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 تقديم

أصدر السيد  ،استجابة لالحتياجات القومية في تطوير التعليم واالرتقاء بجودته
بإنشاء الهيئة  م٢٠٠٦لسنة ) ٨٢(رقم  الجمهورى محمد حسني مبارك القرار/ الرئيس

 م٢٠٠٧لسنة ) ٢٥(كما أصدر سيادته القرار رقم . دة التعليم واالعتمادالقومية لضمان جو 
التي تتضمن وضع السياسات ،وفي ضوء تكليفات الهيئة . متضمنا الالئحة التنفيذية للهيئة

الالزمة لضمان جودة التعليم، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باعتماد مؤسسات التعليم في 
الالزمة للتقويم القومية القياسية االكاديمية المعايير مصر، قامت الهيئة بتصميم وٕاعداد 

  .الهوية المصرية ىواالعتماد، مسترشدة بالتجارب العالمية، مع الحفاظ عل
فاهيم وما واكبها من تغيير في الم ،وفي ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية

الوحيد  عمود الفقري الذي لم  تعد فيه الموارد الطبيعية هي الاالقتصادية واالجتماعية، و 
، رئيسية في خطط التنمية و التطوير كيزةر ك ليساهم  اقتصاد المعرفة جاء ، بل للتنمية

األمر الذي . أحد مقومات التنمية المستدامة، و ضمانة أساسية ألمن األممكيأتي التعليم 
ومستمرة  جودة عالية وفقًا لمعايير قياسية، ونظم حاكمة يتسميتطلب منا تعليمًا متطورًا 

 .لقياس وتقويم الممارسات الفعلية للمؤسسات التعليمية

ويهتم التعليم الجيد في عصر المعرفة بتشجيع الطالب على اإلبداع واالبتكار، 
تطوير المؤسسات التعليمية  يستوجبمما  ؛واستخدام التكنولوجيا، والتعلم الذاتي المستمر

توجيه البرامج والمقررات  ا التعليمية، ومن خالل النهوض بقدراتها المؤسسية، وفاعليته
الدراسية لتنمية المعارف والمهارات، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وٕاكساب الخريج 

  .المرونة الكافية، التي تمكنه من مواكبة التغيرات المستقبلية
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قامت الهيئة بإعداد نظام متكامل لضمان الجودة والتطوير  ،وفي ضوء ما سبق 
تمر للتعليم في مصر، وٕاعداد مجموعة من األدلة الخاصة بالمعايير القومية األكاديمية المس

في قطاعات العلوم المختلفة ـ للمساعدة في بناء البرامج التعليمية في مؤسسات  القياسية
التعليم العالي  في مصر، مستعينة بممثلين عن المستفيدين النهائيين، واألطراف المجتمعية 

 .ة بتطوير التعليمذات العالق

  
  دعليم واالعتماالهيئة القومية لضمان جودة الت
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  شكر وتقدير
تتقدم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بالشكر والتقدير لكل فرق 

لما  ،العمل، من السادة أعضاء هيئة التدريس، وخبراء التعليم، وممثلي القطاعات المستفيدة
  . د في وضع المعايير القومية األكاديمية القياسية للمجاالت التعليمية المختلفةبذلوه من جه

وال يسع الهيئة في هذا المقام إال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للدعم 
التشريعية والتنفيذية ،  والتأييد غير المحدود، الذي حظيت به الهيئة من مؤسسات الدولة

حقيق رسالتها، وتحمل مسئوليتها في مسيرة تطوير التعليم في والذي كان خير عون لت
  . جمهورية مصر العربية

الذين  ،كما ال يسع الهيئة إال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الخبراء
في هذا العمل بالمراجعة والتطوير والتدقيق ، وتخص بالشكر مجلس إدارة الهيئة و  ساهموا

ء أو النقد البنا شاركوا بالرأي أو التعليقراف المجتمعية ، الذين مستشاريها ، ومختلف األط
  . صورته النهائية حتي يصل الدليل إلى

          مجدي عبد الوهاب قاسم. د.أ                                                   

                   رئيس مجلس إدارة                                       
    الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد                                                       
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  أهداف الدليل
يهدف هذا الدليل إلي مساعدة قطاع عريض من العاملين والمستفيدين من التعليم 

  :وباألخص  العالي في فروع العلوم المختلفة
النحو الذي يساعدها في تحقيق  ، علىي بناء برامجهاف مؤسسات التعليم العالي .١

