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 في رأس المال المعرفي وتطوير تعليم الخدمة االجتماعيةتخطيطية قراءة 

 مطر إبراهيمحازم محمد  دكتور
 جامعة حلوان كلية الخدمة االجتماعية قسم التخطيط االجتماعي

  تقديم:

متشيا مع التطور فى نظريات العلوم االنسانيه وارتباطها بنظريات خمتلفة بدأ العلماء فى 

تكوين النماذج من خالل امناط واطر جزئيه غري متكامله تعنى بتطبيق اصول هذة النظريات 

 Subفى جماالت خاصه اطلق عليها النماذج الفرعيه  ، لذا يعرف البعض النموذج العلمى بأنة 
Theory إذا كان النموذج ميثل بصدق بعض مظاهر الواقع فهو بذلك منوذج جيد والطريقة ف

املتبعة علميا هى استخدام النموذج للتنبؤ بالسلوك الواقعى ثم املقابلة بني هذا التنبوء وبني 

الواقع الذى يتبني بالتجربة.أما بالنسبة لتطبيق النماذج العلمية فى مهنة اخلدمة االجتماعية 

النماذج ميكن أن ترشد املمارسة وتوجه الرتابط والتماسك ملهنة اخلدمة االجتماعية فإن تلك 

 وفى احلقيقة أن ممارسة اخلدمة االجتماعية أصبحت مركبًا معقدًا من عناصر خمتلفة ومتنوعة .

اخلدمة االجتماعية مهنة إنسانية تستهدف مساعدة االفراد واألسر واجلماعات واجملتمعات فى 

عزيز قدراتهم على األداء االجتماعي السليم وتهيئة الظروف االجتماعية املناسبة لتحقيق ت

اهلدف ،ويف سبيلها لتحقيق ذلك فإنها تعتمد على قاعدة علمية من النظريات والنماذج اليت 

توفر هلا األساليب الفنية والربامج املخططة يف إطار جمموعة من القيم واألخالقية واملبادئ 

ية اليت وضعتها املهنة لنفسها واليت توجهها حنو حتقيق العدالة االجتماعية وتقديم املهن

املساعدات للناس دون متييز على أساس اللون او العرق او العقيدة مع الوضع فى االعتبار كرامة 

 اإلنسان وعدم التقليل من قيمته مهما كانت ظروفه االجتماعية وخصائصه النفسية.

اما على املهنة من تطوير أساليب التعلم مبا يتيح للمهنة خرجيني قادرين على التعامل لذا كان لز

مع كم تلك املشكالت واالحتياجات بكفاءة عالية ترتقى ومسلمات املهنة ومبادئها فى اطار اهداف 

التنمية االجتماعية وتطوير املنظومة التعليمية ،وأصبح من املعروف ان اجلوده هى الغاية التى 

تنشدها كل املهن والتى تتطلع فى الوصول اليها ،حيث بدا االهتمام باجلودة فى اخلدمة 

االجتماعية فى مصر منذ سنوات قليلة مع بداية التسعينات ،حيث تناولت البحوث واملؤمترات 

العلمية ورسائل املاجستري والدكتوراه موضوعات جودة االداء املهنى فى تعليم وممارسة اخلدمة 

اعية وتقويم الكفاءة والفاعلية للخدمات املقدمة واملسئولية واحملاسبة ليعقد العزم على االجتم

اعتبار اجلودة احد اهم ملحقات التعليم ومقياس كفاءة املتعلم واملعلم على املستوى العام للمهنة 

عية واجملتمع ويعرض هذا البحث اهم العوامل واملعايري التى حتدد جودة تعليم اخلدمة االجتما

باعتبارها اهم املؤشرات التى تساهم فى رفع مستوى تعليم وممارسة اخلدمة االجتماعية حمليا 

وتشتمل العملية الرتبوية على ثالث عناصر هامة هي الطالب ، واملعلم ، واملادة التعليمية ، وعامليًا، 
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لى شخصيته واملعلم هو من اهم العناصر يف العملية الرتبويه ويعتمد جناح هذه العملية ع

وأسلوبه يف التعليم وطريقة التدريس املتبعة من قبله واليت يستطيع من خالهلا أن يؤثر على 

املتعلمني ، وملا كانت العملية التعليمية تعتمد على املعلم أصبح من الضروري أن ميتلك هذا املعلم 

ملهنة السامية وال يفوتنا املهارات املهنية العالية إىل جانب اإلملام مببادئ وأهداف وأخالق هذه ا

أهمية إملام املعلم باملهارات الرتبوية املتمثلة يف طرائق التدريس ، والتخطيط اجليد للدرس وإدارة 

الصف ، والتعامل مع الطالب ، وإدارة النقاش واحلوار معهم وطرح األسئلة وبناء االختبارات حتى 

ما انه يلعب دورا كبريا يف بناء احلضارات يستطيع أن ينجح يف مهمته والتوفق يف أداء رسالته ك

ويعد احد العوامل املؤثرة يف العملية الرتبويه ملا له من دور كبري يف املساهمة فى إعداد النشء 

الرتبوية ومبا يولد الثقة  ومن خالله يكتسب املتعلم القيم واالجتاهات والتفاعل مع اخلربات

 األمر واملدرسة لذلك كان البد من إجياد احللول الفاعلة املفقودة فى العملية التعليمية مابني واىل

العملية واملتاحة وذلك للوصول باملنتج التعليمي إىل أفضل مستوى علمي يواكب به تغريات 

العصر وذلك من خالل الوصول مبؤسساتنا التعليمية إىل اجلودة الشاملة واحلصول على االعتماد 

من النقد لكثرة املشكالت التى تتعرض هلا هذه املؤسسات  الن واقع هذه املؤسسات يواجه كثريًا

ومن هنا يضعف دورها وجيعلها غري قادرة على حتقيق أهدافها ومن هنا أيضًا تضعف الثقة فى 

خمرجاتها لدى الرأي العام من ناحية ولدى سوق العمل من ناحية أخرى، ونظرا لتعاظم أهمية 

هود كثرية فى هذا الصدد على املستويني الدولي ضمان اجلودة فى عامل اليوم فقد بذلت ج

واالقليمى ،فعلى املستوي الدوىل نظمت اليونسكو ومنظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 

ومت فيه الرتكيز على ضمان جودة التعليم  1998مؤمترا عامليا حول التعليم العاىل فى باريس عام 

لى أهمية التقييم النوعي الذى يتناول كافة أنشطة ووظائف ولقد أكدت احد مواد هذا املؤمتر ع

التعليم العالي ،اما على املستوي االقليمي ،فقد اشار املؤمتر العاملي الي عدة أنشطة إقليمية منها 

املؤمتر اإلقليمي العربي ببريوت ولقد حث هذا املؤمتر الدول العربية علي إنشاء آلية لتقييم 

 على كافة املستويات التنظيمية واملؤسسية والربامج والعاملون واملخرجات.                                           نوعية التعليم العاىل 

 اوال  مفهوم جودة تعليم الخدمة االجتماعية :

ياتى مفهوم جودة التعليم مع ما جاء بإصدارات اهليئة القومية لضمان جودة التعليم      

على أن املقصود بضمان جودة ( 2006واإلعتماد حيث أنها املنظمة الوحيدة التى تعطى االعتماد )

ة التعليم" تلك العملية اخلاصة بالتحقق من أن املعايري األكادميية املتوافقة مع رسالة املؤسس

التعليمية قد مت حتديدها وتعريفها وحتقيقها على النحو الذي يتوافق مع املعايري املناظرة هلا 

سواء على املستوى القومي أو العاملي، وان مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي واملشاركة 

ئيني من اجملتمعية وتنمية البيئة تعترب مالئمة أو تفوق توقعات كافة أنواع املستفيدين النها

 (8: 2011)اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد:اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة التعليمية"

وتعرف جودة تعليم اخلدمة االجتماعية بانها"إسرتاتيجية عامة لتطوير تعليم وممارسة تعليم 

مكونات اخلدمة االجتماعية ،وحسن اعداد الربامج التعليمية والتدريبية مع ضمان جودة 

تنفيذها وتقوميها بهدف حتسني جودة األخصائي االجتماعي وزيادة إنتاجيته فى مؤسسات 
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املمارسة املهنية ،مبا حيقق الكفاءة والفاعلية املطلوبة للممارسة من ناحية والرضا الكامل للعمالء 

 (66: 2004املستفيدين من ناحية اخرى.)ماهر أبو املعاطي :

 عليم :  ثانياً: اهمية جودة الت

 ضبط وتطوير األداء اإلداري باملؤسسة التعليمية-1

 االرتقاء مبستوي الطالب يف مجيع اجملاالت -2

 زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى أداء العاملني باملؤسسة التعليمية  -3

الرتابط والتكامل بني مجيع القائمني بالتدريس واإلداريني باملؤسسة وتأكيد مفهوم فريق -4

 (43: 2006لعمل اجلماعي. )خالد عبد الفتاح عبداهلل:ا

 ثالثا:عناصر الجودة الشاملة فى المجال التعليمي:

جودة الربامج التعليمية من حيث العمق والشمول والتكامل يف جمال التكنولوجيا وكذلك  -1

 .مع املتغريات البيئية املتالحقة املرونة فى تطويع تلك الربامج مبا يتناسب

 املعلم او املدرس او عضو هيئة التدريس بتاهيله علميا ومهاريا.جودة  -2
جودة طرق التدريس واليت تعتمد علي تكامل املفاهيم واملمارسة النظرية االكادميية مع تلك  -3

 العملية التطبيقية وربط ما يدرس بالقضايا واملشكالت البيئية .
 جودة التجهيزات واملكتبات ومدى تطويرها وحتديثها . -4
 .استخدام املوارد املتاحة ة االدارة فكلما زادت جودة العملية االدارية حسنجود -5
 جودة التمويل فيما خيتص باالجهزة االلكرتونية واملشروعات البحثية. -6
 جودة تقييم االداء والذى يتطلب معايري التقييم لكل احملاور السابقة .  -7

: 2006مختار: العزيز )عبدتماعية:رابعاً:العوامل التى تساهم فى جودة تعليم الخدمة االج
14) 

 تزويد الطالب باملعارف األساسية والنظريات العلمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية -1

 ذات الصلة باخلدمة االجتماعية، وكيفية االستفادة منها.    

