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عمید الكلیةأحمد محمد یوسف علیق / د.أ

وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوثنظیمة أحمد محمود سرحان/ د.أ

یة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةوكیل الكلجمال شكرى محمد عثمان/ د.أ

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةماجدى عاطف محفوظ/ د.أ

رئیس قسم خدمة الفردھشام سید عبد المجید/ د.أ

رئس قسم خدمة الجماعةمحمد دسوقى حامد/ د.أ

رئیس قسم تنظیم المجتمعلبنى محمد عبد المجید/ د.أ

رئیس قسم التخطیط االجتماعىطفى مكاوىعاطف مص/ د.أ

رئیس قسم مجاالت الخدمة االجتماعیةعادل موسى جوھر/ د.أ

مدیر عام الكلیة دقدریة عبد المقصو/ أ
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-

20/6/2011

) 48(2010/2011خالل العام الجامعى    

)49 (1972)49 (

. ب لتدارس ومناقشة كافة شئون التعلیم والبحث العلمى فى الكلیةوالطال

/ وفى بدایة أعمال ھذا المؤتمر     

ودعم وتطویر كلیاتھا ودفعھا نحو االعتماد األكادیمى   

 /

. شخصیة الطالب

 /

. للخریجین

/ كما أتقدم   

.المستمر لطالب الدراسات العلیا بالكلیةإحداث التطویر 

كما أتقدم بشكرى  

. رغم الظروف التى تمر بھا البالدوتحقیق رسالتھا
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مصر والوطن العربى لما تمتلكھ من ثروة بشریة ھائلة من أعضاء ھیئة            على مستوى   

. والبحوث التى تم دراستھا فى مختلف مشكالت وقضایا المجتمع

. للحصول على االعتماد األكادیمى وسوف نوضح ذلك من خالل ما تم من إنجازات

. اإلنجازات بصورة فعالة

واهللا الموفق
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مشروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد) 1(

: نیة للمشروع وھى  على النحو التالىعلى أنشطة متعددة تم تنفیذھا طبقًا للخطة الزم

NAROS-أ

. لجمیع كلیات ومعاھد الخدمة االجتماعیة

. تم اعتماد المیثاق األخالقى للكلیة وكذلك حقوق الملكیة الفكریة-ب

-ج

. بالعملیة التعلیمیة

. تم تطویر المراجع والمقررات الدراسیة وفقًا لخطط التحسین السابقة-د

. تم االنتھاء من المناقصة الخاصة بالترمیم وأعمال الصیانة بالكلیة-ه

. تم تطویر المعامل الخاصة بالحاسب اآللى واألقسام العلمیة-و 

:آلتیةتم االنتھاء من إنشاء الوحدات ا-ز

. وحدة الكوارث واألزمات-

.وحدة شكاوى الطالب-

. وحدة تقویم االمتحانات-

. تم االنتھاء من وضع خطط تنمیة البیئة والتنمیة االجتماعیة-ح

-ط 

. وتكنولوجیا التعلیم

)2 (2011

) 80(وقد ناقش المؤتمر    

. المجتمع المصرى فى ظل الظروف الراھنة
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)3 (

. األعداد المتزایدة فى العام القادم

)4 ()29( ،)30 (

والعلوم اإلنسانیة للكلیة 



2011-2010-أ

. للقواعد الجامعیةوفقًاالمختلفة وتتم فى نظام واستقرار 

. م2011-2010بدء اإلعداد لجداول الفصل الدراسى الثانى -ب

.نىبدء عمل لجنة مراجعة التدریب المیدا-ج

-د

.لتعامل مع الطلیة وإعداد األرشیفا

. دراسة حاالت الطلبة الخاصة لحث الطلبة على سداد المصروفات الدراسیة-ه

. بدء عمل اللوحات اإلرشادیة لإلدارات التابعة للوكالة-و 

) إدارة رعایة الشباب-إدارة شئون الطلبة-اإلدارة الطبیة(

:نشاط إدارة رعایة الشباب-ز

. االشتراك فى ثالثة أنشطة على مستوى الجامعة: األسر الطالبیة-

. مسابقات) 6(االشتراك فى : اللجنة الثقافیة-

. االشتراك فى ثالث أنشطة: لجنة الجوالة والخدمة العامة-

.أنشطة) 6(االشتراك فى : اللجنة الریاضیة-

.أنشطة) 4(االشتراك فى : ةاللجنة الفنی-

. أنشطة) 7(االشتراك فى : اللجنة االجتماعیة والرحالت-

. طالب وطالبة فى تلك األنشطة) 1206(تم مشاركة -

-)577 (115

).مرفق طیھ تقریر باإلنجازات(خدمات التكافل االجتماعى 
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-ح

