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  كلمة أ.د/ رئیس الجامعة

  السادة أعضاء هیئة التدریس، وطالب وطالبات جامعة الفیوم

  تحیة تقدیر وٕاعزاز

تستقبل جامعة الفیوم طالبها الیوم وهي تضع بین أیدیهم (دلیل 

دید یشمل كافة النواحي األكادیمیة والمعرفیة الطالب الجامعي) في إصدار ج

والخدمیة التي تتصل بصورة وثیقة بالطالب الجامعي، وذلك حتى یستطیع أبناؤنا الطالب الجمع بین طلب 

  العلم، واكتشاف مواهبهم، وتنمیة قدراتهم على حد سواء. 

ن مقدرات، وما على معرفة أفراده ما یمتلكه الوطن م- بشكل أساسي- إن بناء األوطان یرتكز

یتطلبه من احتیاجات في سبیل النهوض به. وتمثل الجامعة أحد مفردات هذا الوطن بوصفها الصرح 

األكادیمي الذي یهتم بتخریج جیٍل واٍع منتٍم لوطنه، ومعتٍز بتاریخه، ومستشرف لغد أفضل في ظل سباق 

  معرفة ال یلقي باًال لمن لم یلحق بركبه.

الجامعي في إطار حرص الجامعة على المساهمة في  مسیرة البناء یأتي إصدار دلیل الطالب 

لهذا الوطن،  حیث یوضح  هذا الدلیل ألبنائنا الطالب ما ینبغي معرفته حول جامعتهم، وما یتصل بذلك 

من آلیات العمل الجامعي، وما تحوزه الجامعة من مقدرات وٕامكانات، وما توفره ألبنائنا من خدمات 

  . تعلیمیة ومعرفیة

خالص تقدیري وٕاعزازي إلى تلك الجهود المخلصة للسید األستاذ الدكتور/ محمد عبد الوهاب، 

نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب، والشكر موصول للسادة األجالء المشاركین في إعداد هذا 

المعبر عن الدلیل من كافة قطاعات الجامعة على ما تم بذله من أجل إنجاز هذا العمل على الوجه 

  الجامعة بالصورة الالئقة.

وفي الختام فالمأمول من أبنائنا وبناتنا طالب وطالبات الجامعة أن یحرصوا على تعلم العلم 

النافع، واالطالع على ما جاء عبر صفحات هذا الدلیل لتحقیق اإلفادة المرجوة، مع صادق الدعاء لكم 

من األمور التي تختص بشأن كیفیة العمل األكادیمي جمیًعا أن یكون هذا الدلیل عوًنا لفهم الكثیر 

  بالجامعة.

 رئیس الجامعة

  أ.د/ خالد إسماعیل حمزة

  



٤ 

 

  لشئون التعلیم والطالب ةرئیس الجامعنائب كلمة أ.د/ 

األعزاء الفضالء أعضاء هیئة التدریس، الطلبة والطالبات أبناء جامعة  

  الفیوم.

  تحیة مودة وتقدیر

ن مستهل عملي بقطاع شئون التعلیم والطالب أسعدني كثیًرا أن یكو 

تقدیم دلیل الطالب الجامعي ألبنائنا وبناتنا شباب وفتیات جامعة الفیوم، 

وذلك لما یمثله هذا الدلیل من أهمیة، وما یوفره من مصادر معرفة شاملة لكافة النواحي األكادیمیة 

  والخدمیة.

  عزیزي الطالب:

من عناصر التمیز  في مجال التواصل الطالبي داخل جامعة إن هذا الدلیل یمثل إضافة ثریة ض

الفیوم، فأن تترسم أولى خطواتك الجامعیة مستصحًبا معك دلیًال یفتح لك نافذة نحو معرفة ما تمتلكه 

جامعتك من قدرات وٕامكانات وما تقدمه لك من خدمات، وسبل الحصول علیها، كل ذلك وغیره یوفر لك 

باالنطالق نحو تحقیق التفوق في دراستك، والمشاركة الفاعلة فیما تقدمه الكثیر من الوقت، ویسمح 

  الجامعة من أنشطة.

وحرًصا على أن یحقق الدلیل الغایة المرجوة من إعداده، فإني أؤكد لكم أن قطاع شئون التعلیم 

مادته  والطالب یحرص كل الحرص على أن یكون الواقع العملي متسًقا مع ما حواه هذا الدلیل في جودة

وانتظام أسطره، بحیث یطالع الطالب دلیله مرتین األولى مقروءة واألخرى مشاهدة في مجال التطبیق 

  الفعلي. 

كل الشكر والتقدیر لما تم بذله من جهود صادقة في سبیل إعداد ذلك الدلیل، لیخرج بتلك الصورة 

  الرائعة بحیث ینبئك الثمر عن طیب الغرس. 

  ة علمیة متمیزةصادق الدعوات لكم بمسیر
  في رحاب جامعة الفیوم الغراء،،،

  
 لشئون التعلیم والطالب رئیس الجامعةنائب  

  أ.د/ خالد عطا اهللا    
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   كلمة األستاذ الدكتور / عمید الكلیة   
  أبنائي وبناتي الطالب :

  

مع مستهل عام إنجازات المشروعات القومیة التي تضم    

التي تفتح افاقًا  جدیدة  واالستثماریة مجموعة من المشاریع العمرانیة

لألمل وتعد نموذجًا یحتذى به للتحدي واألمل واإلصرار والعمل ، فأهًال 

  وسهًال بكم طالب كلیة الخدمة االجتماعیة في جامعة الفیوم .