 املمارسة ومناذج ونظريات االجتماعية للخدمة األساسية باملعارف الطالب تزويد -٢

 هنية وكيفية االستفادة منها.امل    

 .املهين العمل يف املعلومات تكنولوجيا استخدام يف الطالب مهارات تنمية -٣

 .ممارستهم يف املهنية املمارسة وقيم بأخالقيات الطالب التزام تنمية -٤

 .العلمية البحوث إلجراء الطالب إعداد -٥
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انساق التعامل يف  االجتماعية لكافة القضايا حتليل عمليات يف الطالب مهارات تنمية -٦

 اخلدمة االجتماعية يف إطار السياسات االجتماعية و املتغريات العاملية.

 الرعاية مؤسسات بإدارة املرتبطة احلديثة واألساليب املهارات الطالب إكساب -٧

 االجتماعية واخلدمات اإلنسانية.    

 هنية مع كافة أنساق التعامل يف اخلدمةامل للممارسة الالزمة املهارات الطالب إكساب -٨

 االجتماعية يف جماالت املمارسة املتنوعة وابتكار احللول هلا وتقييم عائد املمارسة.    

 النظر اىل الطالب على اعتبارة عميل له حاجاته ومتطلباته جيب مراعاتها . -9

 ة اجلودة.وجود جلنه لتحديد االهداف التى تسعى اليها املهنة فى ضوء فلسف -10

 وضع معايري للتقويم الذاتى. -11

 مراجعة املوارد والتكاليف والوقت الالزم.  -12

 التاكيد على التحسني املستمر من خالل التقويم والتغذية العكسية. -13

 (53: 2003)علي الدين السيد:خامسا:المشكالت التي تؤثر على تعليم الخدمة االجتماعية

 التعليمية املتبعة:بالنسبة للسياسة  (1)

 اتباع سياسة الكم فى اخلدمة االجتماعية .-أ

كليات  يفور االهتمام بالنسبة للنجاح اعتبار الكتاب الدراسي الذي يتاح للطالب هو حم-ب  

 ومعاهد اخلدمة االجتماعية .

 ( بالنسبة للطالب:2)

 تتوافر فيه مقومات اإلعداد واليت منها االستعداد والرغبة فى ممارسة املهنة. ال قبول طالب-أ

 زيادة اعداد الطالب بقدر يفوق استيعابهم للعملية التعليمية . -ب

 ( بالنسبة للمنهج التعليمي:3)   

 عدم ارتباط املناهج الدراسية بالواقع ومبتطلبات التنمية . -أ

 منطية برامج التدريب العملي وعدم ارتباطها وظيفيا باملشكالت اجملتمعية. -ب  

 ( بالنسبة لعضو هيئة التدريس:4)  

تدني مستوى إعداد دارسي املاجستري والدكتوراه فيما يتعلق باالحصاء املتقدم واللغات -أ

 األجنبية.

تبات العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مبا ينعكس سلبيا على تدني مستوي االجور واملر -ب

 االداء العلمي والعملي.

 ( بالنسبة للكتاب الدراسي:5) 

عدم مواكبة اجلديد عامليا وتقليدية املناهج الدراسية املتعلمة فى كليات ومعاهد اخلدمة -أ

 االجتماعية .

 ( بالنسبة للمؤسسات التعليمية :6)

عدم مالئمة األبنية التعليمية ملتطلبات العملية التعليمية واملتعلق بالتدريس واحملاضرات 

 وقاعات التدريب ....اخل.

 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة 

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1133 

سادسا:العوامل والمعايير الواجب توافرها فى جودة  التعليم العالى بما يتالئم مع 
 (54: 2006فهمي:نصيف  :)محمد رفعت قاسم،جودة تعليم الخدمة االجتماعية

 املنهج العلمي : -1

 درجة تغطية املواضيع االساسية -

 التناسب مع قدرة استيعاب الطالب -

 االرتباط بالواقع العملي -

 االملام باملعارف االساسية-

 إعداد الطالب لعصر العوملة بتعلم اللغة االجنليزية -

 املرجع العلمي : -2

 درجة املستوي العلمي والتوثيق -

 شكل وأسلوب إخراج املرجع العلمي -
 االستفادة من املرجع العلمي -
 أصالة املادة العلمية -
 أعضاء هيئة التدريس : -3

 املستوى العلمي واخللفية املعرفية -

  االنتظام فى العملية التعليمية-
 االلتزام باملنهج العلمي -
 تنمية االجتاه التحليلي -
 تنمية النظرة املتعمقة -
 الوعى بدور القدرة العلمية -
 ادراك احتياجات الطالب -

 أسلوب التقييم : -4

 درجة املوضوعية واالتساق -

 ني عدم الرتكيز على التلق-
 الرتكيز على التفكري النقدي -
 الرتكيز على القدرة التحليلية -
 النظام االدارى : -5

 توافر املعلومات الالزمة لتشغيل وادارة النظام -

 التوجه حنو سوق العمل -
 املناخ اجليد ملمارسة االنشطة -
 كفاءة وفعالية النظام االدارى -
 تلقى الشكاوى والتعامل معها -
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 التسهيالت املادية : -6

 تناسبها مع العملية التعليمية -

 (Joseph Walsh;2008;211تنمية واشباع الناحية اجلمالية )-

 ة :سابعا: كيفية تحقيق جودة تعليم الخدمة االجتماعي

يف اطار التوجه حنو ضمان اجلودة فى تعليم اخلدمة االجتماعية ومتشيا مع توجهات الدولة  

بانشاء اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد مت وضه جمموعة من املؤشرات التى جيب 

 اتباعها فى اطار حتقيق جودة منظومة التعليم فى اخلدمة االجتماعية على النحو التاىل :

اقع تعليم اخلدمة االجتماعية من خالل اعدا توصيف ملقررات اخلدمة االجتماعية تقييم و -1

يتماشى مع متطلبات سوق العمل والثورة املعلوماتية والتغريات املعاصرة باإلضافة إىل تقييم 

 الكتب الدراسية مبا يتوافق مع الرتاكمية املعرفية القائمة وحتديث املناهج العلمية القائمة 
ليب اختيار الطالب علي اساس نفسي وجسمي وعقلي واجتماعي مبا يوفر لدى تقييم اسا -2

 الدارس الرغبة واالستعداد يف ممارسة املهنة .
تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس من خالل الربامج التدريبية وورش العمل وتبادل الزيارات  -3

ليت يعانى منها اعضاء مع اجلامعات األوربية لنقل اخلربات العلمية وكذلك تقليل الضغوط ا

 هيئة التدريس املادية واألدبية والعلمية .
تطوير منظومة التدريب امليداني مبا يواكب املشكالت املعاصرة من خالل تعيني مشرفني تدريب  -4

 متفرغني للعملية االشرافية وربط التدريب امليدانى باملقررات الدراسية .
تيعاب والتذكر والتحليل والربط واالستدالل تطوير نظام االمتحانات حبيث تركز على االس -5

 والبعد عن النمطية القائمة على التلقني واحلفظ .
تطوير منظومة التعليم املستمر من خالل الربامج التدريبية للخرجيني وحتسني جودة واداء  -6

ة الدراسات العليا وفتح قنوات اتصال بسوق العمل وكذلك الدعوه العامة حلضور املؤمترات العليم

 (615: 2006)مسري منصور : والندوات ملواكبة اجلديد فى العلم واملهنة أوال بأول.