. امتحانات والمتضمن كتابة أعمال السنة على ورقة اإلجابة) 1(نموذج رقم 



إنجازات إدارة الدراسات العلیا-1
بیان بأعداد الطالب بالدراسات العلیا

2010/2011للعام الجامعي 
----------

:مرحلة الدبلوم

2010/20112009/2010
1 (1513
3 (1318
6 (1215
7 (1526
8 (1914
9 (1418

10 (2423
----9مجال عمالي ) 11

156155
:مرحلة الماجستیر

144

:مرحلة الدكتوراه

61
: 2010/2011أحسن الرسائل العلمیة للعام الجامعى اراختی

طالب) 3(عدد : مرحلة الماجستیر

طالب) 2(عدد : مرحلة الدكتوراه

)

.2010/2011للعام الجامعى ) دكتوراه
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القسم
تسجیل 

ماجستیر

تسجیل 

دكتوراه

55خدمة الفردقسم

44قسم خدمة الجماعة

55قسم تنظیم المجتمع

22قسم التخطیط االجتماعي

22قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة

1818اإلجمالي## 

:إنجازات إدارة المكتبة-2

بیان یوضح فئات وإجمالى المترددین على المكتبة

طالب المرحلة 

األولى

طالب الدراسات 

العلیا

ضاء ھیئة أع

التدریس
العاملون

باحثون من 

خارج الجامعة

7179251735911218

.رسالة) 63(، والرسائل )128(، والعربیة )105(الكتب األجنبیة المضافة حدیثًا 


قامت وكالة الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بمجموعھ من االنجازات في 

1/6/2011حتي 15/10/2010الفترة من 


2010ندوة عن الصحة االنجابیة نوفمبر -1
2010ندوة عن جھود صندوق مكافحة المخدرات والتعاطي دیسمبر -2
2010ندوة عن صعوبات النطق والكالم دیسمبر -3
ندوة عن دور منظمات المجتمع المدني في تنمیة االقتصاد المصري-4
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ینایر من خالل مركز بحوث واعداد القادة 25ة شعریة عن ثورة ندو-5
6-

12/5/2011في الفرقة الثالثة في 
2011تنظیم ندوة عن توعیة الشباب الجامعي بأھمیة الحفاظ علي البیئة مارس -7
تنظیم ندوة  -8

2011ابریل 
2011تنظیم ندوة عن توعیة الشباب الجامعي بأھمیة الحفاظ علي البیئة إبریل -9

10-

2011العالمى یونیو 




: نظمت وكالة البیئة مجموعھ دورات تدریبیة منھا * 

:وارث واالزمات واستفاد منھا دورة الدفاع المدني لمواجھة الك-1
أعضاء ھیئة التدریس-أ

معاوني أعضاء ھیئة التدریس-ب
اإلداریین -ج
العمال-د

الطالب-ھـ
وضیف الدورة نقیب احمد ابو دنیا من ادارة الدفاع المدني

دورة تدریبیة عن مھارات التعامل مع امراض النطق والكالم -2
تعاون مع جمعیة احالم الغد األسبوع األول من ینایر بال-

دورة مھارات التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة لمدة اسبوعین من شھر ینایر -3
:ضیوف الدورة -
.المؤسسة العربیة االفریقیة للبحوث والتنمیة المستدامة-

دورة في التنمیة البشریة عن العمل الفریقي-4
.مع شركة بریدج للتنمیة البشریةبالتعاون2011لمدة اسبوع من شھر فبرایر 

دورة في التنمیة البشریة عن بناء الثقة وتحمل المسئولیة -5
. بالتعاون مع شركة بریدج للتنمیة البشریة2011لمدة اسبوع من فبرایر 
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دورة جلیس مسن -6

8/3/2011حتي 2/1/2011
دورة جلیس طفل -7

وتضمنت8/3/2011حتي 2/1/2011البیئة في الفترة من 
17/2/2011تنفیذ ندوة بتاریخ * 

:ضیوف الدورة -
.وائل محمد رضا مدیر إدارة التوعیة الطالبیة/ أ
.أسامة السنوسى اإلدارة العامة للتوعیة والثقافة/ أ

23/2/2011تنفیذ ورشة عمل فنیة بتاریخ * 
:ضیوف الدورة -
.سماح المغربى إدارة التوعیة الطالبیة/ أ
.كارولین عبداهللا إدارة التوعیة الطالبیة/ أ
.رغدة محمود إدارة التوعیة الطالبیة/ أ

 28/2/2011تنفیذ ندوة بتاریخ
:ضیوف الدورة -
.وائل محمد رضا مدیر إدارة التوعیة الطالبیة/ أ

"كیف تصمم اطارًا بحثیًا جیدًا" تنظیم دورة تدریبیة لطالب الدراسات العلیا بعنوان -8
0بالتعاون مع مركز بحوث وتدریب القادة 2011أسبوعین في ابریل 




1-
. المستدامة

2-
. االحتیاجات الخاصة

).بي جي (لیة لشئون البیئة وشركة االتفاق بین وكالة الك-3
) انترترید ( االتفاق بین وكالة الكلیة لشئون البیئة وشركة      -4

.لتوزیعھ علي طالب الجامعة) شامبو انترترید ) ( شامبو بانتین ( لتوزیع 
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1.