  .أهدافها التعليمية لمرحلة البكالوريوس، والتقدم لالعتماد
في بناء البرامج التعليمية والمقررات الدراسية،  السادة أعضاء هيئة التدريس .٢

لمقارنة المكتسب من التعليم  ن التعليم، كما توفر قواعدوتحديد المستهدف م
   .بالمستهدف

يقوم الطالب بدراستها  بيعة الدراسة ومجاالت العلوم، التىفي التعريف بط الطالب .٣
مجاالت العمل  علي تعّرفالمعي، كما تتيح له فرصة خالل تعليمة الجا

  . المستقبلية بعد التخرج
مواصفات الخريج في كل  من خالل تعّرف المستفيدون من المخرجات الجامعية، .٤

ة الجدارات الخاصة بالخريجين والمكتسبة من قطاع تعليمي، وكذلك مجموع
  .  الدراسة

هم في بما يس علي مستوى الخريجين وجدارتهم تعّرفالمن خالل  المجتمع المدني .٥
  . استعادة ثقة المجتمع المدني في التعليم العالي
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  إعداد الدليلمنهجية 
ت التعليم العالي قطاعا القياسية في االكاديمية للبدء في إعداد أدلة المعايير القومية

تمت دعوة مجموعة من خبراء التعليم لوضع اإلطار العام والعناصر التي يجب  لفة،المخت
، الحكومية:دعوة مجموعة عمل من الخبراء من الجامعات تكما تم. أن يتضمنها الدليل

جامعة األزهر في كل قطاع من القطاعات األكاديمية، للبدء في استيفاء األدلة و  ،والخاصة
  : وتتمثل منهجية العمل في الخطوات التالية. قا لرؤية الهيئةطب

  :لذهنيجلسات العصف ا - ١
تم خاللها دعوة مجموعة من الخبراء لتحديد األهداف ،  ،عقدت الهيئة ورش عمل 

لوضع اإلطار العام والعناصر التي يجب أن يتضمنها الدليل ، وكذا وضع اإلطار الزمني و 
 . المصطلحات، الخاصة بالمعايير األكاديمية القياسيةوتوحيد المفاهيم و  ،للتنفيذ

  :مراجعة المعايير األكاديمية القياسية المطبقة عالميا  - ٢
هيئات كاديمية القياسية التي تصدرها قامت مجموعة من الخبراء بمراجعة المعايير األ  

اظرة في جامعات االعتماد العالمية ، والمعايير األكاديمية القياسية المطبقة في الكليات المن
العالمي واضعين في االعتبار  وللوصول إلى المستوى، بها دول العالم المختلفة لالسترشاد

 .متطلبات المرحلة ، والحفاظ علي الهوية المصرية

 

  :األكاديمية القياسية المتاحة في مصر القومية مراجعة المعايير  - ٣
تعليم واالعتماد بمراجعة قامت اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لضمان جودة ال

التابع  –والتي تم وضعها من خالل القطاع المخصص  ،المتاحةيير األكاديمية المعا
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 اللجنة وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ، وأجرت –للمجلس األعلى للجامعات 
سات حتى يخرج الدليل مستوفيا لحاجات مؤس ،الهيئة طبقا لمتطلبات التعديالت المطلوبة

 . التعليم العالي

  :العرض علي اللجنة الفنية المشكلة من مجلس اإلدارة - ٤

تم عرض مسودة المعايير القومية األكاديمية القياسية علي اللجنة الفنية المشكلة 
، وكذا عليا للمعايير سية المتفقها للعناصر األساللتأكد من استيفائ من مجلس اإلدارة

  .الصياغة الفنية إلجراء

 :علي المستفيدين النهائيين العرض - ٥

، تم ية األكاديمية المرجعية القياسيةبعد االنتهاء من وضع مسودة المعايير القوم
تدريس بالجامعات وممثلين ، وأعضاء هيئة الممثلين من المستفيدين النهائيين عرضها علي

 .   ، ومؤسسات األزهرالعلمي التعليم العالي والدولة للبحث عن وزارة

  :اإلعالن - ٦
تم التوصل إليها، على موقعها  قامت الهيئة بإعالن المعايير األكاديمية التي  

أعضاء هيئة كافة مالحظات المعنيين من الطالب و لتلقي  ؛Naqaae.org.egلكتروني اإل
  .التدريس والمستفيدين النهائيين