 (48، ص2010أهمية تعليم الخدمة االجتماعية بمصر ) جمال شحاتة : 

رؤية نقدية للسياسات تساعد تعليم اخلدمة االجتماعية ان يكون لدي األخصائي االجتماعي  -1

 االجتماعية واخلدمات وزيادة قدرته علي اختيار سياسات وخدمات بديلة مناسبة

تفعيل ممارستهم املهنية واإلسهام يف خفض مستوي وجوانب الصراع واالستغالل علي املستوي  -2

 العاملي
 يساعد األخصائي االجتماعي علي فهم انساق الرعاية االجتماعية والنظم االقتصادية -3

 والسياسية
 يساعد علي التعرف علي مزيد من خمتلف الثقافات -4
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 مؤشرات لتطوير المناهج الحالية فى تعليم الخدمة االجتماعية فى مصر

 (3451،ص2005) حممد عويس :

جيب صياغة املناهج وفق مؤشرات اإلعالن العاملى للتعليم العاىل فى القرن احلادي والعشرين . )  -1

 تنوع الثقافات ( . –مهارات العمل  –التفكري النقدي 

 –املراجعة والتحقق من توافر : شروط ومعايري اجلودة فى مناهج التعليم العاىل ) التعلم الذاتي  -2

 تنوع الثقافات ( –املقررات االختيارية  –االهتمام بالتخصص  –التكامل  –البحث العلمى 

ناهج تعليم اخلدمة االجتماعية : ) التأهيل التأكد من تضمني الشروط العلمية والعاملية فى م -3

  املعارف التخصصية –االهتمام باملداخل العالجية  –للممارسة العامة 

  املقررات اإلجبارية واالختيارية –نسب شرائح املقررات  –القيم واملهارات  -

العلمى والتطبيقات البحث  –تنوع الثقافات  –احمللية ) االستقاللية ( واهلوية  –الساعات املعتمدة  -

 اخلدمة االجتماعية الدولية( -املشاركة املتبادلة فى التقييم  –املهنية 

  صياغة املناهج اجلديدة فى ضوء : -5
  أ( عدم اختزال التطوير فى مساحة احلذف واإلضافة ملقررات بعينها . )

  . ب( مراجعة حمتويات املقررات وتنقيتها من التكرار واملد والتداخل مع أخرى )

  ج( ضرورة مراعاة نسب شرائح املقررات واالهتمام مبقررات التخصص . )

 ررات وعدد الساعات بكل فصل.د( ضرورة مراعاة احلدود القصوى فى إعداد املق 
  القيم األخالقية واملهنية -)هـ( االهتمام بتضمني مقررات ختصصية حول : 

  مهارات املمارسة -

  العامةالتكامل فى ضوء املمارسة  -

  األخصائي االجتماعي والعوملة -

  و( اإلميان باهلوية فى مقابل توحيد املناهج )

  ز( تضمني التطبيق والتدريب العملى فى املناهج النظرية إضافة إىل تدريب عملى. )

ح( االهتمام بتضمني األطر العلمية النظرية للعلوم التأسيسية فى مقررات التخصص فى ضوء  )

لية املقرر   حيث ال توجد حاجة لزيادة أعداد مقررات العلوم التأسيسية فى ضوء ما هوية واستقال

 . هو موجود حاليًا

 برامج الدراسة في المراحل المختلفة للخدمة االجتماعية في مصر:.

 (2010)الالئحة الداخلية لكلية جامعة حلوان :أ( برامج الدراسة ملرحلة البكالوريوس:.

عداد األخصائيني ملدة أربع اخلدمة االجتماعية العالية برامج دراسية إلتعد كليات ومعاهد 

، وجترى اختبارات قبول للطالب امللتحقني بالدراسة ، ويقوم إعداد املمارس العام على ثالث سنوات

، دمة االجتماعية ، وطرقها العلميةجمموعات وهي : دراسة املواد املهنية : وتشمل مقدمة يف اخل

ها ، ومناهج البحث، ودراسة مواد تأسيسية من علوم سلوكية واجتماعية وصحة عامة وأهم جماالت
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وإحصاء وشريعة إسالمية ، تشريعات اجتماعية ، تدريب ميداني يف خمتلف مؤسسات الرعاية 

 االجتماعية بصفو عامة واملؤسسات املتخصصة يف اخلدمة االجتماعية بصفة خاصة 

 ليا :.ب( برامج الدراسة لدبلومات الع

تعد كلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان وكلية اخلدمة االجتماعية جامعة الفيوم وكلية 

اخلدمة االجتماعية جامعة أسيوط ومعهد دراسات العلوم االجتماعية بكلية اآلداب جامعة 

  اإلسكندرية وكلية الرتبية جامعة األزهر، برامج دراسية ملدة عام دراسي واحد بعد البكالوريوس

 للتخصص يف أحد جماالت اخلدمة االجتماعية .

جامعة حلوان جند أنها تشتمل على العديد من  –وبالتطبيق على كلية اخلدمة االجتماعية 

 اجملاالت وهي :. دبلوم اخلدمة االجتماعية  يف جمال األسرة والطفولة .

 دبلوم يف اجملال القضائي . -1

 ت اخلاصة دبلوم اخلدمة االجتماعية مع ذوى االحتياجا -2
 دبلوم يف اجملال العالم -3
 دبلوم يف اجملال النفسي. -4

 دبلوم يف جمال رعاية الشباب. -5
 دبلوم يف اجملال التعليمي.  -6

 وهي:.2010-2009وتتضمن مقررات دراسية بنظام الساعات املعتمدة 
 اجتاهات حديثة يف جمال التخصص. -

 نصوص أجنبية يف جمال التخصص. -

 اسرتاتيجيات تطوير التخصص. -

 صميم حبوث اخلدمة االجتماعية وتنفيذها .ت -

 املدخل إىل السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية . -
 إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية . -

 ج( برامج الدراسة ملرحلة املاجستري :.
، وكلية اخلدمة االجتماعية جامعة الفيوم وكلية ة اخلدمة االجتماعية جامعة حلوانتعد كلي

االجتماعية جامعة أسيوط ومعهد دراسات العلوم االجتماعية بكلية اآلداب جامعة اخلدمة 

، قسم اخلدمة االجتماعية وتنمية اجملتمع ن دراسة درية وكلية الرتبية جامعة األزهراإلسكن

، والسنة الثانية بتخصص الطالب يف إحدى ني السنة األوىل منها دراسة عامةنظرية ملدة عام

ختصص جماالت اخلدمة االجتماعية وقد أختذ قسم جماالت اخلدمة  الطرق العلمية أو

هوية لتخصص االجتماعية بكلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان املمارسة العامة املتقدمة ك

، مع قيام الطالب بإجراء حبث ميداني ) رسالة ماجستري( يف التخصص ملدة  املاجستري هلذا القسم

 م الدراسي الثاني .عام ميالدي بعد انتهاء العا

 بالتطبيق على كلية اخلدمة االجتماعية على مستوى املاجستري:.

وتنظيم اجملتمع  -خدمة اجلماعة -خدمة الفرد –يدرس الطالب يف إحدى التخصصات   التالية 

 جماالت اخلدمة االجتماعي . –التخطيط االجتماعي  –

 املعتمدة وهي :.ويدرس الطالب املقررات الدراسية بنظام الساعات 
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البحث يف اخلدمة  –إحصاء اجتماعي  –تدريب ميداني  –التدخل املعين  –أسس التخصص 

اجتاهات حديثة يف اخلدمة والرعاية  –السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية  –االجتماعية 

 االجتماعية .

التخصصات ويدرس كل طالب هذه املقررات حسب ختصصه مع وجود مقررات دراسية عامة لكل 

 وبعد انتهاء الدراسة النظرية يقوم الطالب بإجراء رسالة املاجستري ملدة عام على األقل . 

 د( برامج الدراسة ملرحلة الدكتوراه :.

تعد كلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان ، دراسة نظرية ملدة عاميني دراسيني يف التخصص 

طرق اخلدمة االجتماعية أو جماالت اخلدمة  الذي حصل عليه الطالب يف املاجستري  يف إحدى

االجتماعية جامعة حلوان املمارسة العامة املتقدمة كهوية لتخصص الدكتوراه هلذا القسم ، مع 

قيام الطالب بالتسجيل لرسالة الدكتوراه مع العام الدراسي الثاني وتستمر ملدة عامني ميالديني 

 اخلدمة االجتماعية ، كما متنح كلية اخلدمة مينح بعدها الطالب درجة كدكتوراه الفلسفة يف

االجتماعية جامعة الفيوم درجة دكتوراه الفلسفة يف اخلدمة االجتماعية  وأيضا  يوجد برنامج 

دراسي للدكتوراه مبعهد دراسات العلوم االجتماعية بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية وأيضا يوجد 

جتماعية وتنمية اجملتمع بكلية الرتبية جامعة برنامج دراسي للدكتوراه يف قسم اخلدمة اال

 األزهر ملنح درجة دكتوراه الفلسفة يف اخلدمة االجتماعية .

وبالتطبيق على كلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان جند ان الطالب يدرس جمموعة من 

 املقررات الدراسية على مستوى الدكتوراه وفقا لنظام الساعات املعتمدة وهي :

 إجبارية وقرارات اختيارية على مستوى ثالث فصول دراسية .مقرات 

 املقررات اإلجبارية أو األساسية هي اخلدمة االجتماعية الدولية . -

 .Eنظريات ومناذج املمارسة يف التخصص -

حبث متقدم يف اخلدمة  –نظريات اجتماعية وسلوكية مرتبطة  –إحصاء اجتماعي متقدم 

 تدريب ميداني. –االجتماعية 
ناك مقررات ترتبط بكل قسم ، قسم خدمة الفرد : أسس اخلدمة االجتماعية األكلنيكية  وه

 التغريات االجتماعية ومشكالت الفقر . 

 قسم خدمة اجلماعة :.

 توجيهات املمارسة املهنية . –حتليل حاالت املمارسة املهنية 

 قسم تنظيم اجملتمع :

 التجارب واخلربات التنموية .حتليل  –تنظيم اجملتمع والتشريعات والقوانني 

 قسم التخطيط االجتماعي:

 اجملتمع املدني وسياسات الرعاية االجتماعية  –حتليل خطط التنمية االجتماعية 

 قسم اجملاالت :.