. عامل وعاملة من عمال الكلیة والجامعة200وقد استفاد من ھذا المشروع 2010
2.180

.طالب وطالبة
3.12/5/2011

لتوزیع شنطة طعام علي طالب الكلیة وطالب الجامعة وعمال الكلیة           15/6/2011
:والجامعة وتحتوي الشنطة علي األتي 

)فاصولیا بیضاء –لوبیا –عدس –فول –مكرونة –أرز ( 
.عدد المستفیدین من طالب الكلیة63
. عدد المستفیدین من طالب الجامعة9

.عدد المستفیدین من عمال الجامعة500
. عدد المستفیدین من عمال الكلیة26

0د0احمد یوسف علیق عمید الكلیة ، ا       0د0وقد كان ھذا االسبوع تحت رعایة ا      

0جمال عبد العزیز محمد 
م الیتیمإقامة حفل یو.4

14/4/2011
طفل یتیم 300وتدریب القادة ، لجنھ االسر الطالبیة برعایة الشباب وقد حضر الحفل 

إقامة قافلة طبیة اجتماعیة بیئیة.5
بالتعاون مع جمعیة ابي بكر الصدیق في منطقة المعصرة بحلوان ونظمتھ وك           

8/4/2011،50
.الدولة لشئون البیئة
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:قسم خدمة الفرد) أ(

قام أعضاء القسم بتد   -1

.كل فصل دراسى) 178(وھى بواقع 

2- :

والرابعة بالمؤسسات االجتماعیة   الفرقة الثالثة لطالب  

. طالبًا بالفرقة الرابعة) 280(طالبًا بالفرقة الثالثة و) 375(الطالب 

:فیما یتعلق بتسجیل رسائل الماجستیر-3

رسالة ماجستیر) 15(تم تسجیل 

.درجات ماجستیر) 18(فیما یتعلق بمنح درجات الماجستیر تم منح -4

.مجال التألیف العلمى-5

) فردى أو جماعى  (لعلمیة بشكل   القیام بإعداد المؤلفات ا   

.كتابًا) 15(وبلغ عددھا 

6- :)6 (

.مر العلمى للكلیةالسادة أعضاء ھیئة التدریس بالقسم حیث نشرت فى المؤت

7- :)24 (

للتوصیف  

.كترونى للقسمفقرات اإللیكترونیة والموقع اإللوالك األسئلة وبن
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:الجماعةقسم خدمة ) ب(

)1 ( :)23 (

)21 (2

. رسالة دكتوراة

) 12(: المناقشات) 2(

. ائل والمناقشة بتدویرھا على األعضاءیتم توزیع الرسالتدریس، بأن 

:مشاركات ومساھمات أعضاء القسم فى األعمال الداخلیة بالقسم) 3(

-

). محمد دسوقى حامد/ د.ماجدى عاطف، أ/ د.أ(دورتى جلیس مسن، وجلیس طفل 

). صفاء خضیر/ د.م.أ(رة دورة عن كیف تعد بحثًا علمیًا بالكلیة تنظیم وإدا-

. االشتراك فى وحدة األزمات والكوارث بالكلیة-

. االشتراك فى وحدة إعداد القادة فى الكلیة-

). ماجدى عاطف/ د.أ(تولى مسئولیة وكالة الكلیة لشئون البیئة -

. االشتراك فى وحدة الشكاوى الخاصة بالكلیة-

. حضور الدورات الخاصة بأعمال الجودة، بنوك األسئلة، أسالیب التعلیم والتعلم-

االشتراك فى دورة اإلنتاج الحربى المنعقدة بالكلیة لتنمیة قدرات           -

). ھیام شاكر/ د.أ(العمل 

. اإلرشاد األكادیمى لطالب مستوى البكالوریوس ومستوى الماجستیر والدكتوراة-

-

. المھرجانات الصغرى والكبرى التى تنفذ فى الكلیة والجامعة
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التغیرات فى الھیكل التنظیمى للقسم) 4(
أستاذ مساعدأستاذ