إن المرحلة الجامعیة تختلف في سماتها وخصائصها عن المرحلة الثانویة ، فالجامعة      

والحریة , والحریة مسئولیة فحافظوا علیها بوعي واستنارة .                                                                       االستقاللمن تمنحكم قدرًا 

أبنائي الطلبة والطالبات إن هذا العصر هو عصر التكنولوجیا وعصر المعلومات ومع التقدم 

التكنولوجي تزداد المشكالت االجتماعیة تعقیدًا مما یتطلب منكم استعدادًا جادًا لمواجهة هذه المتغیرات 

بجهودكم باعتباركم اداة التغیر األساسیة في المجتمع فعلى أعناقكم تقع مسئولیة  وهذا بدوره لن یتحقق إال

التنمیة في هذا الوطن فعلیكم التسلح بالعلم واألخالق لتساهموا بإیجابیة في نهضة وبناء هذا المجتمع فبكم 

                                                                                        یا أبنائي تنهض مصرنا الحبیبة وتتقدم .                    

  

أدعو هللا عز وجل أن یعیننا على تحقیق أمال ونھضة المجتمع ورفعة وطننا الحبیب مصر 

  الغالیة فھو سبحانھ نعم المولى ونعم النصیر

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

                                                

  زینب معوض الباهي أ.د/                                            

  وقائم بأعمال عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                 
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 نشأة الكلیة وتطورها

وبــدأت الدراســة بهــا اعتبــارا" مــن  ١٩٨٣لســنة  ٥٦رقــم  يأنشــئت الكلیــة بمقتضــى القــرار الجمهــور 

في مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا مما أعطى للكلیة دفعة هائلة  ١٩٨٥ – ٨٤بدایة العام الجامعي 

وضعتها في مقدمة كلیات ومعاهــد الخدمــة االجتماعیــة رغــم حداثــة نشــأتها ویتكــون مبنــى الكلیــة مــن خمســة 

ونــادي تكنولوجیــا المعلومــات  اعات الدراسیة ومعمل الحاســب اآللــيدرجات والق(عشرة ) م ١٠طوابق تضم 

وقاعــة المــؤتمرات التــي أنشــأت بــالجهود الذاتیــة للكلیــة ووحــدة ضافة إلى وحدة ضــمان الجــودة واالعتمــاد باإل

مبنــى أدارى شاء وقد تم إن والعدید من المكاتب اإلداریةوالمعمل التابع لها   واالمتحاناتالتقویم  متطویر نظ

  بالكلیة . ةطوابق لإلدارات المختلف أربع جدید بجوار الكلیة یشمل على

   -:أقسام الكلیة العلمیة

 .قسم طرق الخدمة االجتماعیة  -١

  .قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  -٢

 .قسم التنمیة والتخطیط  -٣

 قسم العلوم االجتماعیة -٤

   وتمنح الكلیة في مرحلة الدراسات العلیا :

  .في مجاالت الخدمة االجتماعیة  ااسات العلیدبلوم الدر  - 

 .درجة الماجستیر في الخدمة االجتماعیة  - 

 .الفلسفة في علوم الخدمة االجتماعیة  هادرجة دكتور  - 

وتحرص الكلیة على وضع سیاسة تعلیمیة وتدریبیــة مــن أجــل رفــع كفــاءة الطالــب مــن خــالل بــرامج 

ســاهمة الجــادة فــي تحقیــق التنمیــة البشــریة الممــن أجــل  صصــة إلعــداد أخصــائي اجتمــاعي متمیــزمتخ

  . المتكاملة
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 لكلية الخدمة االجتماعيةالمعتمد الهيكل التنظيمي 

 مجلس الكلية

إدارة رعایة 
 الشباب

ق . رعایة 
شئون 

 ةأعضاء ھیئ
 سالتدری

 الدراسات العلیا
والبحوث 
والعالقات 
 الثقافیة 

 المكتبة

إدارة 
 الشئون
 اإلداریة

إدارة 
الشئون 
 المالیة

مكتب 
 الوكیل

إدارة 
شئون 
 الطالب

قسم التدریب 
 المیداني

أمین الكلیة ( درجة 
 ) مدیر عام

وكیل الكلیة 
لشئون خدمة 

المجتمع 
 وتنمیة البیئة

وكیل الكلیة لشئون 
الدراسات العلیا 

 والبحوث
 والعالقات الثقافیة 

وكیل الكلیة 
لشئون التعلیم 

 طالبوال

مكتب 
 الوكیل 

مكتب 
 الوكیل 

 عميد الكلية
 إدارة التحقیقات مكتب العمید

 والتأدیب
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  رؤیــــــــــة الكـــــلیـــــة

  

إعــــداد وتأهیــــل وتخــــریج أخصــــائي مــــزود بالمعــــارف والمهــــارات العلمیــــة لممارســــة مهنــــة الخدمـــــة 

  االجتماعیة محلیًا وٕاقلیمیا بمستوى متمیز من األداء المهني.

  

  رســــــــــــــالــــــــة الكلیـــــــــــة

جتماعي في تخصصــات الخدمــة االجتماعیــة یفــي ایة بتخریج أخصائي تقوم كلیة الخدمة االجتماع

ـــة والتنمویـــة، مـــزودًا بأســـس المعرفـــة والمهـــارات طبقـــا باال حتیاجـــات اإلداریـــة والفنیـــة للمؤسســـات االجتماعی

  للمعاییر اإلقلیمیة في مجاالت الخدمة االجتماعیة.

