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 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  

  
  

  قائمة المحتويات
  

  ١ الخدمة االجتماعيةمقدمة عن قطاع: أوالً 

  ٣  الخدمة االجتماعيةالمعايير القومية األكاديمية القياسية لقطاع كليات: ثانياً 

  ١٣ لعلوم المختلفةمتطلبات البرنامج لنسبتوزيع: ثالثاً 

  ١٤ المصطلحات: رابعاً 

  ١٧ المراجع: خامساً 
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  الخدمة االجتماعيةمقدمة عن قطاع : أوالً 
  :أهمية القطاع للمجتمع

  :تعريف قطاع الخدمة االجتماعية) ١
الخدمـــة االجتماعيـــة مهنـــة إنســـانية تســـتهدف مســـاعدة األفـــراد واألســـر والجماعـــات   

لـى األداء االجتمـاعي السـليم وتهيئـة الظـروف االجتماعيـة والمجتمعات فـي تعزيـز قـدراتهم ع
وفـي سـبيلها لتحقيـق ذلـك فإنهـا تعتمـد علـى قاعـدة علميـة مـن . المناسبة لتحقيـق هـذا الهـدف

النظريات والنماذج التي توفر لها األساليب الفنية والبرامج المخططة في إطار مجموعة من 
تها المهنــة لنفســها والتــي توجههــا نحــو تحقيــق القــيم األخالقيــة والمبــادئ المهنيــة التــي وضــع

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 نل مــن بيــنكس وميناهــايــرى كــ  
تســتهدف تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف لعــل أهمهــا تعزيــز قــدرات حــل المشــكلة لــدى النــاس 

، وربط الناس باألنساق التي تمـدهم بـالموارد والخـدمات التـي يحتاجونهـا، الذين تتعامل معهم
وكــــذلك المشــــاركة فــــي تنميــــة ، ة فــــي المجتمــــعواالرتقــــاء بفعاليــــة وقــــدرات األنســــاق المختلفــــ

  . وتحسين السياسات االجتماعية في المجتمع اإلنساني
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وبالرغم من اشتراك العديد من المهن اإلنسانية في تحقيق األهداف والمهام السابقة   
إال أن مهنة الخدمة االجتماعيـة تتميـز عـن المهـن األخـرى ، التي تؤديها الخدمة االجتماعية

خصـــــيتها المهنيـــــة مـــــن خـــــالل العديـــــد مـــــن األبعـــــاد أهمهـــــا تركيـــــز األخصـــــائيين وتتحـــــدد ش
االجتماعيين اهتمامهم على المشكالت التي يعاني منها العمـالء مهمـا كانـت درجـة تعقيـدها 

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

الدفاع عن عمالئه من خالل ممارسة الضغوط على التنظيمات الرسمية وغير الرسمية مـن 
وأخيــــر تتميــــز الخدمــــة . أجــــل مســــاعدة العمــــالء علــــى إشــــباع احتياجــــاتهم وحــــل مشــــكالتهم
خالقــي يركــز علــى حــق االجتماعيــة بالتزامهــا مــن خــالل الممارســة المهنيــة بميثــاق شــرف أ

مـة 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 شـهادة الثانويـة العامـة    
األدنــى مــن الســمات الشخصــية الالزمــة لممارســة بعــد اختبــارهم قبــل االلتحــاق لضــمان الحــد 

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

ي تتضمن وسائل التعلـيم المتنوعـة يتم إعدادهم نظريا وعمليا من خالل القاعات الدراسية الت
  . وكذلك تدريبهم في مؤسسات الرعاية االجتماعية المنتشرة بالمجتمع
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  لبرنامج تعليم الخدمة االجتماعيةاألكاديمية القياسية القومية المعايير : ثانياً 

وفـــي ضـــوء مفهـــومي المعـــايير األكاديميـــة والمعـــايير القياســـية المرجعيـــة اللـــذان تـــم   
اســطة اللجنــة القوميــة لضــمان الجــودة واالعتمــاد يمكننــا تحديــد مفهــوم المعــايير صــياغتهما بو 

  :األكاديمية القياسية القومية لبرنامج تعليم الخدمة االجتماعية على النحو التالي

المعايير التي يتم اعتمادها بواسطة الهيئة القومية لالعتماد وضـمان جـودة التعلـيم "  
ل مجموعـة مـن الخطـوات العلميـة المدروسـة التـي اعتمـدت العالي والتي تم وضعها من خال

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

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

مــع الوضــع فــي ، الجتماعيــةالعالميــة التــي تمــنح االعتمــاد األكــاديمي لبــرامج تعلــيم الخدمــة ا
    ."االعتبار الخصوصية والهوية الثقافية للمجتمع المصري عند صياغة هذه المعايير
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  مجاالت العمل لخريجي الخدمة االجتماعية