غیر متفرغعاملالبیان
غیر متفرغعاملمتفرغ

متفرغ
مدرس مدرس

المجموعباحثمعیدمساعد

844227-32141البالد

6---4--1--1البالد

1244233-42151المجموع
المقررات التى ا  ) 5(

. ینالعام الحالى والتى وصل عددھا إلى تسعة مؤلفات علمیة على مدار الفصل

الموضوعات التى تم تسجیلھا وتتعلق بالخطة العلمیة المرتبطة بسیاسة القسم) 6(

: احیة أخرى، وھى على النحو التالىناحیة ویمر بھا المجتمع من ن

. تنمیة المھارات االجتماعیة للشباب-

. لھمالعمل مع المعاقین حركیًا والتأھیل االجتماعى -

. التخفیف من حدة بعض المشكالت االجتماعیة الناتجة عن البطالة-

. نشر ثقافة الجودة داخل المدرسة-

. التخفیف من مظاھر االغتراب-

. مھارات الحیاة الیومیة لألطفالتنمیة-

. الجلسات الجماعیة للزوجات المقبالت على الخلع-

. العامة للشباب والطالبتنمیة الثقافة -

. التوعیة بخطورة التحرش الجنسى-

. دمج األعضاء المتسربین تعلیمیًا-

. إكساب مھارات اتخاذ القرار لألعضاء-

السیمنار العلمى) 7(
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15تم عقد   

. المساعدین فى حضور ھذه السیمنارات

:قسم تنظیم المجتمع) ج(

شارك أعضاء القسم فیما یلى) 1(

-2010/2011

. شارك فیھا جمیع األساتذة واألساتذة المساعدین والمدرسین بالقسم

. انتظام2011دور مایو ) للفرقة الثانیة(لجنة النظام والمراقبة -

-

.واألساتذة المساعدینم من السادة األساتذة2010

.طالب فى التدریب المیدانى) 280(قام أعضاء القسم ومعاونیھم بتدریب عدد ) 2(

بما یلى 2010/2011قام القسم خالل العام الجامعى ) 3(

. طالب من طالب الدراسات العلیا درجة الماجستیر) 30(منح عدد -

. الدكتوراهطالب من طالب الدراسات العلیا درجة ) 9(منح عدد -

إطار ماجستیر لطالب مرحلة الدراسات العلیا) 23(تسجیل عدد -

. أطر دكتوراه لطالب مرحلة الدراسات العلیا) 4(تسجیل عدد -

) 22() --دبلوم(شارك أعضاء القسم فى الدراسات العلیا   ) 4(

مقرر

لى بما ی2010/2011قام القسم خالل العام الجامعى ) 5(

-)-

-–--

).المشاركة فى لجنة الطالب والخریجین-مراجعة داخلیة-والمقررات

.عددھا ستة مؤلفاتقام القسم بتألیف وطباعة الكتب الدراسیة و) 6(

شارك القسم فى أعمال لجان الكلیة المتمثلة فى ) 7(

لجنة الدراسات العلیا-
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لجنة العالقات الثقافیة-

لجنة المكتبة-

لجنة شئون التعلیم والطالب-

قسم التخطیط االجتماعى) د(

مسئولیات قسم التخطیط االجتماعى

)1(

2010/2011

مقررًا) 14(

)2(2010/2011

. موزعة على فصلین دراسیین حسب الفرقة الدراسیة

:التدریب المیدانى)3(

) / (

:التالى

/ () 534(طالب بواقع   ) 1014(فقد قام القسم بتدریب     

) 2457() / () 480(،  ) انتساب

/ () 2014(، )/ (طالب بالفرقة الثالثة  

) 4471(%) 22.7(بنسبة بلغت   ) انتساب

. طالب بالفرقتین الثالثة والرابعة

الدراسات العلیا)4(

مسئولیة القسم فیما یتعلق بالتدریس-أ

) مقررات3(دبلوم -

)مقررات7(ماجستیر -

)مقرر14(دكتوراه -

السیمینار ومناقشة أطر علمیة-ب
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سیمنارات ) 9(عقد -

: التسجیل والمنح) ج(

المرحلةم
عدد المسجلین للعام الدراسى 

2010/2011
عدد الذین تم منحھم الدرجة

139الماجستیر1

4-الدكتوراه2

1313المجموع

قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ) ھـ(

1-

) ()167 ()188 (

. ساعة

2- :

) (

)695 (

. موزعین على الفرقة الثالثة والرابعة

: مجال التدریس لمرحلة الدراسات العلیا    -3

) 88(والماجستیر وا 

.الدراسیین

: الدرجات العلمیة من حیث التسجیل والمنح-4

-)20 (

. رسالة دكتوراه) 1(ماجستیر وقد تم تسجیل 

-)13 (

. درجات دكتوراه) 4(وقد تم منح 
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) (القیام بإعداد المؤلفات العلمیة بشكل     : مجال التألیف العلمى  -5

. منشورة وقد بلغت عشرة مؤلفات

ب) 5(تم نشر   : مجال البحوث العلمیة  -6

.السادة أعضاء ھیئة التدریس بالقسم حیث نشرت فى المؤتمر العلمى للكلیة

7- :)20 (

تسجیل الطالب لدرجات ال   

الموضوعات   