وأخالقیــات المهنــة وكــذلك تمتــد  ولدیــه وعــي كامــل باحتیاجــات ومشــكالت المجتمــع والبیئــة المحلیــة

رســـالة الكلیـــة لتشـــمل رفـــع قـــدرات الخـــریجین مـــن خـــالل دورات تدریبیـــة مكثفـــة وورش عمـــل وتقـــدیم بـــرامج 

دبلومــات الدراســات العلیــا ودرجــات الماجســتیر والــدكتوراه عــالوة علــى ذلــك تســاهم الكلیــة فــي إثــراء العلــوم 

مـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة مـــن خـــالل االستشـــارات االجتماعیـــة واإلنســـانیة مـــن خـــالل بحـــوث أصـــیلة وخد

االجتماعیــة والمهنیــة وتفعیــل مشــاركة كــل مــن الهیئــات الحكومیــة ومؤسســات المجتمــع المــدني فــي تحقیــق 

  التنمیة المستدامة.
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  الفصل الثاني

  

  الالئحـــــــــــــة الداخلیة

  الخاصة بكلیة الخدمة االجتماعیة

  جامعة الفیوم
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 هللا الرمحن الرح�مي �سم
  

  قرار وزاري

  ١٤/٧/٢٠٠١) بتاریخ ٩٦٩رقم (

  بشان إصدار الالئحة الداخلیة لكلیة الخدمة االجتماعیة  

  جامعه الفیوم

  : ث العلميوزیر التعلیم العالي والدولة للبح

  . لهم الجامعات والقوانین المعدلة شان تنظی يف ١٩٧٢) لسنه ٤٩لى القانون رقم (*بعد االطالع ع

بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات  ١٩٧٥) لسنه ٨٠٩* وعلى قرار رئیس الجمهوریة رقم (

  والقرارات المعدلة له.

بشان إصدار الالئحة الداخلیة لكلیة الخدمة  ٢٤/١٠/١٩٩٠) بتاریخ ١٢٢٢* وعلى القرار الوزاري رقم ( 

  االجتماعیة بالفیوم جامعه القاهرة .

وعلى موافقة لجنه قطاع اآلداب ٩/١٩٩٩/ ٢٩موافقة مجلس جامعه القاهرة بجلسته بتاریخ * وعلى 

   ٦/٦/٢٠٠١والعلوم والدراسات اإلنسانیة بتاریخ 

تفویض السید األستاذ  الدكتور  ١٠/٩/١٩٩٨- ٩*وعلى قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاریخ 

الموافقة على إصدار  فيئیس المجلس األعلى للجامعات وزیر التعلیم العالي والدولة للبحث العلمي ور 

  المختصة  الجامعياللوائح الداخلیة للكلیات والمعاهد الجامعیة وتعدیالتها بعد موافقة لجان قطاعات التعلیم 

  قـــــــــــــرر

  المادة األولى)(

امعه القاهرة ویلغى یعمل بالالئحة الداخلیة المرفقة والخاصة بكلیة الخدمة االجتماعیة بالفیوم ج

  كل نص یخالف إحكامها .

  (المادة الثانیة)

   .على جمیع الجهات المختصة تنفیذ هذا القرار 

      

  العلميوالدولة للبحث  العاليوزیر التعلیم 

                                                                                                                                        

      )ا.د مفید محمود شهاب(                                                           
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    أهداف تطویر الئحة كلیه الخدمة االجتماعیة

تعتبر االستجابة للمتغیرات الداخلیة والخارجیة للمنظمات التعلیمیة شیئا أساسیا لبقائها ونموها 

   ٠ق األهداف المجتمعیة التي أنشئت من اجلها وتحقی

استجدت  ١٩٩٣ومنذ أن طبقت لالئحة كلیه الخدمة االجتماعیة المعمول بها حالیا منذ عام 

متغیرات عدیدة منها متطلبات مجتمعیه حیث یجب أن تستجیب العملیات التعلیمیة لمتطلبات المجتمع كما 

لطالب المقبولین بالكلیة ونوعیه ما یجب أن یتعلموه ویتقنوه استجدت متطلبات تنظیمیه تتمثل في إعداد ا

حتى یتوافقوا مع المجتمع بعد تخرجهم كما تبین للقائمین بالتدریس العدید من الصعوبات والثغرات التي 

  دعت التفكیر بجدیه في تطویر الئحة الكلیة على ضوء ما ظهر من مالحظات .

ة ضرورة تغییر الالئحة بما یتواكب مع المتغیرات وقد ناقش أعضاء   هیئه التدریس بالكلی

  المجتمعیة والتنظیمیة واقتراح بعد اإلضافات والتعدیالت التي یجب ن تتم 

إلى تلقى العدید من أراء المتخصصین في تعلیم الخدمة االجتماعیة حتى تم  باإلضافةهذا 

  -الجدیدة وهى:لمرجوة من الالئحة الوصول إلى الصورة الحالیة في ضوء األهداف ا

  .اإلقلیميضرورة أن یكون للكلیة طابعا خاصا یتناسب مع وجودها  -١

 التركیز على برامج التنمیة وكل ما یخدم هذه القضیة . -٢

 التــيإلمام الالئحة بمجاالت ممارسه الخدمة االجتماعیة المتعددة التي تتوافق مع الظــروف والمراحــل  -٣

 یمر بها مجتمعنا .

 المعرفــــيالعملیــــة التعلیمیــــة مــــع التركیــــز علــــى المكــــون  فــــيارســــة العامــــة ضــــرورة التأكیــــد علــــى المم -٤

مجـــال العمـــل مـــع إلغـــاء  فـــيلعلـــوم الخدمـــة االجتماعیـــة الـــذي یخـــدم الطالـــب عنـــد تخرجـــه  األساســـي

 األغــراضیخــدم  وال الحصــیلة التعلیمیــة للطالــب فــيمرحله  البكالوریوس حیث انه یوثر  فيالتشعیب 

 لتعلیمیة وال یفید الطالب  بعد تخرجه . المجتمعیة  من العملیة ا

 االستفادة من وسائل التقنیة والعلم الحدیث. -٥

ـــداني لل -٦ ـــه التـــدریب المی ـــیم الخدمـــة أساســـيطـــالب كجـــزء االهتمـــام بعملی االجتماعیـــة وترشـــید  مـــن تعل

