مختصر السيرة الذاتية

أ.د .طلعت مصطفى السروجى


عميد المعهد العالى للخدمة االجتماعية باالسكندرية.



عميد كلية الخدمة االجتماعية األسبق جامعة حلوان.

•

عميد المعهد العالى للخدمة االجتماعية األسبق ببنها.

•

رئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة الخدمة االجتماعية بالمجلس األعلى للجامعات
بمصر الدورة العاشرة .

•

أمين عام النقابة العامة لالجتماعيين بجمهورية مصر العربية.



رئيس الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين بجمهورية مصر العربية.

•

أستاذ التخطيط والسياسة االجتماعية منذ أكثر من عقد وشغل العديد من المناصب اإلدارية
بالجامعة وتدرج فى الوظائف األكاديمية من معيد إلى أستاذ بنفس الكلية والجامعة التى تخرج
منها عام  1977وكان أول الدفعة.

•

عمل رئيساً لقسم التخطيط االجتماعى بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان،



عمل وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب دورتان 6سنوات وعميداً للكلية.

•

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

•

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

•

وعضواً بلجان القطاع بالمجلس األعلى للجامعات.



وعضوا بلجان قطاع الخدمة االجتماعية بوزارة التعليم العالى.

•

ورئيس تحرير أكثر من مجلة من المجالت العلمية المتخصصة.



وعضواً فى العديد من المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية.

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

ومحكماً فى العديد من المجالت العلمية المتخصصة بمصر والخارج.

 مستشا ار علميا لمراكز بحثية فى بعض الجامعات العربية.
 رئيس مجلس خبراء البحوث االجتماعية بمركز البحوث التكنولوجية بالجامعة.
•

وعمل فى جامعة االمارات العربية المتحدة أستاذاً زائ ًار ومعا اًر أكثر من  6سنوات.

•

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

•

وعضواً منتخباً بمجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

•

تنظيم ورئاسة العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية .

•

وساهم فى تأسيس ونشر وتطوير مناهج الخدمة االجتماعية فى مصر وبعض الدول .



مؤسس مجلس تعليم الخدمة االجتماعية بمصر.

•

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

•

تأسيس وتنظيم وقيادة الصالون الثقافى "إق أر وفكر" للجديد فى الخدمة االجتماعية.

•

شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية واإلقليمية والمحلية فى مصر والخارج قام بنشر أكثر
من  120بحث ًا علمي ًا فى مؤتمرات ومجالت علمية دولية ومحلية نشر حوالى  45كتاب ًا علميا
من أحد ث هذه الكتب :السياسة االجتماعية فى إطار المتغيرات العالمية الجديدة ،رأس المال
االجتماعى ،التنمية االجتماعية من الحداثة إلى العولمة ،الخدمة االجتماعية الدولية ،تمكين
الفقراء استراتجيات بديلة ،التخطيط االجتماعى نظريات ونماذج  ،إدارة المؤسسات االجتماعية
االصالح والتطوير.

•

له ترجمات لكتب منشورة عن العولمة والرعاية اإلنسانية ،االتصال من أجل تنمية بديلة ،
كتيب رأس المال االجتماعى ثالثية علم االجتماع واالقتصاد والسياسة،أخالقيات وقيم ممارسة
الخدمة االجتماعية بالمجلس القومى للترجمة ،وزارة الثقافة.
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