
 مختصر السيرة الذاتية

 أ.د. طلعت مصطفى السروجى

 عميد المعهد العالى للخدمة االجتماعية باالسكندرية. 
  جامعة حلوان. سبقيد كلية الخدمة االجتماعية األعم 
 ببنها. سبقالعالى للخدمة االجتماعية األ عميد المعهد •

عية بالمجلس األعلى للجامعات رئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة الخدمة االجتما •
 .الدورة العاشرة  بمصر

 أمين عام النقابة العامة لالجتماعيين بجمهورية مصر العربية. •
   .رئيس الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين بجمهورية مصر العربية 
دارية أستاذ التخطيط والسياسة االجتماعية منذ أكثر من عقد وشغل العديد من المناصب اإل •

بالجامعة وتدرج فى الوظائف األكاديمية من معيد إلى أستاذ بنفس الكلية والجامعة التى تخرج 
 وكان أول الدفعة. 1977منها عام 

 ،الخدمة االجتماعية جامعة حلوان كليةئيسًا لقسم التخطيط االجتماعى بعمل ر  •
    دًا للكلية.سنوات وعمي6وكياًل للكلية لشئون التعليم والطالب دورتان عمل 

وعضوًا بالمجالس القومية المتخصصة، والعديد من المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالى  •
 بمصر.

وعضوًا باللجنة العلمية الدائمة لترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين قطاع اآلداب الخدمة  •
 االجتماعية بالمجلس األعلى للجامعات.

 .لس األعلى للجامعاتوعضوًا بلجان القطاع بالمج •
   زارة التعليم العالى.و ب وعضوا بلجان قطاع الخدمة االجتماعية 

 تحرير أكثر من مجلة من  المجالت العلمية المتخصصة. ورئيس •

   .وعضوًا فى العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية 

 .وعضو لجنة القيادات بوزارة التضامن االجتماعى بمصر 
 ب بمجلس ادارة الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين بجمهورية مصر وعضو منتخ

 العربية.

 ومحكمًا فى العديد من المجالت العلمية المتخصصة بمصر والخارج. •



 .مستشارا علميا لمراكز بحثية فى بعض الجامعات العربية 

 رئيس مجلس خبراء البحوث االجتماعية بمركز البحوث التكنولوجية بالجامعة. 
 .سنوات 6أكثر من  وعمل فى جامعة االمارات العربية المتحدة  أستاذًا زائرًا ومعاراً  •

رسالة فى بعض  100وأشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه أكثر من  •
 الجامعات المصرية والعربية.

 وعضوًا منتخبًا بمجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. •

 م ورئاسة العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية .تنظي •

 وساهم فى تأسيس ونشر وتطوير مناهج الخدمة االجتماعية فى مصر وبعض الدول . •
 مجلس تعليم الخدمة االجتماعية بمصر. مؤسس 

 وتوقيع العديد من اتفاقات التعاون مع العديد من الجامعات األجنبية واالفريقية والعربية . •

 تأسيس وتنظيم وقيادة الصالون الثقافى "إقرأ وفكر" للجديد فى الخدمة االجتماعية. •

شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية واإلقليمية والمحلية فى مصر والخارج قام بنشر أكثر  •
علميا كتابًا  45بحثًا علميًا فى مؤتمرات ومجالت علمية دولية ومحلية نشر حوالى  120من 

ث هذه الكتب: السياسة االجتماعية فى إطار المتغيرات العالمية الجديدة، رأس المال من أحد
االجتماعى، التنمية االجتماعية من الحداثة إلى العولمة، الخدمة االجتماعية الدولية، تمكين 
الفقراء استراتجيات بديلة، التخطيط االجتماعى نظريات ونماذج ، إدارة المؤسسات االجتماعية 

 ح والتطوير.االصال

له ترجمات لكتب منشورة عن العولمة والرعاية اإلنسانية، االتصال من أجل تنمية بديلة ،  •
،أخالقيات وقيم ممارسة كتيب رأس المال االجتماعى ثالثية علم االجتماع واالقتصاد والسياسة

 بالمجلس القومى للترجمة، وزارة الثقافة. االجتماعية الخدمة
                                                                                                                   

                .talatelsrogi@yahoo.com ايميل  
+ 2001001581248 جوال  
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Summary C.V. 

Prof. Dr. / Talat Moustaea Elsrogi 

 

Birth and Address: 14/3/1955- Republic of Egypt - Cairo - Maadi - Badr 

Tower, Floor 3 Flat 5 

Career: Dean of the Higher Institute for Social Work Alexandria. Dean 

Faculty of Social Work, former Helwan University - Dean of the Higher 

Institute for Social Work  Previous Banha - Assistant Dean  the Faculty of 

Social Work  Helwan - Head of Social Planning  assistant professor and . 

Professor in the same college forwarder. 

Scientific gradient: Bachelor of Social Work 1977 first installment - Master 

of Social Work 1984 - PhD in social Work specialty social planning 1988 - 

Assistant Professor, 1993 - Professor since 1998. 

Membership of committees : Chairman of the Scientific Committee for the 

Promotion professors in the social Work  in Egypt since 2013 - Secretary 

General of the General Union of workers in Egypt - a member of the 

Standing Committee of the leaders of the Ministry of Barns social Egypt - 

National Specialized Councils - a member of the scientific advisory 

Supreme General Union for social workers and psychologists in Yemen - 

Member Board of Directors Club faculty members - a member of the 

committees sector social service in Egypt - the International Council for 

social Work Education - Egyptian Association of Social Workers in Egypt - 

African Society specialists meetings - Chairman of the Council of Experts 

and research Unit humanities and social status of technological research 

university - Chairman of the Arab Organization for planners Arabs ( default) 

- and many organizations in Egypt and abroad. 

Scientific activity: publishing 107 scientific research in social issues and 

problems  are different - Supervision of about 105 Master and PhD inside 

and outside Egypt - published about 44 books scientifically, 3 books 

interpreter - a certified instructor in the strategic planning body quality 

assurance and accreditation in Egypt - managing editor of some scientific 



journals specialized- The Presidency of some specialized international 

scientific conferences - the founder of the cultural salon Read and think - 

Establishment and development of study plans for social work  in some 

Arab universities. 
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