 اسرتاجتيات التدخل املهين . –املمارسة املتقدمة يف جمال التخصص 

 إدارة وتطوير  –تعليم اخلدمة االجتماعية  –أما بالنسبة للمقررات االختيارية  -

 املنظمات االجتماعية .
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 يف قسم خدمة الفرد: النزاعات األسرية والقضائية .

 يف قسم خدمة اجلماعة: برنامج مؤسسات العمل مع اجلماعات .

 .قسم تنظيم اجملتمع : املدافعة على مستوى اجملتمع والسياسات 

 قسم التخطيط االجتماعي: السياسة االجتماعية وختطيط نوعية احلياة . 

وبعد انتهاء الدراسة النظرية يقوم الطالب بتسجيل رسالة الدكتوراه ملنحة درجة الدكتوراه 

 الفلسفة يف اخلدمة االجتماعية 

 (38،ص2007)عماد مجدي :مستويات تعليم اخلدمة االجتماعية فى مصر 

خلدمة االجتماعية فى مصر بشكل سريع فى االونة االخرية من خالل مستويات ينشر تعليم ا

تعليم اخلدمة االجتماعية ، واملناهج واملقررات املرتبطة بها فمناهج تعليم اخلدمة االجتماعية 

هى املناهج واملقررات الدراسية التى متثل االوعية التى تصب فيها القيم واملبادئ واالخالق ومن ثم 

تعد مؤشرا جيدا تعرب من خالله على مدى تقدم اجملتمع او ختلفه ومن ثم فهى ختتلف من فانها 

دولة الخرى . تبعا لطبيعة اختالف الرؤى والفلسفات واالهداف ويقصد بها جمموعة اخلربات 

من خالل عمليات التدريس والتدريب التى يتم بها تشكيل شخصية الطالب للمرور بها 

 داخل اجلامعة او خارجها فى املؤسسات االخرى .واالنشطة التى متارس 

وتعرف ايضا بانها مقررات خمطط هلا مسبقا يقوم بها الدارسون فى صورة سلسلة من االنشطة 

التعليمية املتنوعة حتت اشراف املتخصص وتوجيه وتعمل هذه املقررات الدراسية على اكتساب 

لذاتية كما تعمل على تكوين العادات الدارسني للمعلومات واحلقائق واملفاهيم جبهودهم ا

واالجتاهات املرغوب فيها كما انها تساهم فى تنمية بعض القدرات واكتساب بعض املهارات الالزمة 

 هلا .

)مدحت وفيما يلى  عرض ملستويات تعليم اخلدمة االجتماعية والربامج التى  تتضمنها فى االتى 

 (133، ص1992فؤاد ،

 ط للخدمة االجتماعية :مستوى الدبلوم املتوس -1
توجد معاهد عليا متوسطة متنح درجة الدبلوم ملدة عامني بعد الثانوية العامة ، ويسمح 

للمتخرج منعا بااللتحاق باملعاهد العليا للخدمة االجتماعية والدبلوم املتوسط فى اخلدمة 

 .اعينيشرفني اجتماالجتماعية يتقدم له العاملون على درجة الثانوية العامة ويؤهلون للعمل كم

 مستوى البكالوريوس والربامج الدراسية املرتبطة به : -2

تعد كليات ومعاهد اخلدمة االجتماعية العالية برامج دراسية العداد  االخصائيني االجتماعيني 

ملدة اربع سنوات وجترى اختبارات قبول للطالب امللتحقني بالدراسة . ويتحقق من خالل تزويد 

معرفى يتضمن جمموعة املواد املهنية ، وتشمل مقدمة فى اخلدمة االجتماعية الطالب ببناء 

وطرقها العلمية واهم جماالتها ومناهج البحث ، ودراسة مواد تاسيسية من علوم سلوكية 

واجتماعية فى خمتلف مؤسسات الرعاية االجتماعية بصفة عامة واملؤسسات املتخصصة فى 

ف تزويده باملعارف وكذلك اخلربات واملهارات فى املمارسة اخلدمة االجتماعية بصفة خاصة بهد

 املهنية .

وبالتاىل فان تعليم اخلدمة االجتماعية على مستوى البكالوريوس يكون قادر على تطبيق 

مهارات التفكري املنطقى داخل حمتوى ممارسة املهنة للخدمة االجتماعية وتطبيق معارف 

 جتماعية مع االنساق على كل االحجام .ومهارات املمارسة العامة للخدمة اال
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وبالتطبيق على كلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان كمثال جند ان املناهج الدراسية على 

 مستوى البكالوريوس هى :

يدرس الطالب فى الفصل الدراسى االول نصوص اخلدمة االجتماعية باللغة  :الفرقة االوىل 

علم اجتماع  –علم نفس  –احصاء اجتماعى  –ق االنسان حقو –رعاية اجتماعية  –االجنليزية 

 زيارات ميدانية . –

اخلدمة االجتماعية فى  –يدرس الطالب فى الفصل الدراسى االول اسرة وطفولة  الفرقة الثانية :

علم  -نصوص اخلدمة االجتماعية باللغة االجنليزية   –صحة نفسية  –جمال محاية البيئة 

 تدريب ميدانى ومهارات . –اسب اىل ح –اجتماع ريفى وحضرى 

 –تنمية اجتماعية  –يدرس الطالب فى الفصل الدراسى االول احصاء اجتماعى  الفرقة الثالثة :

 –خدمة اجلماعة باللغة االجنليزية  –خدمة الفرد باللغة االجنليزية  –ختطيط اجتماعى 

 دفاع اجتماعى . –خدمة اجلماعة 

تنظيم اجملتمع  –يدرس الطالب فى الفصل الدراسى االول تنظيم اجملتمع  الفرقة الرابعة :

 حلقة البحث . –خدمة اجلماعة  –ادارة  –خدمة فرد  –باللغة االجنليزية 

 (175، ص 2000)ماهر ابو املعاطي:مستوى دبلوم الدراسات العليا والربامج الدراسية املرتبطة به  -3

عة حلوان وجامعة الفيوم وجامعة اسيوط وكلية الرتبية تعد كلية اخلدمة االجتماعية جام

جامعة االزهر برامج دراسية ملدة عام دراسى واحد بعد البكالوريوس للتخصص فى احد جماالت 

اخلدمة االجتماعية للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا فى احد جماالت اخلدمة 

 االجتماعية .

من جامعة حلون جند انها تشمل على العديد  –وبالتطبيق على كلية اخلدمة االجتماعية 

دبلوم اخلدمة  –: دبلوم اخلدمة االجتماعية فى جمال االسرة والطفولة  اجملاالت وهى

دبلوم  –االجتماعية فى جمال االعالم القضائى  دبلوم اخلدمة االجتماعية فى اجملال الطبى 

دبلوم اخلدمة االجتماعية مع ذوى االحتياجات  –ة فى اجملال النفسى اخلدمة االجتماعي

دبلوم اخلدمة االجتماعية فى اجملال  –دبلوم اخلدمة االجتماعية فى اجملال النفسى  –اخلاصة 

 دبلوم اخلدمة االجتماعية فى جمال رعاية الشباب . –التعليمى 

اجتاهات  األول وهى :الفصل الدراسى  2010-2009وتتضمن مقررات دراسية بنظام الساعات املعتمدة 

اسرتاتيجيات تطوير  –نصوص اجنبية فى جمال التخصص  –حديثة فى جمال التخصص 

املدخل اىل السلوك االنسانى والبيئة  –تصميم حبوث اخلدمة االجتماعية وتنفيذها  –التخصص 

 ادارة مؤسسات الرعاية االجتماعية . –االجتماعية 

 ري والربامج الدراسية املرتبطة به :مستوى املاجست -4

تعد كليات اخلدمة االجتماعية دراسة نظرية ملدة عامني السنة االوىل منها دراسة عامة والسنة 

الثانية يتخصص الطالب فى احدى  الطرق العلمية مع قيام الطالب باجراء حبث ميدانى ) رسالة 

 الدراسة النظرية .املاجستري ( فى التخصص ملدة عام ميالدى بعد انتهاء 
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ولذلك فان واهلدف الرئيسى للتعليم على مستوى املاجستري هو اعداد الطالب ملمارسة متقدمة 

وبرامج درجة املاجستري تقدم مواد تاسيسية مهنية حيتاج هلا الطالب وتضاعف وزيادة احملتوى 

 التاسيسى لربامج اخلدمة االجتماعية على مستوى البكالوريوس .

 ى كلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان على مستوى املاجستري :بالتطبيق عل

قسم  –قسم خدمة اجلماعة  –يدرس الطالب فى احدى التخصصات التالية قسم خدمة الفرد 

قسم جماالت اخلدمة االجتماعية ويدرس  –قسم التخطيط االجتماعى  –تنطيم اجملتمع 

 –م وهى اسس ختصص  2010-2009املعتمدة  الطالب عدد من املقررات الدراسية بنظام الساعات

السلوك  –البحث فى اخلدمة االجتماعية  –احصاء اجتماعى  –تدريب ميدانى  –التدخل املهنى 

اجتاهات حديثة فى اخلدمة والرعاية االجتماعية . ويدرس كل  –االنسانى والبيئة االجتماعية 

امة لكل التخصصات وبعد انتهاء طالب هذه املقررات حسب ختصصه مع وجود مقررات دراسية ع

 الدراسة النظرية يقوم الطالب باجراء رسالة املاجستري ملدة عام على االقل .

