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الوفاء بالوعد: شعارنا

فى العام الماضى وعدنا

وبالحب والحزم أدرنا

وبجھدكم وتعاونكم أنجزنا

وبإدارتنا وإنجازاتكم أوفینا
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تم بحمد اهللا وبجھد الزمالء الحصول على مشروع السیكاب وتوقیع عقد اتفاق ) 1(

م والحمد 1/11/2009مع مدیر مشروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد فى 

. هللا تم تنفیذ الربع األول والثانى والثالث واآلن فى الربع الرابع

:ومن خاللھ تم لآلن

نشر ثقافة الجودة إلى درجة كبیرة بین السادة أعضاء ھیئة التدریس -أ

. ومعاونیھم واإلداریین

. مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فى المشروع-ب

البدء فى صیانة مبانى الكلیة ووضع خطة لشراء األجھزة التى تزید من فعالیة -ج

. األنشطة المختلفة بالكلیة

: خاصة بإعداد المقررات منھاحضور أعضاء ھیئة التدریس دورات-د

دوره عن توصیف المقررات.

 دوره المعاییر األكادیمیة .



1-

. ووفق المعاییر األكادیمیة لخریجى الخدمة االجتماعیة

2-

/ د.

. الموافقات الخاصة باعتمادھا

3-

. الخریج والتى تتضمنھا الالئحة المقترحة
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)1(

: من

حذف بعض متطلبات المقررات الدراسیة .



. شاء اهللاأعداده إنالتنسیق ومتوقع زیادة 

)2(

. مجلس الجامعة

. تم إرسالھا للجنة القطاع التى شكلت لجنة أقرت تلك التعدیالت)3(

)4(

. المفتوح إلقرارھا



: تم إعداد التعدیالت الخاصة بالئحة الدراسات العلیا والتى تضمنت

. تعدیل وتصحیح النقاط والتقدیرات-أ

. تعدیل بعض متطلبات المقررات-ب

)37 (

6/1/2010

. بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة الدراسات العلیا(حلوان 
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)1(

2010/فبرایر

. المتعددة إلعداد الكتب بھذا النظام

)2(

التوصیف المحدد   

. شاء اهللاإن



1-

. لمستوى التدریب فى إطار منظومة إعداد طالب الخدمة االجتماعیة عملیًا

. تم تفعیل نظام التوجیھ فى التدریب المیدانى من خالل األقسام العلمیة-2

3-

. المھنیة وإعداد قاعدة بیانات لمؤسسات التدریب

4-

. علمیة

5-

. درسین واألساتذة المساعدینوالمدرسین المساعدین الم

6-

. الخدمة االجتماعیة الحكومیة واألھلیة

. إعداد دلیل التدریب المیدانى لطالب الخدمة االجتماعیةیتم حالیًا -7
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. تم الموافقة على المعھد كأحد البرامج الممیزة من الجامعة)1(

)2(

. قطاع اآلداب

)3(

. لطفیفة التى طلبتھا اللجنةالتعدیالت ا

)4(

. للجامعات الذى أرسلھ إلى اللجنة العلیا للبرامج الممیزة

نتمنى الموافقة علیھ حتى یمكن بدء الدراسة بع فى العام القادم إنشاء اهللا



. تم بالفعل إعداد الصیغة المبدئیة لمیثاق شرف مھنة الخدمة االجتماعیة)1(

)2(

. سنوى للكلیةالمؤتمر العلمى ال

لالعتماد خاصة وأن الخطة  

. واألخالقیات

. على أن تتخذ إجراءات اعتماده ونشره من الجھات المختصة
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1-

. االجتماعییناألمریكیة لألخصائیین 

2-

. الكلیة لتحدید مواصفات الخریج ومتطلبات سوق العمل

د مقترح   تم إعدا -3

. فى ضوء اإلجراءات السابقة

. تم عقد ورش عمل لمناقشة تلك المعاییر حتى تم الوصول لصورة نھائیة لھا-4

5-

. واالعتماد

تم تشكیل لجن  -6

. وإعداد تقریر خاص بمراجعتھا ونقًال تم إقرارھا من تلك اللجنة

7-

. منظمات المجتمع المدنى والمستفیدین من خریجى المھنة

8-

. العتماد كل كلیات ومعاھد الخدمة االجتماعیة فى مصر
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)1 (

: تلك المشكالت ومنھا

األمیة* البطالة* 

مشكالت ممارسة المھنة فى بعض مجاالتھا* لوثالت* 

تم تنفیذ مؤتمر الكلیة ھذا العام ) 2(

" انعكاسات األزمة المالیة العالمیة على سیاسات الرعایة االجتماعیة       "

. المجتمع المصرى

)3(

: القومیة ومنھا

الخدمة االجتماعیة ومواجھة المشكالت المجتمعیة المعاصرة بجامعة أسیوط .

عة الفیومالخدمة االجتماعیة ومشكلة االتجار بالبشر بجام .



. بالمنصورة
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)1(

. لألقسام العلمیة لتالفیھا واالرتقاء بالعملیة التعلیمیة

: دة بالكلیة حیث تضمنت لجانإعادة تشكیل وحدة الجو)2(

لجنة المراجعة والمتابعة* لجنة التخطیط والتنسیق والدعم * 

واإلعالم وخدمة المجتمعلجنة النشر * لجنة التدریب وتنمیة القدرات* 

. لجنة تنمیة الموارد الذاتیة* لجنة التصمیم والقیاس* 

. توصیف دور كل لجنة من تلك اللجان

تفعیل الریادة )3(

. ومساعدتھم على مواجھة كثیر من مشكالتھم

)4( /

الدكتوراه، وتوصیف المقررات الدراسیة الخاصة لكل مستوى       / الماجستیر

من تلك المستویات

حضور بعض أعضاء ھیئة     )5(

. التعلیم العالى والتى نظمتھا الھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد

)6(

. التدریساألعضاء ھیئة 

)7(

: على مستوى الجامعة والجامعات ومنھا

األسر الطالبیة .

 نشاط الجوالة .

النشاط الثقافى .
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)8(

: االجتماعیة ومنھا 

. ببورسعیدالمعھد العالى للخدمة االجتماعیة 

)9(

. اإلشراف على األنشطة الطالبیة على مستوى الجامعة

)10(

. تشغیل الخریجین