  :تتعدد مجاالت العمل لخريجي الخدمة االجتماعية ومن أهمها  

 ):األساسية(مؤسسات الرعاية االجتماعية ) ١

 الحتياجات الخاصةرعاية ذوي ا 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(ت الرعاية االجتماعية مؤسسا) ٢

 المؤسسات التعليمية  
 مؤسسات الصحة العقلية 
 األندية ومؤسسات رعاية الشباب 
 مؤسسات القوات المسلحة 



 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

  
٥ 

 
 

 المؤسسات العمالية 
 مؤسسات حماية البيئة 
 مؤسسات السياحة 
 المستشفيات والمؤسسات الطبية 
 مؤسسات اإلغاثة وأعمال الطوارئ 
 صاديةمؤسسات المساعدات االقت 
 مؤسسات الثقافة الجماهيرية واإلعالم 
 مؤسسات اإلدارة المحلية  

  

  : األهداف التعليمية لبرنامج بكالوريوس الخدمة االجتماعية

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

نسانية واالجتماعيـة تزويد الطالب بالمعارف األساسية والنظريات العلمية للعلوم اإل .١
  . ذات الصلة بالخدمة االجتماعية، وكيفية االستفادة منها

الممارسـة  ذجتزويد الطالب بالمعارف األساسية للخدمـة االجتماعيـة ونظريـات ونمـا .٢
  . المهنية وكيفية االستفادة منها

  .تنمية مهارات الطالب في استخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل المهني .٣
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  . زام الطالب بأخالقيات وقيم الممارسة المهنية في ممارستهمتنمية الت .٤

  . إعداد الطالب إلجراء البحوث العلمية .٥

تنمية مهارات الطالب  فـي عمليـات تحليـل القضـايا والمشـكالت االجتماعيـة لكافـة  .٦
ســـــاق التعامـــــل فـــــي الخدمـــــة االجتماعيـــــة فـــــي إطـــــار السياســـــات االجتماعيـــــة و نا

  . المتغيرات العالمية

ب الطـــالب المهـــارات واألســـاليب الحديثـــة المرتبطـــة بـــإدارة مؤسســـات الرعايـــة إكســـا .٧
 .  االجتماعية والخدمات اإلنسانية

إكســاب الطــالب المهــارات الالزمــة للممارســة المهنيــة مــع كافــة أنســاق التعامــل فــي  .٨
الخدمــة االجتماعيــة فــي مجــاالت الممارســة المتنوعــة وابتكــار الحلــول المناســبة لهــا 

  .د الممارسةوتقييم عائ
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  :مواصفات خريج الخدمة االجتماعية

  : يجب أن يكون خريج الخدمة االجتماعية قادرًا على .١

  :يجخر لالمواصفات العامة ل
فهـــــم رســـــالة الخدمـــــة االجتماعيـــــة، وقـــــدرتها علـــــى إحـــــداث التغييـــــرات المرغوبـــــة فـــــي  .١,١

  .المجتمع

إلنســـــانية المرتبطـــــة بالخدمـــــة االســـــتفادة مـــــن المعـــــارف والنظريـــــات العلميـــــة للعلـــــوم ا .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

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

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

التدخل بفعاليـة مـع مشـكالت أنسـاق المجتمـع علـى اخـتالف مسـتوياتها وفـي مجـاالت  .٦,١
  . الممارسة المتنوعة
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 تهيــــا المعلومــــات وتقنيــــات االتصــــال فــــي خطــــوات وٕاجــــراءات أنشــــطتوظيــــف تكنولوج .٧,١
  المهنية

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

  . إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية والخدمات اإلنسانية .٩,١

رعايـة االجتماعيـة والتنميـة المشاركة في تخطيط  وتنفيذ وتقيـيم بـرامج ومشـروعات ال .١٠,١
  اإلنسانية في المجتمع

ــــة فــــي التعامــــل مــــع أنســــاق  .١١,١ ــــة الخدمــــة االجتماعي ــــزام بالميثــــاق األخالقــــي لمهن االلت
  . المجتمع على اختالف مستوياتها

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

لمشـاركة الفعالـة مـع التخصصـات األخـرى العمل الفريقـي وا اتيدينامفهم واستيعاب  .١٣,١
  .في تحقيق أهداف مؤسسات الرعاية االجتماعية وتحسين نوعية خدماتها
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  :المعرفة والفهم) ١

ــب قــد    ــون الطال ــالوريوس الخدمــة االجتماعيــة يك ــامج التعليمــي لبك ــة البرن بنهاي
  :اكتسب المعارف والقدرة على فهم اآلتي

النظريات العلمية في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة التـي تفسـر السـلوك اإلنسـاني  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