 مستوى الدكتوراه والربامج الدراسية املرتبطه به : -5

يؤهل احلاصلون على املاجستري على دكتوراه الفلسفة فى اخلدمة االجتماعية من خالل دراسة 

جانب اعداد رسالة . وغالبا اهلدف الرئيسى هو اعداد الدراسني للدراسة نظرية ملدة عامني اىل 

 املتقدمة فى البحث والتدريس .

جمموعة من وبالتطبيق على كلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان جند ان الطالب يدرس 

 وهى : 2010-2009املقررات الدراسية على مستوى الدكتوراه  وفقا لنظام الساعات املعتمدة 

مقررات اجبارية ومقررات اختيارية على مستوى ثالث فصول الفصل الدراسى االول والثانى والثالث 

نظريات ومناذج املمارسة فى  –، واملقررات االجبارية او االساسية هى اخلدمة االجتماعية الدولية 

حبث متقدم  –نظريات اجتماعية وسلوكية مرتبطة  –احصاء اجتماعى متقدم  – Eالتخصص 

 ى اخلدمة االجتماعية .ف

 –وهناك مقررات ترتبط بكل قسم ، قسم خدمة الفرد : اسس اخلدمة االجتماعية االكلينيكية 

 التغريات االجتماعية ومشكالت الفقر .

 توجيهات املماسة املهنية . –حتليل حاالت املمارسة املهنية  قسم خدمة اجلماعة:

حتليل التجارب واخلربات  –يعات والقوانني تنظيم اجملتمع والتسر قسم تنظيم اجملتمع ":

 التنموية .

 حتليل التجارب واخلربات التنموية . -تنظيم اجملتمع والتشريعات والقوانني قسم تنظيم اجملتمع :

اجملتمع املدنى وسياسات  –حتليل خطط التنمية االجتماعية  قسم التخطيط االجتماعى :

 الرعاية االجتماعية .

اسرتاتيجيات  –املمارسة املتقدمة فى جمال التخصص  ة االجتماعية :قسم جماالت اخلدم

 التدخل املهنى .

ادارة تطوير املنظمات  –اما بالنسبة للمقررات االختيارية فهى تعليم اخلدمة االجتماعية 

 فى قسم خدمة الفرد : النزاعات االسرية والقضائية . –االجتماعية 

 قسم تنظيم اجملتمع  –العمل مع اجلماعات برنامج مؤسسات  قسم خدمة اجلماعة :
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قسم التخطيط االجتماعى : السياسة االجتماعية  -املدافعة على مستوى اجملتمع والسياسات

وختطيط نوعية احلياة وبعد انتهاء الدراسة النظرية يقوم الطالب بتسجيل رسالة الدكتوراه 

 ملنحه درجة دكتواره الفلسفة فى اخلدمة االجتماعية .

ا ما اكدت عليه الدراسة ما هى ابو املعاطى فى ورقة العمل باقرتاح ضرورة السرعة واملبادرة وهذ

بتشكيل جملس لتعليم وممارسة اخلدمة االجتماعية فى مصر يكون من مهامه وضع مستويات 

لتعليم اخلدمة االجتماعية سواء فى مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا واقرتاح مناهج كل 

ومنح االعتماد االكادمييى لربامج االعداد االكادميى وفقا ملعايري اجلودة يتم حتديدها  مستوى

مع عدم السماح لغري احلاصلني على درجة علمية فى اخلدمة االجتماعية بتدريس املقررات 

املتخصصة فى اخلدمة االجتماعية سواء على مستوى البكالوريوس او الدراسات العليا فى اخلدمة 

 عية االجتما

 مستويات تعليم االخصائى االجتماعى 

قدمت كلية اخلدمة االجتماعية جبامعة حلوان عن طريق برناجمها التعليمى املتدرج العداد 

 االخصائى االجتماعى املستويات التالية لتعليم االخصائى االجتماعى وهى :

تماعية وهو معد ملمارسة وهو احلاصل على درجة البكالوريوس فى اخلدمة االجاملمارس العام :  -1

طرق اخلدمة االجتماعية تكامليا فى جماالت العمل امليدانى وهو حيتاج اىل تدريب ما قبل 

اخلدمة ليتاهل ملمارسة طرق اخلدمة االجتماعية تكامليا فى اى جمال اى ان املمارس العام غري 

 متخصص فى طريقة معينة او جمال معني .

وهو احلاصل على درجة دبلوم اخلدمة االجتماعية  (40،ص 2003طي ،)ماهر ابو املعا املتخصص : -2

فى جمال معني بفضل ممارسته للمهنة فى هذا اجملال لفرتة زمنية وهو ميارس طرق اخلدمة 

 االجتماعية متكاملة فى اجملال الذى يعمل فيه وختصص فيه .

االجتماعية وهو متخصص فى وهو احلاصل على درجة املاجستري فى اخلدمة  املتخرج : -3

طريقة مهنية معينة ويستطيع تطويعها للعمل فى شتى اجملاالت وعمله الرئيسى هو اجراء 

ة اخلدمة املباشرة فى جمال تادي –ادارة منظمات الرعاية االجتماعية  –البحوث امليدانية 

 .ختصصه

ة ومتكنه القيان مبا يلى وهو احلاصل على درجة الدكتوراه فى اخلدمة االجتماعياخلبري :  -4

تدريس اخلدمة االجتماعية على املستوى اجلامعى ومستوى الدراسات العليا والقيام باملشروعات 

 البحثية .

 ويتم ذلك من خالل االعداد املهنى لالخصائى االجتماعى :

 يرتبط اعداد االخصائى االجتماعى ارتباطا وثيقا بدرجة ومستوى املهارات املهنية وتطويرها

التى مت اكتسابها وذلك التى مت تنميتها من خالل الربامج واخلطط الدراسية العداد الطالب 

 اعداد مهنيا ونظريا .
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 وتتضمن عملية االعداد املهنى املستمر لالخصائى االجتماعى املستويات التالية 

رسة املهنة ويتم وهو اخلاص مبما (44،ص 2003)ماهر ابو املعاطي ، االستعداد املهنى او الشخصى: -1

 التحقق من ذلك من خالل اختيار الطالب الصاحلني ملمارسة املهنة . 

وذلك من خالل اعداد الطالب جملموعة من املواد املهنية للخدمة االجتماعية  االعداد النظرى : -2

 وكذلك جمموعة من املواد التاسيسية وهى املواد املرتبطة بالعلوم االجتماعية والنفسية .

ك جمموعة من املعارف املرتبطة بالنظريات واالساليب التكنيكية باخلدمة االجتماعية وكذل

ومعارف مرتبطة مبوارد وخدمات اجملتمع والنماذج والنظريات اخلاصة بالتدخل املهنى وطرق 

 التشخيص املختلفة ومعارف مرتبطة باملصادر املهنية للبحث .

وعو عملية امداد الطالب باخلربة العلمية بدرحة كافية االعداد العملى او التدريب امليدانى : -3

حتت اشراف مهنى مباشر لكى تصقل استعداداته وقدراته وتنضج حساسيته املهنية فى عامل 

 الواقع وهذا التدريب يتم فى املؤسسات االجتماعية لتطبيق ما مت تعلمه .

ض مستويات ممارسة اخلدمة وبعد العرض السابق ملستويات تعليم اخلدمة االجتماعية ميكن عر

 االجتماعية على اعتبار ان التعليم واملمارسة مرتبطني معا .

 مستويات ممارسة الخدمة االجتماعية 

 اوال ميكن تعريف ممارسة اخلدمة االجتماعية كالتاىل :

التدخل املباشر واملوجه باملعرفة العلمية والقيم معتمدا على اساليب ومهارات لتحقيق اهداف 

 ة .حمدد

او هى التصرفات واالفعال التى يقوم بها االخصائيون االجتماعيون من خالل عالقتهم املهنية 

باالفراد او اجلماعات او املؤسسات بهدف احداث التغيري اهلادف معتمدين على مهاراتهم 

 وقيمهم املهنية .

 (133 ،ص1992) مدحت فؤائد  اما بالنسبة ملستويات ممارسة اخلدمة االجتماعية هى 

 ( : MICROمستوى الوحدات الصغرى ) -1
الذى يركز على التدخل مع الفرد واالسرة واجلماعة ويتضمن ضرورة فهم جمموعة من املعارف 

واملهارت التى ترتبط بالتدخل مع العميل كفرد من حيث دراسة املوقف وتقييمه واعداد خطة 

لية التدخل املهنى وتتطلب مالئمة للتدخل وتطبيقها بالتعاون مع العميل ثم تقييم فاع

ممارسة هذا املستوى ضرورة اجادة االخصائى االجتماعى ملهارة املالحظة واالنصات الواعى ومهارة 

التفسري والتوضيح واملواجهة والعالقة املهنية وبالتاىل تتضمن تطبيقات املمارسة العامة على 

 املستوى االصغر كال من الفرد واالسرة كانساق اجتماعية .