 :اعتماد األدلة  - ٧

ء التغذية الراجعة بعد اتخاذ ما رأته الهيئة مناسبا في ضو  ،تم عرض هذه المعايير
 .للمعايير علي مجلس إدارة الهيئة لالعتماد

  



�الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

٧ 
 

  الخدمة االجتماعيةمقدمة عن قطاع 
  :أهمية القطاع للمجتمع

  :تعريف قطاع الخدمة االجتماعية) ١

الخدمـــة االجتماعيـــة مهنـــة إنســـانية تســـتهدف مســـاعدة األفـــراد واألســـر والجماعـــات   
االجتمـاعي السـليم وتهيئـة الظـروف االجتماعيـة  والمجتمعات في تعزيـز قـدراتهم علـى األداء

وفـي سـبيلها لتحقيـق ذلـك فإنهـا تعتمـد علـى قاعـدة علميـة مـن . المناسبة لتحقيق هـذا الهـدف
النظريات والنماذج التي توفر لها األساليب الفنية والبرامج المخططة في إطار مجموعة من 

ة لنفســها والتــي توجههــا نحــو تحقيــق القــيم األخالقيــة والمبــادئ المهنيــة التــي وضــعتها المهنــ
العدالة االجتماعية وتقديم الخدمات والمساعدات للناس دون أي تمييز على أسـس اللـون أو 

مع الوضع في االعتبـار كرامـة اإلنسـان وعـدم التقليـل مـن قيمتـه ، العرق أو العقيدة أو الدين
  .مهما كانت ظروفه االجتماعية وخصائصه الشخصية

أن الخدمــة االجتماعيــة  Pincus & Minahan نس وميناهــايــرى كــل مــن بيــنك  
تســتهدف تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف لعــل أهمهــا تعزيــز قــدرات حــل المشــكلة لــدى النــاس 

، وربط الناس باألنساق التي تمدهم بالموارد والخـدمات التـي يحتاجونهـا، الذين تتعامل معهم
وكــــذلك المشــــاركة فــــي تنميــــة ، تمــــعواالرتقــــاء بفعاليــــة وقــــدرات األنســــاق المختلفــــة فــــي المج
  . وتحسين السياسات االجتماعية في المجتمع اإلنساني

وبالرغم من اشتراك العديد من المهن اإلنسانية في تحقيق األهداف والمهام السابقة   
إال أن مهنة الخدمة االجتماعية تتميـز عـن المهـن األخـرى ، التي تؤديها الخدمة االجتماعية
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مهنيـــــة مـــــن خـــــالل العديـــــد مـــــن األبعـــــاد أهمهـــــا تركيـــــز األخصـــــائيين وتتحـــــدد شخصـــــيتها ال
االجتماعيين اهتمامهم على المشكالت التي يعاني منها العمالء مهمـا كانـت درجـة تعقيـدها 

وكـــذلك إن مـــا يجعـــل الخدمـــة االجتماعيـــة أكثـــر تفـــردا وتميـــزا هـــو اســـتهدافها ، أو صـــعوبتها
يـــرتبط بـــذلك قـــدرة األخصـــائي االجتمـــاعي علـــى تغييـــر البيئـــة بجوانبهـــا اإلنســـانية والماديـــة و 

الدفاع عن عمالئه من خالل ممارسة الضغوط على التنظيمات الرسمية وغير الرسمية من 
وأخيــــر تتميــــز الخدمــــة . أجــــل مســــاعدة العمــــالء علــــى إشــــباع احتياجــــاتهم وحــــل مشــــكالتهم

ز علــى حــق االجتماعيــة بالتزامهــا مــن خــالل الممارســة المهنيــة بميثــاق شــرف أخالقــي يركــ
مة اإلنسـان وصـيانة المعلومـات التـي يـدلي بهـا باإلضـافة االفرد في تقرير مصيره واحترام كر 

  .  إلى العديد من القيم المهنية واألخالقية

وتستقبل كليات الخدمة االجتماعية الطالب الحاصلين على شهادة الثانويـة العامـة    
الســمات الشخصــية الالزمــة لممارســة  بعــد اختبــارهم قبــل االلتحــاق لضــمان الحــد األدنــى مــن

وتستهدف كليات الخدمة االجتماعيـة إعـداد طالبهـا لكـي يكونـوا قـادرين علـى تحقيـق .المهنة
لـذلك . أهداف المهنة وتنفيذ المهام وتحمل المسئوليات التي تساعد في تحقيق هذه األهداف