 البحوث العملیة والمیدانیة للطالب بما یخدم قضایا المجتمع.
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  األول الباب

  والدرجات العلمیة أقسام الكلیة
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  :تتكون الكلیة من األقسام التالیة: )١مادة (

 :قسم طرق الخدمة االجتماعیة - ١

  :لة البكالوریوسویختص بالمقررات التالیة في مرح

 –المـــدخل فـــي خدمـــة الجماعـــة  –المـــدخل فـــي خدمـــة الفـــرد  –المـــدخل فـــي  الخدمـــة االجتماعیـــة 

نصــوص  –اتجاهــات معاصــرة فــي تنظــیم المجتمــع  –لیــات خدمــة الفــرد عم –المــدخل فــي تنظــیم المجتمــع 

  .التدریب المیداني –حلقة بحث  –ة أجنبیة  في الخدمة االجتماعی

 :خدمة االجتماعیةقسم  مجاالت ال - ٢

  :مرحلة البكالوریوس يویختص بالمقررات التالیة ف

الخدمــة االجتماعیــة فــي  – الخدمة االجتماعیة في مجال المسنین –مدخل في الرعایة االجتماعیة 

الخدمــة االجتماعیــة فــي مجــال األســرة  -الخدمــة االجتماعیــة فــي مجــال البیئــة   –مجــال الفئــات الخاصــة 

الخدمة االجتماعیة في مجال الدفاع  –الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي ورعایة الشباب  –والطفولة 

 –الخدمة االجتماعیة في المجال العمــالي  –والتأهیل  الخدمة االجتماعیة في المجال الطبي –االجتماعي 

  .التدریب المیداني –حلقة البحث  –تشریعات اجتماعیة 

 قسم التنمیة والتخطیط :  - ٣

  ویختص بالمقررات التالیة في مرحلة البكالوریوس :

االتصــــال فــــي الخدمــــة  –مشــــكالت مجتمعیــــة  –الســــكان والتنمیــــة  –مــــدخل فــــي تنمیــــة المجتمــــع 

تنظیمــات اإلدارة المحلیــة   -سیاسات الرعایة االجتماعیة   -البحث في الخدمة االجتماعیة  –یة االجتماع

 –نصوص أجنبیة في مجــال التنمیــة والتخطــیط  –تقویم مشروعات التنمیة  -إدارة مؤسسات اجتماعیة   –

   .تدریب میداني –حلقة بحث  –مدخل تخطیط التنمیة 

 : قسم العلوم االجتماعیة - ٤

  :مرحلة البكالوریوس فيات التالیة المقرر ویختص ب

 –االنثروبولوجیــا االجتماعیــة  –اإلحصــاء االجتمــاعي  –شــریعة إســالمیة  –االجتمــاع العــام  علــم

 –علــم االجتمــاع الریفــي والحضــري  –علــم االقتصــاد العــام  –علــم اجتمــاع سیاســي  –علــم الصــحة العامــة 

  .عالقات  عامة –تنمیة اقتصادیة   - اآللياسب الح –علم النفس االجتماعي  –علم النفس العام 
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  وكذلك المقررات التالیة على مستوى مرحلة الدراسات العلیا :

التـــاریخ االجتمـــاعي  –إحصـــاء متقـــدم  –علـــوم اجتماعیـــة أو ســـلوكیة مرتبطـــة بمجـــال التخصـــص 

  ٠نصوص اجتماعیة بلغة انجلیزیة   –يلعلوم الحاسب اآل –المصري المعاصر 

  :ریب المیدانيمكتب التد

وهــو یتبــع  وكیــل الكلیــة لشــئون التعلــیم والطــالب ویشــكل لــه مجلــس إدارة مــن الســادة رؤســاء أقســام                                        

التنمیة والتخطیط ومهمته إداریة و فنیــة كمــا انــه  -مجاالت الخدمة االجتماعیة –طرق الخدمة االجتماعیة 

بمثابــة جهــاز تنســیقي لشــئون التــدریب المیــداني والزیــارات المیدانیــة  بــین  األقســام العلمیــة بالكلیــة ، وبــین 

  مؤسسات التدریب المیداني و  الكلیة

درجات العلمیــة تمــنح جامعــة القــاهرة بنــاء علــى طلــب مجلــس كلیــة  الخدمــة االجتماعیــة الــ: )٢مــادة (

  :والدبلومات اآلتیة

 : الدرجات العلمیة - ١

 .الخدمة االجتماعیة بكالوریوس  )أ (

 .ماجستیر الخدمة االجتماعیة  )ب (

  .دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة  )ج (

 :میةاحد تخصصات األقسام العل يدبلوم الدراسات العلیا ف - ٢

: تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلیة الخدمة االجتماعیة درجة البكالوریوس في )٣مادة ( 

        :یةالخدمة االجتماع
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  الباب الثاني 

  مرحلة البكالوریوس 

مـــدة الدراســـة لنیـــل درجـــة البكـــالوریوس  فـــي الخدمـــة االجتماعیـــة اربـــع ســـنوات جامعیـــة وتكـــون ): ٤( مـــادة

   .لدراسة على أساس نظام الفصلین الدراسي نفى العاما

تبین الجداول الملحقة بهذه الالئحة خطة الدراسة مبینًا بها المقررات الدراسیة والتدریب المیــداني ): ٥مادة (

موزعــــة علــــى فــــرق الدراســــة وكــــذلك عــــدد الســــاعات المخصصــــة  أســــبوعیا وزمــــن االمتحانــــات 

لســنة  لكــل فصــل دراســي علــى حــده : ات ودرجــات إعمــال اوالنهایات  الصغرى والعظمــى للــدرج