 ( : Mezooستوى املتوسط  )م -2
الذى يركز على التدخل مع اجلماعات الصغرية ذات العالقات القريبة مثل جمموعات الزمالء فى 

العمل او التعامل مع مكاتب ومؤسسات هلا تاثري معني على العميل مثل املدرسة باالضافة اىل 

تدخل على هذا املستوى اجلماعات ذات الغرض العالجى او الوقائى او االنشائى ، ويتضمن ال

جمموعة من املعارف مثل ديناميكية اجلماعة وتفهم خصائص اجلماعة واهدافها وانشطتها 
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وتتطلب ممارسة هذا املستوى ضرورة اجادة االخصائى االجتماعى للمهارات االتية مهارة حل 

 الصراع ومهارة التنسيق وتقديم املشورة وبناء الفريق واملواجهة واالرشاد .

 ( :Macroمستوى الوحدات الكربى )  -3
تتم ممارسة اخلدمة االجتماعية على مستوى املاكرو من خالل املمارسة على مستوى املؤسسة 

 واجملتمع احمللى واجملتمع الدوىل .

اد والبناءات التنظيمية تشمل مساعدة اجملتمعات على تقوية العالقة بني الناس واالفر -أ

 للمجتمع 

فسها تعمل اخلدمة االجتماعية على مساعدة املنظمات لتطوير ناملنظمة :على مستوى  -ب

 ومساعدتها على حل مشكالتها 

فى هذا املستوى تشارك اخلدمة االجتماعية فى السياسات  على مستوى اجملتمع االكرب: -ج

 واحلركات االجتماعية واحداث تغيريات اساسية ويعمل االخصائى كمنشط اجتماعى .

يعمل االخصائى االجتماعى على مستوى املاكرو مع اجملتمعات  وى اجملتمع الدوىل :على مست -د

الفقرية ويساعد فى مشروعات التنمية فى احناء العامل وهذا املستوى يركز على ممارسة اخلدمة 

االجتماعية الدولية وهى ترقية تعليم وممارسة اخلدمة االجتماعسة عامليا وحمليا بغرض بناء 

 متكاملة تعكس قدرة اخلدمة االجتماعية للرد بشكل مناسب وفعال . مهنة دولية

وبالتاىل فان تعليم اخلدمة االجتماعية الدولية هى جمموعة املناهج التى تزود االخصائيني 

االجتماعيني باملعارف واملعلومات املرتبطة باملمارسة املهنية مع القضايا واملشكالت الدولية جبانب 

هارات املمارسة املهنية التى تساعد االخصائى االجتماعى للتعامل مع جمموعة اخلربات وم

 القضايا الدولية .

 مناهج تعليم الخدمة االجتماعية الدولية :

مستوى  يوجد ثالث برامج ومناهج لتعليم اخلدمة االجتماعية الدولية يعكس كل منهج 

 :ة اخلدمة االجتماعية الدولية وهىملمارسحمدد من التزامات املؤسسات التعليمية واعداد املدرسني 

وهو منهج تلقائى وتعد القضايا الدولية فى هذا  (362، ص2006) نظيمة امحد: املنهج االختيارى  -1

املنهج مبثابة دراسات اساسية ملساعدة الدراسني على فهم العوامل اخلارجية املؤثرة على املشكالت 

 اعية الدولية .االجتماعية واحمللية والقضايا االجتم

حيدد املنهج املكثف لتعليم اخلدمة االجتماعية الدولية فى اخلدمة املنهج املكثف : -2

االجتماعية الدولية والرعاية االجتماعية الدولية والتنمية االجتماعية الدولية باعتبارها 

املعرفة الشاملة جماالت خمتلفة من املمارسة فى هذه املهنة ويركز املنهج املكثف بتزويد الطالب ب

والقيم واملهارات ملمارسة اخلدمة االجتماعية فى املواقع الدولية ومساعدة الدارس على فهم اعمق 

 القوى القومية والدولية املعقدة التى تشكل ممارسة اخلدمة االجتماعية .

خدمة ينظر هذا املنهج لتعليم اخلدمة االجتماعية كرسالة ويتطلب برامج املنهج املتكامل : -3

اجتماعية دولية متخصصة واهلدف من هذه الربامج اعداد اعدادا مناسبة من االخصائيني 
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االجتماعيني للقيام باملهام واالدوار القيادية فى اخلدمة االجتماعية الدولية ، ويركز على تنمية 

 مهارات الطالب التحليلية لفهم القوى االجتماعية والسياسية واالقتصادية املتداخلة .

اك ذلك دراسة ماهر ابو املعاطى فى ورقة العمل على ضرورة حتديد مستوبات ومعايري ممارسة و

املهنة ومنح الرتخيص باملمارسة اخلاصة فى ضوء مزاولة املهنة واالختيارات التى حتدد ملنح هذا 

الرتخيص ومدته وصالحيته وجتريم مزاولة املهنة لغري املتخصصني فى اخلدمة االجتماعية 

 ية للمهنة من الدخالء واخفاء الشرعية املهنية على من بزاوهلا .كحما

وباعتبار ان تعليم مهنة اخلدمة االجتماعية يتطلب مناهج اكثر جودة ومؤسسات تدريب تتيح 

فرص تعليم املمارسة بشكل علمى سليم يتوفر بها مدربني ذوى خربة وقدرة على النجاح فى 

 العمل واملمارسة .

تعليم اخلدمة االجتماعية ومستوياتها املختلفة باملؤسسات واجلامعات التى ونتيجة الرتباط 

تدرس فيها مهنة اخلدمة االجتماعية ميكن عرض مقارنة بني مستويات تعليم اخلدمة 

االجتماعية فى اجلامعات واملعاهد املصرية على سبيل املثال كلية اخلدمة االجتماعية كامعة 

ة جامعة الفيوم ، واملعهد العاىل للخدمة االجتماعية مبدينة حلوان وكلية اخلدمة االجتماعي

 نصر .

، ص 2004ماهر ابو المعاطي :)الواقع الفعلي لمؤسسات تعليم الخدمة االجتماعية بمصر 
3418) 

سوف يتم تعليم اخلدمة االجتماعية على أنها نسق يتكون من جمموعة من األنساق الفرعية 

 منها:

 عضو هيئة التدريس –       الطالب .               -
 املقررات والربامج وأساليب التدريس. –التدريب امليداني.           -
 املباني واملدرجات . -
 (3421، ص2004)ماهر ابو املعاطي :الطالب:. -1
خضوع قبول الطالب يف الكليات ومعاهد اخلدمة االجتماعية إىل نظام التنسيق العام لطالب  ( أ

إجراءه من اختبارات الختيار طالب حتولت يف غالبيتها إىل إجراءات  الثانوية ، كما أن ما يتم

 منطية ترحب بزيادة األعداد .
زيادة أعداد الطالب وتضخمه مما أدى إىل تكدس قاعات الدراسة واملدرجات بأعداد تفوق   ( ب

 استيعابها من ناحية وقدرة عضو هيئة التدريس من ناحية أخرى 
خلوا كليات ومعاهد اخلدمة االجتماعية عن استعداد ورغبة ج( إن الكثري من الطالب مل يد

 صادقة بل إن دخوهلم كان إجباريا.

د( حالة اليأس واإلحباط اليت سادت بني غالبية الطالب نظرا القتناعهم بأنهم لن جيدوا فرصة 

عمل ميارسوا فيها ما يدرسوه ، وعلى ذلك اجتهوا إىل عدم االهتمام بالعلم كعلم بل احلصول 

 لى شهادة ال تفيد وفقط.ع

 عضو هيئة التدريس:.  - 2
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ميل كثري من أعضاء هيئة التدريس إىل النقل وعجم املغامرة يف حماوالت لوضع أسس جديدة  ( أ

 لتعليم اخلدمة االجتماعية  
تدني مستوى اجلور واحلوافز واملكافآت املادية واألدبية بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس  ( ب

 على ذلك بعض النتائج السلبية املرتبطة باألداء والعمل.ومعاونيهم مما يرتتب 
ج( غياب الفئات املثقفة يف اخلدمة االجتماعية عن ساحة العمل السياسي يف مصر وتأثري ذلك 

 العمل على حتسني صورة املهنة .

د( كثرة أعباء ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مما يؤثر ذلك يف قدراتهم على 

 شكل متميز يف جمال التدريس والتدريب يف اخلدمة االجتماعية .العطاء ب

هـ( افتقار بعض أعضاء هيئة التدريس للمهارات األساسية يف التدريس والتعامل مع الطالب 

 وتثقيفهم .

، تخدام وسائل التكنولوجيا احلديثةو( الكثري من أعضاء هيئة التدريس يفتقدون املهارة يف اس

 عند عرض احملاضرات.

 (30،ص1998) رشاد امحد عبد اللطيف::املقررات والربامج وأساليب التدريس. -3

مناهج مل يعيد حتديثها منذ ربع قرن من الزمان وما زالت تركز على اجتاهات  قدمية ال  ( أ

 تتناسب مع تطورات العصر احلالي، وانفصال الربامج الدراسية عن املستجدات  احلديثة كالعوملة .
اخنفاض فاعلية الربنامج الدراسي املطبق حاليا سواء بالنسبة ملا يدرسه الطالب من مقررات   ( ب

تأسيسية أو مهنية ختصصية مع عدم وجود خطه ، واضحة لتنظيم وختطيط املناهج الدراسية 

 ألعداد األخصائي االجتماعي .
ة االجتماعية وبني املعاهد ج( تباين أساليب التدريس والتحصيل العلمي بني املعاهد العليا للخدم

وبعضها والكليات وبعضها واختالف الناهج الدراسية بني ما تتضمنه الالئحة املوحدة وبني 

 اللوائح الطبقة يف أغلب كليات اخلدمة االجتماعية .