سائل التعليم المتنوعـة يتم إعدادهم نظريا وعمليا من خالل القاعات الدراسية التي تتضمن و 
  . وكذلك تدريبهم في مؤسسات الرعاية االجتماعية المنتشرة بالمجتمع
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  :المعايير األكاديمية القياسية لبرنامج تعليم الخدمة االجتماعية: ثانيا

وفـــي ضـــوء مفهـــومي المعـــايير األكاديميـــة والمعـــايير القياســـية المرجعيـــة اللـــذان تـــم   
وميــة لضــمان الجــودة واالعتمــاد يمكننــا تحديــد مفهــوم المعــايير صــياغتهما بواســطة اللجنــة الق

  :األكاديمية القياسية القومية لبرنامج تعليم الخدمة االجتماعية على النحو التالي

المعايير التي يتم اعتمادها بواسطة الهيئة القومية لالعتماد وضمان جـودة التعلـيم "  
طـوات العلميـة المدروسـة التـي اعتمـدت العالي والتي تم وضعها من خالل مجموعة مـن الخ

على البحث العلمي والمشاركة الفعالة من جميـع عناصـر العمليـة التعليميـة سـواء أسـاتذة أو 
وقـد تـم . طالب أو مستفيدين وذلك بهدف ضمان جودة تعليم الخدمة االجتماعية فـي الكليـة

دين واعتمــادا علــى والمســتفي نصــياغة هــذه المعــايير استرشــادا بــرأي العديــد مــن المتخصصــي
المعــايير العالميــة لجــودة تعلــيم الخدمــة االجتماعيــة واعتمــاد برامجهــا وخاصــة التــي وضــعها 
مجلس تعليم الخدمة االجتماعية بالواليات المتحدة األمريكيـة الـذي يعتبـر مـن أكبـر الهيئـات 

لوضــع فــي مــع ا، العالميــة التــي تمــنح االعتمــاد األكــاديمي لبــرامج تعلــيم الخدمــة االجتماعيــة
وتمثـل . االعتبار الخصوصية والهوية الثقافية للمجتمع المصري عنـد صـياغة هـذه المعـايير

المعايير القياسية لبرامج تعليم الخدمة االجتماعية الحد األدنـى الـذي يجـب تـوافره فـي بـرامج 
  "  تدريس الخدمة االجتماعية في كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان
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  لعمل لخريجي الخدمة االجتماعيةمجاالت ا: ثالثا

  :تتعدد مجاالت العمل لخريجي الخدمة االجتماعية ومن أهمها  

 ):األساسية(مؤسسات الرعاية االجتماعية ) ١

 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة مؤسسات 
 رعاية األسرة مؤسسات. 
 مكاتب تسوية المنازعات األسرية بمحاكم األسرة 
 مؤسسات الدفاع االجتماعي 
 رعاية المسنين مؤسسات 
 تنمية المجتمعات الحضرية والريفية مؤسسات 
 تنمية المجتمعات المستحدثة مؤسسات 
 رعاية الطفولة مؤسسات. 
 مؤسسات التضامن االجتماعي 

 
 )الثانوية(مؤسسات الرعاية االجتماعية ) ٢

 المؤسسات التعليمية  
 مؤسسات الصحة العقلية 
 األندية ومؤسسات رعاية الشباب 
 ت القوات المسلحةمؤسسا 
 المؤسسات العمالية 
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 مؤسسات حماية البيئة 
 مؤسسات السياحة 
 المستشفيات والمؤسسات الطبية 
 مؤسسات اإلغاثة وأعمال الطوارئ 
 مؤسسات المساعدات االقتصادية 
 مؤسسات الثقافة الجماهيرية واإلعالم 
 مؤسسات اإلدارة المحلية  

  

  

  : وس الخدمة االجتماعيةاألهداف التعليمية لبرنامج بكالوري: رابعا

ــيم الخدمــة االجتماعيــة علــى مســتوى البكــالوريوس األهــداف  ــامج تعل يتضــمن برن
  : التالية

ـ تزويــد الطــالب بالمعــارف األساســية والنظريــات العلميــة للعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة  ١
  . ذات الصلة بالخدمة االجتماعية، وكيفية االستفادة منها

الممارســــة  ذجعــــارف األساســـية للخدمـــة االجتماعيــــة ونظريـــات ونمـــاــــ تزويـــد الطالـــب بالم٢
  . المهنية وكيفية االستفادة منها