ا ) ویقــرر مجلــس الكلیــة المحتــوى العلمــي لكــل مقــررات الدراســة بعــد تحدیــده٨-١لجــداول مــن ا(

  .بواسطة مجالس األقسام المختصة

تعقد امتحانات النقل والبكالوریوس تحریرًا فى نهایة كل فصل دراسي فــي المقــررات التــي درســها  ):٦مادة (

طالـــب فـــي فرقتـــه وفـــى المقـــررات المتخلـــف فیهـــا األعـــوام الســـابقة  وفقـــًا للجـــداول المرفقـــة بهـــذه ال

  .الالئحة باستثناء حلقة البحث والتدریب المیداني

یكـــون  االمتحـــان فـــي حلقـــة البحـــث شـــفویًا وتضـــم  درجـــة إعمـــال الســـنة إلـــى درجـــة االمتحـــان  ): ٧مـــادة (

مكونة من قام   بتدریس الحلقة  وعضو یختاره القسم الشفوي ، ویجرى االمتحان بواسطة  لجنة 

  .المختص وال تضاف الدرجة للمجموع الكلى

بالنســبة  للتــدریب المیــداني یكــون تقــدیر الطالــب علــى أســاس مــا یحققــه مــن متطلبــات التــدریب   ):٨مــادة (

  : لعام الجامعي وفقًا للنسب اآلتیةویكون توزیع الدرجة في نهایة  ا

  .لمدیر الجهة التي یتدرب فیها الطالب %  من الدرجة١٠ - 

االجتمــاعي الــذي یشــرف علــى الطالــب بطریــق  األخصــائي%  من الدرجــة للمشــرف الخــارجي (٢٠ - 

 .)بل الجهة التي یتدرب فیها الطالبمباشر من ق

أو مــن  مــن تختــاره الكلیــة لإلشــراف علــى الطالــب مــن قبلهــا%  مــن الدرجــة للمشــرف الــداخلي (٥٠ - 

 .)من خارجهاتندبهم الكلیة  

%  مـــن الدرجــــة لالمتحــــان الشــــفوي الـــذي یعقــــد فــــي نهایــــة العـــام الجــــامعي ویجــــرى االمتحــــان  ٢٠ - 

 ٠بواسطة لجنة مكونة من المشرف الداخلي واثنین من أعضاء هیئة التدریس بالكلیة 

ال تضـــاف درجـــات التـــدریب  المیـــداني إلـــى المجمـــوع الكلـــى للطالـــب وال ینتقـــل الطالـــب مـــن الفرقـــة  - 

   .سیة المقید بها إلى الفرقة الدراسیة األعلى إذا رسب في التدریب المیدانيالدرا
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% ٧٥یشترط لدخول الطالــب امتحــان   المقــرر أن یكــون  مســتوفیًا نســبة حضــور ال تقــل عــن  ): ٩مادة (

ولمجلس الكلیة بناء على طلب مجالس األقســام المختصــة ان یصــدر قــرارًا بحرمــان الطالــب مــن 

فــي المقــررات التــي لــم یســتوف فیهــا نســبة  الحضــور ، وفــى هــذه الحالــة یعتبــر  التقــدم لالمتحــان

راسبًا فى هذه المقررات إال إذا تقدم بعذر یقبله مجلس الكلیة فیعتبر غائبًا  بعذر ، وتطبق علیه 

  .قواعد الغیاب بعذر مقبول بعدم احتسابها فرصة رسوب

د بهــا إلــى الفرقــة الدراســیة األعلــى إذا نجــح فــي جمیــع ینقــل الطالــب مــن الفرقــة الدراســیة المقیــ): ١٠مــادة (

المقررات أو كان راسبًا  فیما ال یزید عن مقررین من فرقتــه أو مــن فــرق ادنــي ، ویــؤدى الطالــب 

االمتحــان فیمــا تختلــف فیــه مقــررات  مــع طــالب الفرقــة التــي تــدرس بهــا هــذه المقــررات ویعتبــر 

یعقد في شهر سبتمبر من كل عام امتحــان لطلبــة  ) كما(مقبول نجاحه في هذه المقررات بتقدیر

  الفرقة النهائیة فیما ال یزید  عن مقررین 

  :فرقة الدراسیة في الحاالت اآلتیةعادة الیبقى الطالب إل): ١١مادة (

إذا رسب في التدریب المیداني وفى هذه الحالة تقتصــر إعــادة الطالــب  للفرقــة علــى إعــادة التــدریب   )أ (

 ٠راسي كامل المیداني لمدة عام د

إذا كــان راســبًا أو متجــاوزًا لنســبة الغیــاب التــي حــددها مجلــس الكلیــة فــى مقــررات فرقتــه  أو فــرق    )ب (

  ٠ادني في أكثر من مقررین 

وفى هذه الحالة تقتصر إعادة الطالب للفرقة الدراســیة علــى مــا رســب  أو تجــاوز نســبة الغیــاب فیــه 

  ٠من مقررات او كلیهما معاً 

لقة البحث مقرر رسوب ونجاح وال تضاف درجاتهــا للمجمــوع الكلــى وال یمــنح الطالــب تعتبر ح: )١٢مادة (

  .وس إال بعد النجاح في هذا المقرردرجة البكالوری

إذا تضمن االمتحان في احد المقررات اختبارًا تحریریًا وأخر  شــفویًا فــان تقــدیر الطالــب یكــون : )١٣مادة (

، ویعتبــر الطالــب الغائــب فــي ملــي، وٕاعمــال الفصــلو العمجمــوع تقــدیرات  التحریــري والشــفوي أ

االمتحان التحریري غائبًا في المقرر وال ترصد له درجة فیه كما ال یعتبر الطالب ناجحًا في اى 