مما يستوجب ضرورة إعادة النظر يف التحاق طالب املعاهد العليا بالدراسات العليا لدراسة 

وراه  يف الكليات اجلامعية حيث أن مابدرسونه يقل كثريا يف عدد املقررات املاجستري والدكت

 وعدد الساعات الدراسية بل وحمتوى تلك املقررات عما يدرس لنظرائهم يف كليات اجلامعة .

د( االعتماد على أساليب تلقينية نظرية غري جمدية يف تعليم الطالب مهارات املمارسة املهنية 

تضمها منظومة التدريب امليداني اقتصارا على تعليمها باالعتماد على أسلوب  ألحد املقررات اليت

 احملاضرة يف قاعات الدرس كأي مقرر نظري .

هـ( النقص الواضح يف املراجع العلمية العربية يف اخلدمة االجتماعية يف أغلب طرقها وجماالت 

 )تومادر املمارسة املهنية .

هـ( عدم وجود أسس ومعايري مقننة لتقييم دراسي اخلدمة االجتماعية حيث تؤثر كثرة العداد 

يف أسلوب التقييم سواء كان ذلك يف املقررات النظرية او يف التدريب امليداني ز( بعض الكتب اليت 

يتم تدريسها خترج عن أطار املفهوم الصحيح للكتب حيث انه جمرد تلخيص لبعض ما سبق أن 

به اآلخرين أو جتميع لصفحات من كتب أخرى دون وجود ترتيب منطقي أو صناعي وعرض كت
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واقعي ويظهر ذلك يف أن بعض األجزاء قوي وبعضها ضعيف مع عدم وجود ترابط بني عناصر 

 املقررات يف املنهج الواحد والتكرار الواضح يف أكثر من مقرر لنفس املعلومة 

ا يف برامج البكالوريوس والدراسات العليا يتم تدريسها نظريا ح( بعض املقررات اليت يتم تدريسه

 فقط بالرغم من أنها مرتبطة ارتباط وثيقا باجلانب العملي مثل مادة احلاسب اآللي.

ط( بعض املقررات يدرسها الطالب دون أن يعرف حتى اهلدف من دراسته وهذا يؤثر على ثقة 

 عاهد مثال لذلك مادة االقتصاد والسياسة .......اخل الطالب يف الربنامج األكادميي للكليات وامل

 التدريب امليداني : -4

 التدريب امليداني : ( أ
تأخر بدء التدريب امليداني عن بداية العام اجلامعي يف اغلب كليات ومعاهد  اخلدمة  ( أ

االجتماعية مع كثرة عدد الطالب الذين يقوم املشرف بتدريبهم ونقص الدورات التدريبية 

التدريب بل واختيار بعض املؤسسات اليت ال تصلح الدورات التدريبية ملشريف التدريب ، ملشريف 

بل واختيار بعض املؤسسات اليت ال تصلح لتدريب الطالب مع ضعف العالقة اإلشرافية بني 

املشرف والطالب وشكل الطالب يف جدية التدريب امليداني قيام املشرف بتنفيذ التدريب امليداني 

 د الشخصي دون وجود خلطة إشرافية واضحة .باالجتها
مؤسسات التدريب تقليدية ومنطية وبها تسجيالت مشوهة وزائفة ويتوىل األشراف على بعض  ( ب

هذه املؤسسات من خترجوا يف القرن املاضي دون أي يكتبوا علم احلاضر أو تطوروا أنفسهم يف إطار 

 املعاصرة والتسجيل االلكرتوني .املهارات والنظريات اجلديدة والتقنيات التكنولوجية 
ج( عدم قيام كليات ومعاهد اخلدمة االجتماعية بعمل مشروعات تدريبية ) لتدريب أعداد كبرية 

التجمعات  –مراكز الشباب  –من الطالب ( لدراسة ووضع خطة عمل عامة ) املناطق العشوائية 

 العمالية (

اصة يف كليات اخلدمة االجتماعية دون هـ( مكأفات التدريب ملشرى املؤسسات متدنية جدا خ

 املعاهد ، مما يؤثر ذلك على درجة اهتمام املشرفني بالطلبة 

و( الفجوة الشاسعة بني ما درسه الطالب نظريا والواقع العملي ، وهو ما يطرح به الطالب عند 

 خروجة للتدريب امليداني . 

 املباني واملدرجات : -5

اإلمكانات التعليمية ملتطلبات العملية التعليمية يف بعض كليات عدم مالئمة املباني واملنشآت و ( أ

 ومعاهد اخلدمة االجتماعية 
املدرجات تعترب صغرية حيث أنها التكفى األعداد الكبرية للطالب حتى انه جند  بعض  ( ب

 احملاضرات يضطر بعض الطالب للوقوف .
املفرتض أن تستخدم وبكثرة ج( القاعات غري جمهزة بالوسائل التكنولوجية احلديثة اليت من 

 ملواكبة املتغريات املستحدثة يف العصر الذي نعيش فيه .

 خامسا: مقترحات تطوير وتفعيل مؤسسات تعليم الخدمة االجتماعية بمصر

يف إطار إسرتاتيجية التطور القومية  –إن كافة املنظمات التعليمية واألكادميية والبحثية مدعوة 

ها التعليمية والبحثية حبيث  تسفر هذه املراجعة عن الوصول إىل إىل مراجعة خططها وبراجم –
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أحداث التطوير املطلوب يف اخلطط والربامج التعليمية بصورة متناسقة ومتكاملة .ويف أطار هذه 

القضية أيضا يصبح من املتعني على مهنة اخلدمة االجتماعية ومنظماتها التعليمية ان تعين 

ها حتى تستطيع أن خترج أجياال من األخصائيني االجتماعيني بتطوير برامج إعداد متخصصي

القادرين على التعامل العلمي الواعي مع قضايا اجملتمع املعاصرة واملتغريات املتباينة اليت تؤثر يف 

 اإلنسان املصري يف كافة مستويات حياته .

 (1438ص،2004)ماهر ابو املعاطي :ويف هذا الصدد ميكن عرض املقرتحات التالية :.

التدقيق يف االختبارات الشخصية للطالب من خالل إعداد مناذج اختبارات مقننة للقدرات  -1

 املطلوبة لدراسة اخلدمة وال يلتحق الطالب بالدراسة إليا إذا أجتاز تلك االختبارات بنجاح .
تطوير املقررات حبيث تركز على التطبيق العملي ، وبالتالي يكون كل مقرر يتضمن يف كل   -٢

صل من فصوله متهيدا نظريا يوضح أساسيات هذا الفصل ثم حالة تطبيقية توضح كيفية ف

 تطبيقية مع تدريب الطالب على التطبيق يف هذه اجلزئية .
تقليل أعداد الطالب مبا حيقق إمكانية التفاعل اإلجيابي بني األستاذ وطالبه حبيث ال يزيد  -٣

ميكن لألستاذ الواحد ان يدرس ألربعة طالب ، و25عدد الطالب يف اجملموعة الواحدة عن

 جمموعات يف األسبوع فقط حتى يتمكن من العطاء والتحليل والتعمق 
إتقان املهارات املرتبطة بالكمبيوتر وخمتلف استخداماته سواء يف إجراء  البحوث وحتليلها أو  -٤

  Data showختزين البيانات وعرض نتائج البحوث واستخدام 
تدريس من ية قراءة وكتابة وحمادثة من خالل إنشاء معامل اللغة يتم الإجادة اللغة االجنليز -٥

 خالهلا إلكساب الطالب مهارات اللغة .
إجياد العالقة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات املمارسة يف اخلدمة االجتماعية حتى ميكن  -٦

وحمددة يف  التحقق من أن معايري اجلودة  واالعتماد يف تعليم اخلدمة  االجتماعية واضحة

، وضرورة أن يكون لدي املؤسسات التعليمية مؤسسات أخرى للتجارب واختبار النماذج الواقع

 املختلفة .
التفاعل مع املؤسسات التعليمية يف الدول املختلفة سواء املنطقة العربية كذلك يف إطار  -٧

 اجملتمع احمللي.
اللغات وتشجيع الرتمجات املرتبطة تدعيم املكتبات القائمة وتوفري معامل الكمبيوتر ومعامل  -٨

 باخلدمة االجتماعية .
تشجيع أعضاء هيئة التدريس وإتاحة حوافز متنوعة أمامهم تؤدي إىل تعاظم  بقضايا  -9

 ومشكالت جممعهم 
وضع نظام أجور وحوافز وترقيات تضمن توفري مناخ علمي يشجع على االبتكار واإلبداع  -11

 وإجراء الدراسات والبحوث اجلادة 
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مراعاة التصميمات املعمارية للمباني واملنشئات واإلمكانات ومألءمتها ملتطلبات وجود أنشطة  -11

تعليم وتدريب طالب اخلدمة االجتماعية وتوافر األعداد املناسبة من املدرجات وقاعات املؤمترات 