  .ـ تنمية مهارات الطالب في استخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل المهني٣

  . ـ تنمية التزام الطالب بأخالقيات وقيم الممارسة المهنية في ممارستهم٤
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  . ث العلميةـ إعداد الطالب إلجراء البحو ٥

ـ تنميــة مهــارات الطــالب  فــي عمليــات تحليــل القضــايا والمشــكالت االجتماعيــة لكافــة  ٦
ساق التعامل في الخدمة االجتماعية في إطـار السياسـات االجتماعيـة و المتغيـرات نا

  . العالمية

ـ إكســـاب الطـــالب المهـــارات واألســـاليب الحديثـــة المرتبطـــة بـــإدارة مؤسســـات الرعايـــة  ٧
 .  عية والخدمات اإلنسانيةاالجتما

ـ إكساب الطالب المهارات الالزمة للممارسة المهنية مع كافة أنسـاق التعامـل فـي الخدمـة ٨
االجتماعية في مجاالت الممارسة المتنوعة وابتكار الحلول المناسبة لها وتقيـيم عائـد 

  .الممارسة
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  الخدمة االجتماعية ياتاألكاديمية القياسية لقطاع كلالقومية المعايير : اوالً 
  :مواصفات خريج الخدمة االجتماعية

  : يجب أن يكون خريج الخدمة االجتماعية قادرًا على .١

  :يجخر لالمواصفات العامة ل
ــــة فــــي .١,١ ــــرات المرغوب ــــى إحــــداث التغيي ــــدرتها عل ــــة، وق ــــ فهــــم رســــالة الخدمــــة االجتماعي ـ

  .المجتمع

لعلـــــوم اإلنســـــانية المرتبطـــــة بالخدمـــــة االســـــتفادة مـــــن المعـــــارف والنظريـــــات العلميـــــة ل .٢,١
  . االجتماعية في فهم السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية المحيطة

علــى العمــل المهنــي توظيــف نظريــات ونمــاذج الممارســة فــي الخدمــة االجتماعيــة فــي  .٣,١
  .كافة المستويات

لمنظمــــات إجــــراء البحــــوث الميدانيــــة لتحديــــد حاجــــات األفــــراد واألســــرة والجماعــــات وا .٤,١
  . والمجتمعات المحلية ومشكالتها واستحداث برامج جديدة للتعامل معها

  .توظيف مهارات ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية وفقا لمستويات العمل المهني.٥,١

التــدخل بفعاليــة مــع مشــكالت أنســاق المجتمــع علــى اخــتالف مســتوياتها وفــي مجــاالت .٦,١
  . الممارسة المتنوعة
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  المهنية تهولوجيا المعلومات وتقنيات االتصال في خطوات وٕاجراءات أنشطتوظيف تكن.٧,١

  .تقييم نتائج تدخله المهني مع جميع األنساق في كافة مجاالت الممارسة المتنوعة.٨,١

  . إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية والخدمات اإلنسانية.٩,١

لرعايـة االجتماعيـة والتنميـة المشاركة فـي تخطـيط  وتنفيـذ وتقيـيم بـرامج ومشـروعات ا.١٠,١
  اإلنسانية في المجتمع

االلتزام بالميثاق األخالقي لمهنة الخدمة االجتماعية في التعامل مع أنسـاق المجتمـع .١١,١
  . على اختالف مستوياتها

  .التعلم الذاتي والتعلم المستمر لكل جديد في المهنة .١٢,١

مشـاركة الفعالـة مـع التخصصـات األخـرى العمل الفريقي وال اتيدينامفهم واستيعاب  .١٣,١
  .في تحقيق أهداف مؤسسات الرعاية االجتماعية وتحسين نوعية خدماتها

  
  
  
  
  
  
  
  

  :المعرفة والفهم) ١
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ــد    ــب ق ــة يكــون الطال ــالوريوس الخدمــة االجتماعي ــامج التعليمــي لبك ــة البرن بنهاي
  :اكتسب المعارف والقدرة على فهم اآلتي

العلوم اإلنسانية واالجتماعية التـي تفسـر السـلوك اإلنسـاني النظريات العلمية في مجال  ١,١
  .وعالقته بالبيئة االجتماعية