 . كالت في المجتمع والتي تتعامل معها المهنةطبيعة القضايا والمش 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

 .قضايا التنمية وحقوق اإلنسانالسياسة االجتماعية للدولة و  ٨. ١

 . التشريعات االجتماعية والقوانين المرتبطة بممارسة المهنة ٩. ١
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 .والعمليات األساسية التي يتضمنها ،خصائص البحث العلمي وتصميماته ١٠. ١

نظــــــم اإلدارة وٕامكانيــــــة تطبيقهــــــا فــــــي مؤسســــــات الرعايــــــة االجتماعيــــــة والخــــــدمات  ١١. ١
  .اإلنسانية

 :الذهنيةالمهارات ) ٢
بنهاية الدراسة في هذا البرنامج من المتوقع أن يكتسب الطالـب المهـارات الذهنيـة   

  :التالية

  .يحلل المشكالت االجتماعية والقضايا المجتمعية  ١. ٢

  . يحلل سياسات الرعاية االجتماعية في المجتمع ٢. ٢

يــات العلميــة فــي يفســر المشــكالت االجتماعيــة والقضــايا المجتمعيــة فــي ضــوء النظر   ٣. ٢
 مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ــــين األبعــــاد االجتماعيــــة والنفســــية واالقتصــــادية والسياســــية فــــي المشــــكالت   ٤. ٢ يــــربط ب
 .والقضايا التي  تتعامل معها الخدمة االجتماعية

نتــائج التعامــل مــع مشــكالت العمــالء فــي إطــار المعطيــات العلميــة والتطبيقيــة  يتوقــع  ٥. ٢
 .تقوم عليها الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية التي

 .يحدد احتياجات أنساق العمالء ويرتبها حسب أولوياتها  ٦. ٢
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 .يختار أنسب الحلول لمشكالت أنساق العمالء من بين العديد من البدائل  ٧. ٢

 :المهارات المهنية) ٣

الــب المهــارات بنهايــة الدراســة فــي هــذا البرنــامج مــن المتوقــع أن يكتســب الط  
  :المهنية التالية

  .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 ف مستوياتهايصمم خطط التدخل المهني مع أنساق العمالء على اختال 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

  .نوعة التي يعمل معهايمارس أدواره المهنية بالتنسيق مع أعضاء فرق العمل المت  ٨. ٣

  .يصمم األنشطة والبرامج الجماعية وينفذها ٩. ٣
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  .يلتزم بالقيم واألخالقيات المهنية في مجاالت الممارسة ١٠. ٣

  .يكتب التقارير والتسجيالت المهنية بكافة أنواعها بالكفاءة المطلوبة ١١. ٣

  .األكبريشارك في تخطيط وتنفيذ المشروعات والبرامج على المستوى  ١٢. ٣

  .يوظف موارد المجتمع لصالح العمالء ١٣. ٣

  :المهارات العامة والمنقولة) ٤

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

  .يستخدم مهارات االتصال اللفظية وغير اللفظية ١. ٤

  .يدير الوقت بكفاءة ٢. ٤

 .في عمله المهني يقة مناسبةيستخدم اللغة بطر  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
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  يم الخدمة االجتماعيةتوزيع نسب متطلبات برنامج تعل: ثالثاً 

   %النسبة  مفهوم المصطلح طبيعة العلوم مسلسل

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 

تخصص وتوجهه نحو مجال ال
  تخصصه الدقيق أو مجال عمله

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 %  



 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

  
١٤ 

 
 

  المصطلحات: ابعاً ر 
  مواصفات الخريج  .١

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

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

.    األدنى من المعارف والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات برنامج تعليمي معين
  

  المعايير األكاديمية  .٣
ية لضمان ، بعد اعتمادها من الهيئة القومرجعية تتبناها المؤسسة التعليميةنقاط م

هارات المطلوب أن ، تحدد فيها مجموعة المعارف والمجودة التعليم واالعتماد
، ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية التي حددتها الخريج يكتسبها
    .الهيئة

  النقاط المرجعية .٤
مجموعة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة الستكمال 

وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة في  ما، مقررالجدارات المطلوبة من خريج 
   .مخرجات التعليمية في ضوء النقاط المرجعيةمقارنة ومراجعة وتقييم ال
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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

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

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

نشطة مقرر والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم كنتيجة النتهائه من دراسة األ
  .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
ٕادراكية تتضمن التفكير النقدي و اإلبداع ، و يشمل القدرة على تعليمية و قدرات  

  .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 يرالتطو  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

م التعل مع األرقام وو العمل في فريق والتعامل  على االتصالتتضمن القدرة 
  .الخ... القدرة على حل المشكالت اآلخرين والذاتي و التواصل مع 
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