رار الق
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ر ادي عش وع الح م اقســاأللس امجــالنظــر فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث بشــأن توصــیة : الموض

ـــى بالموافقـــة  العلمیـــة ـــدي عل ـــذین انتهـــت فتـــرة قیـــدهم األساســـیة واالســـتثنائیة بتمهی ـــد الدارســـین ال شـــطب قی
  ـ: م دون تقدیم خطط بحثیة وإنھاء إجراءات التسجیل وھ الماجستیر

  مالحظات  تاریخ القید  الشعبة  القسم  االسم  م
    ٢٢/١٠/٢٠١٥  وطفولة ةأسر  مجاالت الخدمة االجتماعیة  رحمة مصطفى سید عبد العظیم  ١
   ٢٢/١٠/٢٠١٥  وطفولة ةأسر  مجاالت الخدمة االجتماعیة  سیف أبوطلعت محمد  إسراء  ٢
    ٢٢/١٠/٢٠١٥  ة فردخدم طرق الخدمة االجتماعیةمروة أشرف محروس موسى        ٣
   ٢٢/١٠/٢٠١٥  خدمة فرد طرق الخدمة االجتماعیةأحمد حمدي محمد عبدالحمید      ٤
    ٢٢/١٠/٢٠١٥  جماعةخدمة  طرق الخدمة االجتماعیةالفتاح محمد       عبیر ثابت عبد  ٥
   ٢٢/١٠/٢٠١٥  جماعةخدمة  طرق الخدمة االجتماعیة    إسماعیلرضوى حسین محمد   ٦
    ٢٢/١٠/٢٠١٥  تخطیط  التنمیة والتخطیط  أحمد محمد عبد النبي فاطمة  ٧

  الموافقة  :القرار 
ر اني عش وع الث فــي توصــیة لجنــة الدراســات العلیــا والبحــوث بشــأن توصــیة مجلــس قســم مجــاالت  النظــر: الموض

بدرجـــة نســـمة أبـــو زیـــد عبـــد العزیـــز والمســـجلة / الخدمـــة االجتماعیـــة بالموافقـــة علـــى تعـــدیل اإلشـــراف للدارســـة 
  م٢٠١٨/  ٥/  ٢٨الماجستیر في 

  التعدیل بعداللجنة   اللجنة قبل التعدیل
  یوسف محمد عبد الحمید/ د .ا  میرفت السید خطیري/ د .ا

  شامیة جمال سید/ د   شامیة جمال سید/ د 

  الموافقة  :القرار 

  :بالجودةموضوعات خاصة  :سادساً 
وع األول ت العلیـــا والبحــوث بشـــأن توصـــیة مجــالس األقســـام العلمیـــة النظـــر فــي توصـــیة لجنـــة الدراســا : الموض

  .المعاییر المقترحة من قبل فریق معیار الدراسات العلیا بالكلیة بالموافقة على
وترفع لمجلس الدراسات العلیا العتمادها اعتماد المعاییر األكادیمیة لبرامج الدراسات العلیا المقترحة على الموافقة  :القرار 

   .جلس الجامعة للموافقة علیها وعرضها على م
  

النظر في التقاریر اإلحصـائیة عـن نسـب النجـاح والرسـوب بـالمقررات الدراسـیة للفـرق األربعـة                :  الموضوع الثاني 
  .م ٢٠١٨/٢٠١٩عن نتیجة امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ) انتساب  –انتظام ( 
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 باألقسامأعضاء هیئة التدریس  قیام السادة رؤساء األقسام بإبالغ السادة ًا مع التوصیة بضرورة المجلس علم أحیط :القرار 
المختلفة وضع األسئلة االمتحانیة بشكل یقیس المستویات التعلیمیة بضرورة  للكلیةالعلمیة المختلفة 

   .للطالب 
  

  :موضوعات خاصة بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :  سابعا
  

النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئـة بشـأن الموافقـة علـى خطـة العمـل  -:الموضوع األول
م، المقدمـــة مـــن مـــدیر مركـــز الخدمـــة العامـــة                      ٢٠١٨/٢٠١٩المقترحـــة  لمركـــز الخدمـــة العامـــة للعـــام الجـــامعي 

ـــهحكیمـــه رجـــب زیـــدان، / د ـــى تن وتوجی ـــذ معســـكر الخدمـــة العامـــة یـــوم الســـبت الموافـــق الشـــكر لســـیادتها عل فی
  .م٩/٢/٢٠١٩

  الموافقة  :القرار 
النظر في توصیة لجنة شـئون خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة بشـأن تنفیـذ حملـه للتبـرع بالـدم  :الموضوع الثاني 

ــین الكلیــة والمستشــفى ا./ د.بالتعــاون مــع مستشــفى الجامعــة وتكلیــف أ لجــامعي محمــود فتحــي محمــد للتنســیق ب
  .لتحدید آلیات تنفیذ الحملة والموعد المناسب

  الموافقة  :القرار 
ث  النظــر فــي توصــیة لجنـة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئـة بشــأن الموافقــة علــى توصــیة  :الموضوع الثال

  م، ٢٠١٩ مركز الخدمة العامة بإقامة مسابقة الختیار األم المثالیة للعاملین بالكلیة، والطالب خالل شهر مارس
                       نهلـــــة عبـــــد الـــــرحیم ، / د. م.أحـــــالم عبـــــد المـــــؤمن علـــــى وعضـــــویة كـــــال مـــــن أ/ د.وتشـــــكیل لجنـــــة برئاســـــة أ

  .حكیمة رجب لوضع المعاییر المتعارف علیها لتنفیذ المسابقة./ د
  الموافقة  :القرار 

ع  وع الراب ة البیئــة بشــأن الموافقــة علــى توصــیة النظــر فــي توصــیة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــ :الموض
./ مركز الخدمة العامة لعقد دورات تدریبیة بمقابل مادي لطـالب الكلیـة، كمـا هـو مـدرج بخطـة المركـز، وتكلیـف د

حكیمة رجب زیدان بوضع میزانیة تقدیریة للدورات المقترح تنفیذها طبقا للضوابط المحـددة بـالمركز والئحـة مركـز 
  .وى الجامعة الخدمة العامة على مست

  الموافقة  :القرار 
النظر في توصیة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بشأن تنفیذ ندوة تحت عنوان                     :الموضوع الخامس 

  .نهلة عبد الرحیم/ د.م.على أن تكون منسق الندوة أ) ثقافة التطوع ( 
  الموافقة  :القرار 
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  :مالما یستجد من أع: ثامنًا 
 

  
جامعة الفیوم ، وجهاز تنمیة  - برتوكول تعاون بین كلیة الخدمة االجتماعیة عقدبشأن  :الموضوع األول 

  . المشروعات بمحافظة الفیوم
  .  لموافقةا :لقرار ا

  
  ،،،،،، تم بحمد اهللا                                  

  
  

  رئيس المجلس وعميد الكلية  أمين المجلس
  

  زينب معوض الباهي/ د.أ  ق إبراهيميوسف اسح/ د
  

  