  .األسس العلمية التي تقوم عليها نظريات ونماذج الممارسة في الخدمة االجتماعية .٢,١

  .تاريخ الخدمة االجتماعية محليا وعالميا ٣. ١

 . امل معها المهنةطبيعة القضايا والمشكالت في المجتمع والتي تتع ٤. ١

  .السمات والخصائص األساسية لألنساق االجتماعية التي يتعامل معها. ٥,١

  .خصائص ميادين ومجاالت ممارسة الخدمة االجتماعية ٦. ١

  .ممارسة الخدمة االجتماعيةالمبادئ واألسس التي تقوم عليها  ٧. ١

 .انالسياسة االجتماعية للدولة وقضايا التنمية وحقوق اإلنس ٨. ١

 . التشريعات االجتماعية والقوانين المرتبطة بممارسة المهنة ٩. ١

 .والعمليات األساسية التي يتضمنها ،خصائص البحث العلمي وتصميماته ١٠. ١

نظــــــم اإلدارة وٕامكانيــــــة تطبيقهــــــا فــــــي مؤسســــــات الرعايــــــة االجتماعيــــــة والخــــــدمات  ١١. ١
  .اإلنسانية
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 :المهارات الذهنية) ٢

في هذا البرنامج من المتوقع أن يكتسب الطالـب المهـارات الذهنيـة  بنهاية الدراسة  
  :التالية

  .يحلل المشكالت االجتماعية والقضايا المجتمعية  ١. ٢

  . يحلل سياسات الرعاية االجتماعية في المجتمع ٢. ٢

يفســر المشــكالت االجتماعيــة والقضــايا المجتمعيــة فــي ضــوء النظريــات العلميــة فــي   ٣. ٢
 وم اإلنسانية واالجتماعيةمجال العل

ــــة والنفســــية واالقتصــــادية والسياســــية فــــي المشــــكالت   ٤. ٢ ــــين األبعــــاد االجتماعي ــــربط ب ي
 .والقضايا التي  تتعامل معها الخدمة االجتماعية

نتــائج التعامــل مــع مشــكالت العمــالء فــي إطــار المعطيــات العلميــة والتطبيقيــة  يتوقــع  ٥. ٢
 .هنية في الخدمة االجتماعيةالتي تقوم عليها الممارسة الم

 .يحدد احتياجات أنساق العمالء ويرتبها حسب أولوياتها  ٦. ٢

 .يختار أنسب الحلول لمشكالت أنساق العمالء من بين العديد من البدائل  ٧. ٢
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 :المهارات المهنية) ٣

بنهايــة الدراســة فــي هــذا البرنــامج مــن المتوقــع أن يكتســب الطالــب المهــارات   
  :تاليةالمهنية ال

  .يبني عالقات مهنية ناجحة مع العمالء على كافة أنساق الممارسة ١. ٣

  .األنساقالعمالء علي كافة المهنية مع  اللقاءاتيجري  ٢. ٣

  .يحدد حاجات ومشكالت العمالء على كافة المستويات ٣. ٣

  . وينفذها يصمم خطط التدخل المهني مع أنساق العمالء على اختالف مستوياتها ٤. ٣

  .يقيم عائد الممارسة المهنية مع أنساق العمالء على اختالف مستوياتها ٥. ٣

  .يشارك في تنفيذ برامج التنمية اإلنسانية وتقييمها ٦. ٣

  .المرتبطة بمجال التخصص العلميةيجري البحوث   ٧. ٣

  .يمارس أدواره المهنية بالتنسيق مع أعضاء فرق العمل المتنوعة التي يعمل معها  ٨. ٣

  .يصمم األنشطة والبرامج الجماعية وينفذها ٩ .٣

  .يلتزم بالقيم واألخالقيات المهنية في مجاالت الممارسة ١٠. ٣

  .يكتب التقارير والتسجيالت المهنية بكافة أنواعها بالكفاءة المطلوبة ١١. ٣
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  .يشارك في تخطيط وتنفيذ المشروعات والبرامج على المستوى األكبر ١٢. ٣

  .د المجتمع لصالح العمالءيوظف موار  ١٣. ٣

  :المهارات العامة والمنقولة) ٤

بنهاية الدراسة في هذا البرنامج من المتوقع أن يكتسب الطالب المهارات العامة   
  :التالية