  .لالمتحان التحریري في هذا المقرر% من الدرجة المقررة ٥٠مقرر ما لم یحصل على 

  :یر العام بأحد التقدیرات اآلتیةدیقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التق ):١٤مادة (

 .) فأكثر من مجموع الدرجات%٩٠ممتاز ( -

 .درجات) من مجموع ال%٩٠% ) إلى اقل من (٨٠جید جدًا   ( -
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 .% ) من مجموع الدرجات ٨٠قل من ( % ) إلى ا ٦٥من ( جید  -

 .%) من مجموع الدرجات ٦٥%)  إلى اقل من ( ٥٠من (  مقبول -

  : التقدیرین اآلتیینلب فیقدر بأحد إما رسوب الطا

 .) من مجموع الدرجات%٥٠) إلى اقل من (%٣٥ضعیف من ( -

 .%) من مجموع الدرجات٣٥من ( قلأضعیف جدًا  -
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 نظام الدراسة بالكلیة والمقررات الدراسیة
  

حضــور الطــالب بالكلیــة رط لنجــاح تویشــالثانویة العامة لشعبتي العلمي واألدبي تقبل الكلیة طالب 

% من درجة التحریري  ٣٠ضرات الفعلیة لكل فصل دراسي . وكذلك الحصول علي % من عدد المحا٨٠

   -) درجة توزع علي النحو التالي :٣٠وهي ( ) باإلضافة إلي درجة أعمال السنة٧٠) درجة من (٢١أي (

  درجات بحث یقدمه الطالب١٠ -١

  درجات امتحان أعمال السنة  ١٠ -٢

  درجات لحضور المحاضرات ١٠ -٣

الكلیة الطالب الحاصلین علي المعهد المتوسط للخدمة االجتماعیة ویــتم قبــولهم بالفرقــة  كذلك تقبل

  الثانیة بالكلیة .

   ٠یشترط نقل الطالب للفرقة األعلى النجاح في التدریب المیداني

  الفرقة األولى

  )١جدول رقم (

  الفصل الدراسي األول

  المقرر  مسلسل

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل

امتحان 

نهایة 

  الفصل

النهایة 

  العظمى

النهایة 

  الصغرى

زمن 

االمتحان 

  بالساعات
  عملي  نظري

١  
مدخل في الرعایة 

  االجتماعیة
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  علم االجتماع العام  ٢

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  الشریعة اإلسالمیة  ٣

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  علم النفس العام  ٤

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  ماعيإحصاء اجت  ٥

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  علم الصحة العام  ٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٤  المجموع

       
 
 
 
 
 
 



١٩ 

 

  الفرقة األولى

  )٢جدول رقم (

  الفصل الدراسي الثاني 

  المقرر  مسلسل

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل

امتحان 

نهایة 

  الفصل

النهایة 

  العظمى

النهایة 

  الصغرى

زمن 

االمتحان 

  بالساعات
  عملي  نظري

١  
مدخل في الخدمة 

  االجتماعیة
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٤  ٤  

٢  
انثروبولوجیا 

  اجتماعیة
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٣  
نصوص أجنبیة في 

  الخدمة االجتماعیة
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  اجتماع سیاسي  ٤

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  علم اقتصاد عام   ٥

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  تشریعات اجتماعیة   ٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٢٤  المجموع

 ا ا   

تتم فى هذا المقرر وبما الیقل عن  التيیخصص عشر درجات من أعمال السنة لتقاریر الزیارات المیدانیة 

 زیارات وتتم بمعرفة " أستاذ المادة " ثماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٠ 

 

    

  الفرقة الثانیة

  )٣جدول رقم (

  سي األولالفصل الدرا

  المقرر  مسلسل

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل

امتحان 

نهایة 

  الفصل

النهایة 

  العظمى

النهایة 

  الصغرى

زمن 

االمتحان 

  بالساعات
  عملي  نظري

١  
مدخل تنظیم 

  المجتمع
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٤  ٤  

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  مدخل خدمة الفرد  ٢

٣  
مدخل في تنمیة 

  المجتمع 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٤  
علم اجتماع ریفي 

  وحضري
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  السكان والتنمیة  ٥

٦  
الخدمة االجتماعیة 

  في مجال البیئة 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٧     
مهارات في التدریب 

  المیداني 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٠  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٢٤  المجموع

  :ل والثانيلدراسي األومهارات التدریب المیداني للفصل ا

  :يتدریب للمهارات ف یزید عددها عن ثالثین طالب ویتضمن یتم تقسیم الطالب إلى مجموعات ال

  .مهارات في الندوات والمحاضرات والمناقشات ووسائل االتصال -

 .الیوم الواحد والمعسكرات الطویلةإقامة معسكر  -

 .الت وزیارات للمؤسسات االجتماعیةإقامة رح -

 .لریاضیة والثقافیة والكشفیةإقامة المهرجانات ا -

 .إقامة المسابقات في المجاالت المختلفة -

    ." إلى المجموع الكلى للدرجاتة مادة "مهارات في التدریب المیدانيتضم درج ال -



٢١ 

 

  الفرقة الثانیة

  )٤جدول رقم (

  الفصل الدراسي الثاني 

  المقرر  مسلسل

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل

امتحان 

نهایة 

  الفصل

النهایة 

  لعظمىا

النهایة 

  الصغرى

زمن 

االمتحان 

  بالساعات
  عملي  نظري

١  

الخدمة االجتماعیة 

في مجال األسرة 

  .والطفولة 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٤  ٤  

٢  

الخدمة االجتماعیة 

في المجال التعلیمي 

  ورعایة الشباب 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٣  
مدخل فى التخطیط 