 واالجتماعات واحملاضرات وقاعات املناقشة......أخل  
تلك اللوائح مضي عليها ما يقرب من ربع قرن وإعادة  تعديل اللوائح الدراسية خاصة وأن -1٢

النظر يف املقررات الدراسية احلالية واستحداث واستخدام مقررات جديدة حيتاجها اجملتمع 

 ترتبط مبشكالته .
االهتمام بالدراسات العليا واستخدام مقررات تتمشي مع متطلبات اجملتمع املصري يف القرن  -1٣

 احلادي والعشرين .
م باختبار الباحثني واملعيدين ووضع حمكات أخرى عند االختيار من خالل مسابقة االهتما -1٤

 .يارهم وعدم االعتماد على تكليفهمتعتقد الخت
 .يف االطالع على اجلديد يف املهنةتوفري املراجع والدوريات العلمية اليت تفيد الدارسني  -1٥
رات احمللية والدولية والعاملية تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على املشاركة يف املؤمت -1٦

جمتمعية تؤثر على  سواء املتخصصة يف قضايا اخلدمة االجتماعية لو اليت تناقش قضايا

 .ممارسة املهنة
االهتمام باستخدام املكتبة االلكرتونية وتيسري استعارة الطالب وأعضاء هيئة التدريس   -1٧

 أوقات دراسة الطالب أو تدريبهم  للمراجع وتنظيم مواعيد عمل املكتبة مبا ال يتعارض مع
التدقيق يف اختيار مؤسسات تدريبية ، واالهتمام ببدء التدريب امليداني حبيث يتزامن مع  -1٨

، مع تدعيم نظام نية واضحة حمكمة لربنامج التدريببداية العام اجلامعي، ويتم وضع خطة زم

راعاة أن يكون عدد الطالب املشرف التوجيه األكادميي ، واملتابعة املستمرة ، وزيادة املؤسسات وم

 عليهم مناسبا ، وعقد دورات تدريبية للمشرفني .
االهتمام بربامج التدريب امليداني يف جماالت املمارسة املختلفة إىل جانب املفاهيم العلمية  -19

اليت تدور حول السلوك والبيئة االجتماعية وطرق وأساليب التدخل وتقويم برامج املمارسة مع 

على مضمون حمتوى التدريب يف مناهج تعليم اخلدمة االجتماعية حتى ال يكون هناك  االتفاق

 فجوة بني التعليم واملمارسة .

 تصور مقترح تعليم الخدمة االجتماعية بمصر 

يف السوق اخلريج القدرة على العمل يف املنظمات الدولية وفروعها يف مصر ومنافسة  إكساب -

 .احمللي والدولي
 القدرة على التعلم باللغة اإلجنليزية . يتطلب -
 .التكنولوجيا احلديثةالشخصية الطموحة والقادرة على التأثري : القدرة على استخدام وسائل  -
 ضرورة تعليمفيما يتعلق باملناهج احلالية للخدمة االجتماعية عند مستوى البكالوريوس،-2

جتماعية الدولية كمادة فى تلك تعليم اخلدمة االجتماعية،فإنه ميكن تضمني اخلدمة اال

 املناهج،مع تضمني تنوع الثقافات واملشكالت واخلربات املهنية فى العامل بأسلوب مقارن .
  وذلك يتحقق من خالل :



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة 

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 
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 باللغة االجنليزية عند مستوى البكالوريوس حبيث ترتكز املقررات يف أساليب املمارسة  اجياة

 يف املنظمات الدولية وتنوع الثقافات .
  اقرتاح بإنشاء دبلوم دراسات عليا يف اخلدمة االجتماعية الدولية باللغة االجنليزية يركز

على تأهيل املمارس للعمل يف املنظمات الدولية داخل وخارج مصر ، وشدد معد هذه الورقة على 

اخلري حيث هو األنسب للهدف ولظروف تعليم اخلدمة االجتماعية يف مصر إذ ميكن للمعاهد 

والكليات املتخصصة أن تبدأ يف اختاذ اإلجراءات  اإلدارية لتحقيق ذلك عند مستوى العليا 

 الدبلومات العالية إذ يكفل هلا القانون هذا  اإلجراء  .  
طالب/طالبة( وينم التعليم عن طريق 20ويتم التعليم  باللغة اإلجنليزية يف فصول صغرية )

 النحو التالي:استخدام وسائل االتصال االلكرتوني وذلك على 

جيب على الدارس املشاركة يف برنامج دراسي ومشروع حبثي من خالل مواقع املدارس األجنبية -*

 ضمن مقررات املنهج . –املتاحة على شبكة اإلنرتنت 

* تعد الكلية أو املعهد موقعا خاصا بهذا الربنامج حيمل مناهج وبرامج الدراسة ويستخدم يف 

 تسويق التوظف يف املنظمات الدولية عرض الدارسني واخلرجيني ل

 هنية مع الدارسني يف هذا التخصصكما يستخدم يف تبادل االستشارات العلمية وامل -

* توجد مواقع للمنظمات الدولية يف اخلدمة االجتماعية وغريها تعرض إمكانياتها والوظائف 

 معها.املطلوب العمل فيها، مما ميكن االستفادة منها والربط اإللكرتوني 

 المراجع :

 جامعة حلوان (2010)كلية اخلدمة االجتماعية  ةالالئح - 

منهج املمارسة العامة املتقدمة للخدمة االجتماعية وحتديات القرن الواحد  (2007)امحد حممد السنهورى  -

 والعشرين امليالدى ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، اجلزء الثالث ، الطبعة السادسة املعدلة.

اعية ، حنو تصور جلودة تعليم الدراسات العليا ملؤسسات تعليم اخلدمة االجتم (2005)تومارد مصطفى امحد صادق  -

املؤمتر العلمى الثامن عشر " اخلدمة االجتماعية " واالصالح االجتماعى فى اجملتمع العربى املعاصر" ، جامعة 

 .دمة االجتماعية ، اجمللد الثالث حلوان ، كلية اخل

( قضايا وحبوث واجتاهات حديثة يف تعليم وممارسة اخلدمة االجتماعية ، حلوان املكتب 2010مجال شحاته )

 امعي .اجل

 . حلوان ، كلية اخلدمة االجتماعية اخلدمة االجتماعية وجماالت املمارسة املهنية ، جامعة  (2000)ماهر ابواملعاطى -

جودة تعليم وممارسة اخلدمة االجتماعية بني الواقع واملامول ، ورقة عمل فى املؤمتر  (2004)ماهر ابو املعاطى على  -

 .لوان ، كلية اخلدمة االجتماعية العلمى السابع عشر ، جامعة ح

مقدمة فى اخلدمة االجتماعية " مع مناذج تعليم وممارسة املهنة فى الدول العربية ، (  2003)ماهر ابواملعاطى على  -

 .مطبعة االسراء ، الطبعة الثانية سلسلة جماالت وطرق اخلدمة االجتماعية ، الكتاب السابع عشر ، القاهرة ، 

 .تجارية احلديثةاخلدمة االجتماعية مدخل تكاملى، القاهرة ، الطبعة ال (1992)ح حت فؤاد فتودم -

      0ل العربية نظيمة صالح حممود سرحان :اخلدمة االجتماعية املعاصرة ، القاهرة ، جمموعة الني -

 واعتماد التعليم اجلامعي .وثيقة املستويات املعيارية لضمان جودة (:2011القومية لضمان اجلودة واالعتماد ) ةاهليئ-
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االلتزام بأخالقيات املمارسة املهنية كمدخل لتحقيق جودة تعليم اخلدمة (:2006خالد عبد الفتاح عبداهلل ) -

االجتماعية ،حبث منشور باملؤمتر العلمي التاسع عشر ،كلية اخلدمة االجتماعية  ،جامعة حلوان،القاهرة، الفرتة 

 .مارس 13-12من 
مقياس جودة األداء املهين لالخصائى االجتماعي باجملال املدرسي،املؤمتر العلمي التاسع (:2006صور )حسن من مسري-

 مارس. 13-12عشر لكلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان ،القاهرة، الفرتة من 

متر العلمي معايري اجلودة فى تعليم اخلدمة االجتماعية ،حبث منشور باملؤ(:2006عبداهلل خمتار) زعبد العزي -

 مارس. 13-12التاسع عشر لكلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان ،القاهرة، الفرتة من 

اجلودة واالعتماد يف تعليم اخلدمة االجتماعية،جلنة قطاع اخلدمة (:2003علي الدين السيد حممد ) -

 ول.االجتماعية ،حنو برنامج لضمان اجلودة يف تعليم اخلدمة االجتماعية ،اجمللد اال

جودة تعليم وممارسة اخلدمة االجتماعية بني الواقع وطموحات التحديث،ورقة (:2004ماهر ابو املعاطي علي) -

 مارس. 25-24عمل،املؤمتر العلمى السابع عشر ،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان،القاهره،الفرتة من 

ومهنية ملصادر ومعايري اجلودة واالعتماد فى رؤية علمية (:2006حممد رفعت قاسم ،نصيف فهمى منقريوس) -

تعليم املمارسة املهنية لطرق اخلدمة االجتماعية ،جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ،العدد 

 العشرون،ابريل .

 - Joseph Walsh(2008);Council on social work education, Handbook of Accreditations and 

procedures, USA, Virginia 

 

  

 