  .يستخدم مهارات االتصال اللفظية وغير اللفظية ١. ٤

  .يدير الوقت بكفاءة ٢. ٤

 .نيفي عمله المه يستخدم اللغة بطريقة مناسبة ٣. ٤

  .في تعامالته المهنيةالحديثة المعلومات  اساليب تكنولوجيأيستخدم  ٤. ٤

  .يستخدم اإلحصاء والمعامالت اإلحصائية في بعض التعامالت المهنية. ٥,٤

  .يوظف التشريعات والقوانين في الحفاظ علي حقوق العمالء. ٦,٤

  

  توزيع نسب متطلبات برنامج تعليم الخدمة االجتماعية: سابعا
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   %النسبة  مفهوم المصطلح  طبيعة العلوم  لسلمس

العلوم التي يعتمد عليها التخصص   العلوم التأسيسية  ١
في بناء إطاره النظري وليست من 

  علوم التخصص

١٥ -١٠ %  

العلوم التي يدرسها الطالب وترتبط   العلوم المهنية  ٢
مباشرة بتكوين مهاراته المهنية في 

مجال التخصص وتوجهه نحو 
  لدقيق أو مجال عملهتخصصه ا

٦٠ -٥٥ %  

التطبيق الفعلي لما درسه الطالب   التدريب الميداني  ٣
في مؤسسات الرعاية االجتماعية 

  المتنوعة في المجتمع

 ٣٠ -٢٥%   

مقررات اللغة االنجليزية ومشروع   علوم التميز  ٤
البحث والتدريب على مهارات 

  الحاسب اآللي

٣ -٢ %  
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  المصطلحات:ثالثا
  ت الخريج مواصفا .١

الخريج المتوقعة و الناتجة عن اكتساب المعارف ) قدرات/ كفاءة (جدارات 
  .االنتهاء من دراسة برنامج تعليمي معين) مجرد(والمهارات بعد 

  المعايير األكاديمية القومية .٢
نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وتمثل الحد 

.    والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات برنامج تعليمي معيناألدنى من المعارف 
  

  المعايير األكاديمية  .٣
نقاط مرجعية تتبناها المؤسسة التعليمية ، بعد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان 
جودة التعليم واالعتماد ، تحدد فيها مجموعة المعارف والمهارات المطلوب أن 

تفوق المعايير األكاديمية القومية التي حددتها  يكتسبها الخريج ، ويشترط أن
    .الهيئة

  
  النقاط المرجعية .٤

مجموعة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة الستكمال 
وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة في  ما، مقررالجدارات المطلوبة من خريج 

   .في ضوء النقاط المرجعيةمقارنة ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية 
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  التعليميالبرنامج  .٥
األنشطة التعليمية التي تحددها المؤسسة لتحقيق جدارات و مجموعة من المقررات  

  .تخصص معين فيالخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية 
  المؤسسة التعليمية .٦

علمي  جامعة أو كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل
  ).  ماجستير، دكتوراه( أو درجة أعلى ) بكالوريوس أو ليسانس(جامعي 

 

  النتائج التعليمية المستهدفة .٧
/ تضعها مؤسسة تعليمية لبرنامج  التيمجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات 

مقرر والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم كنتيجة النتهائه من دراسة األنشطة 
  .التعليمية

  
  المعرفة والفهم  .٨

المعلومات المتوقع أن يكتسبها الطالب نتيجة دراسته ألنشطة تعليمية والتي 
ويعني الفهم  ،والمفاهيم األساسية والنظريات، والمصطلحات، الحقائق،تتضمن 

  .  إدراك المعني أو التفسير األساسي والضمني للمادة العلمية
  المهارات الذهنية  .٩

ة تتضمن التفكير النقدي و اإلبداع ، و يشمل القدرة على ٕادراكيقدرات  تعليمية و 
  .إعادة بناء وتقييم المعلوماتتطبيق و تحليل و 
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  المهارات المهنية  .١٠
مجال ما بهدف التطوير  فيالتدريبات العملية المتخصصة و طبيق المعلومات ت

     .الذاتي التطوير وأ في المهنةالناجح 
 

  :المهارات العامة أو االنتقالية .١١
في تلك المهارات التي ال ترتبط بموضوع معين و غالبا ما يحتاجها الطالب 

و هذه المهارات  .القدرات الذاتيةو تنمية  التعلم المستمرو التوظيف و  التعليم
التعلم  مع األرقام وو العمل في فريق والتعامل  على االتصالتتضمن القدرة 

  .الخ... القدرة على حل المشكالت اآلخرين وواصل مع الذاتي و الت
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