  للتنمیة 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٤  
فى خدمة مدخل 

  الجماعة 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  تنمیة اقتصادیة  ٥

٦  

نصوص أجنبیة في 

مجال التنمیة 

  والتخطیط 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٧     
مهارات في التدریب 

  المیداني 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٠  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٢٤  المجموع

  

  

  

  

  

  



٢٢ 

 

  الفرقة الثالثة 

  )٥جدول رقم (

  األولالفصل الدراسي 

  المقرر  مسلسل

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل

امتحان 

نهایة 

  الفصل

النهایة 

  العظمى

النهایة 

  الصغرى

زمن 

االمتحان 

  بالساعات
  عملي  نظري

١  
عملیات خدمة 

  الجماعة 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٤  ٤  

٢  

الخدمة االجتماعیة 

في مجال الفئات 

  الخاصة 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٣  
 تنظیمات اإلدارة

  المحلیة 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٤  
االتصال فى الخدمة 

  االجتماعیة
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٥  

الخدمة االجتماعیة 

في مجال الدفاع 

  االجتماعي

٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٦  

الخدمة االجتماعیة 

في المجال الطبي 

  والتأهیل

٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨  ٠  التدریب المیداني      ٧

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨  ٢٤  المجموع

   : والثاني األول الدراسيالفصل  المیدانيیتضمن التدریب 
 في المؤسسات االجتماعیة المختلفة.تدریب الطالب  -

 .رحالت علمیة لزیارات نوعیات من المؤسسات غیر متوفرة فى محافظة الفیوم -

ائیة للتدریب % من الدرجة النه ٣٠العطلة الصیفیة ویخصص لها نسبة  أثناءمعسكرات تدریبیة  -

 . األعلىبالفرقة  المیداني

 .أسبوعیا أیامساعة بواقع ثالث  ٣٠٠لساعات التدریب  األدنىالحد  -

    تضم درجة مادة " التدریب المیداني " إلى المجموع الكلى للدرجات  ال -



٢٣ 

 

  الفرقة الثالثة 

  )٦جدول رقم (

  الفصل الدراسي الثاني

  المقرر  مسلسل

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل

حان امت

نهایة 

  الفصل

النهایة 

  العظمى

النهایة 

  الصغرى

زمن 

االمتحان 

  بالساعات
  عملي  نظري

  ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٤  ٤  عملیات خدمة الفرد  ١

٢  
عملیات تنظیم 

  المجتمع 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٣  
الخدمة االجتماعیة 

  في مجال المسنین 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٤  
البحث في الخدمة 

   االجتماعیة
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  علم نفس اجتماعي   ٥

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  مشكالت مجتمعیة   ٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨  ٠  التدریب المیداني      ٧

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨  ٢٤  المجموع

  

  

  

  
  

  

  



٢٤ 

 

  الفرقة الرابعة

  )٧جدول رقم (

  الفصل الدراسي األول 

  المقرر  مسلسل

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل

تحان ام

نهایة 

  الفصل

النهایة 

  العظمى

النهایة 

  الصغرى

زمن 

االمتحان 

  بالساعات
  عملي  نظري

١  
اتجاهات معاصرة 

  في خدمة الجماعة 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٤  ٤  

٢  
اتجاهات معاصرة 

  في تنظیم المجتمع 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٣  
عالقات عامة في 

  الخدمة االجتماعیة 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

٤  
دخل سیاسات م

  الرعایة االجتماعیة 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٢  ٤  حاسب الى   ٥

 ٠  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٢  حلقة البحث  ٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠  ٠  التدریب المیداني      ٧

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢  ٢٢  المجموع

  :والثاني األول الدراسيحلقة البحث الفصل 

العلمیة حجم كل حلقة  األقسامبناء على توصیة  سيدرابدایة كل عام  فيیحدد مجلس الكلیة  -

   علیها باإلشرافبحث والقائم 
  التدریب المیداني الفصل الدراسي األول والثاني : 

 في المؤسسات االجتماعیة المختلفة.تدریب الطالب  -

 م.محافظة الفیو  نوعیات من المؤسسات غیر متوفرة فيرحالت علمیة لزیارات  -

  .أسبوعیا أیامساعة بواقع ثالث  ثالث مائةلتدریب لساعات ا األدنىالحد  -

 .تضم درجة مادة " التدریب المیداني " إلى المجموع الكلى للدرجات ال -

  تضم درجة حلقة البحث الى المجموع الكلى للدرجات. ال -

  



٢٥ 

 

  الفرقة الرابعة 

  )٨جدول رقم (

  الفصل الدراسي الثاني 

  المقرر  مسلسل

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل

ان امتح

نهایة 

  الفصل

النهایة 

  العظمى

النهایة 

  الصغرى

زمن 

االمتحان 

  بالساعات
  عملي  نظري

١  
اتجاهات معاصرة 

  في خدمة الفرد 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  

٢  

الخدمة االجتماعیة 

في المجال العمالي 

  إدارة 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤  مؤسسات اجتماعیة   ٣

٤  
ت تقویم مشروعا

  التنمیة 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٠  ٤ 

 ٣  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٢  ٤  حلقة بحث   ٥

 ٠  ٥٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ١٢  ٠  التدریب المیداني   ٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٤  ٢٠  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦ 

 

  قسم التنمیة والتخطیط 

  (مشكالت مجتمعیة) :محتویات مقرر

  مفهوم المشكلة المجتمعیة : أوالً 

  ة المشكلة المجتمعیة : النظریة العامة لنشأثانیاً 

  : المداخل المختلفة لمواجهة المشكلة المجتمعیة ودور الخدمة االجتماعیة ثالثاً 

  عرض لبعض المشكالت وأسالیب مواجهتها والجدل الدائر حولها  :رابعاً 

  ( سیاسة الرعایة االجتماعیة ) :محتویات مقرر

  :أوًال: المدخل إلى المفهوم

  .سة االجتماعیةالسیا –الرعایة االجتماعیة 

   :: المدخل التاریخيثانیاً 

   .مجاالت الرعایة االجتماعیة يوالتقلص فى دور السلطة العامة ف النمو

  ثالثًا : المدخل الفلسفي :

 –اللیبرالیــــــة الجدیـــــــدة  –األیــــــدیولوجیا وسیاســــــة الرعایــــــة االجتماعیــــــة : المـــــــذهب الفــــــردي الحــــــر 

  .ةالتخصصیة وسیاسة الرعایة االجتماعی

  :: مجاالت عمل السیاسة االجتماعیةاً رابع

  .ذج المختلفة لصنع القرار السیاسيالنما

  : دراسة سیاسة الرعایة االجتماعیة : المدخل إلىخامساً 

  .الدراسات النوعیة –اسة النتائج در  –دراسة العملیة 

  : بعض قضایا سیاسة الرعایة االجتماعیةسادساً 

  :جتماعیة: إدارة المؤسسات االمنهج

  .الخدمة االجتماعیة ي: اإلدارة فاألول الفصل

  : تطور نظریة اإلدارة  الفصل الثاني

  : وظائف اإلدارة  الفصل الثالث



٢٧ 

 

  : المنظمات الحكومیة والمنظمات األهلیة . الفصل الرابع

  :تنمیة المجتمع يل ف: مدخمحتویات مادة

  المفهوم. –: تنمیة المجتمع  اوالً 

  لمجتمع .: مراحل وعملیات تنمیة ا ثانیاً 

  أدوار األخصائي االجتماعي فى تنمیة المجتمع   ثالثًا:

  : نماذج وأسالیب تنمیة المجتمع المحلى  رابعاً 

  : تنمیة المجتمع الریفي خامساً 

  : منظمات تنمیة المجتمع المحلى .سادساً 

  : خبرات وتجارب سابعاً 

  االجتماعیة للفرقة الثانیة: مجال التنمیة والتخطیط فى الخدمة في: نصوص أجنبیة محتویات مادة

  .تطبیقات وخبرات دولیة –ألسالیب ا؟ –المفهوم  –تنمیة المجتمع  ي: نصوص أجنبیة فأوالً 

  .الخدمة االجتماعیة ين التخطیط ف: نصوص أجنبیة عثانیا

  .بیقات عن التنمیة الحضریةتط -

  .تطبیقات عن التنمیة الریفیة -

  :ماعیةمحتویات مادة: االتصال فى الخدمة االجت

  مدخل لدراسة االتصال  -١

 األسس النظریة لدرایة االتصال  -٢

 أبعاد االتصال  -٣

 االتصال والعملیات االجتماعیة  -٤

 وسائل وأسالیب االتصال  -٥

 االتصال وطرق الخدمة االجتماعیة  -٦

 االتصال فى مؤسسات الرعایة االجتماعیة  -٧

 االتصال فى مجال التنمیة  -٨



٢٨ 

 

 تطبیقات وخبرات فى االتصال -٩

  :التنمیة والتخطیط وتنمیة المجتمع: حلقات البحث فى مجال ادةمحتویات م

  :موضوعات الحلقة ما یأتي

  دراسة إحدى المشكالت أو الظواهر االجتماعیة  -١

 تقویم خدمات إحدى المؤسسات االجتماعیة  -٢

منظمات تقدیم الخدمات  –المشكالت واالحتیاجات  –دراسة المجتمعات المحلیة " التركیب الكافي  -٣

 نظیمات األهلیة .والت –

 أهلیة حكومیة  –دراسة منظمات تنمیة المجتمع  -٤

 دراسة احتیاجات بعض الفئات الكافیة الخاصة  -٥

  :والتطبیقات التي یقوم بها الطالبوتشمل المفهومات 

  صیاغة إطار الدراسة    -

  صیاغة مشكلة الدراسة   -

 الدراسات السابقة  -

  صیاغة المنهجیة العلمیة التي تتبع فى الدراسة -

 محتویات مادة :" تنظیمات اإلدارة المحلیة ":

  اإلدارة المحلیة " –الحكم المحلي  –الالمركزیة  –: مفاهیم أساسیة فى اإلدارة المحلیة " المركزیة أوال 

  : نظام اإلدارة المحلیة اثانیً 

  : عوامل نجاح نظام اإلدارة المحلیة ومعوقات اإلدارة المحلیة فى مصر اثالثً 

  دارة المحلیة ومؤسسات الخدمة االجتماعیة : اإلرابعاً 

  : دور األخصائي االجتماعي فى منظمات اإلدارة المحلیة خامساً 

  : اإلدارة المحلیة وتنمیة المجتمع سادساً 

  : التخطیط واإلدارة المحلیة سابعاً 

  :لتي تدرس لطالب الفرقة الثالثة ": مناهج البحث " االمحتوى العلمي لمادة
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ــــاب األول ــــة المــــنهج العلمــــي واســــتخدامات المــــنهج العلمــــي فــــى البحــــوث االجتماعیــــة  : الب یتعــــرض لماهی

   .وخطوات المنهج العلمي

  :ویشتمل على نظرة تصوریة لبحوث الخدمة االجتماعیة ویتضمن الموضوعات التالیة :الباب الثاني

  :سیات بحوث الخدمة االجتماعیة مثل: أساالباب الثالث

  :البیانات ویتضمن النقاط التالیة ضوع جمع: یناقش مو الباب الرابع

ا یــرتبط بــه مــن موضــوعات : ویتنــاول موضــع العینــات فــى بحــوث الخدمــة االجتماعیــة ومــالبــاب الخــامس

  :فرعیة مثل

   .بحوث الخدمة االجتماعیة يواستخداماته ف القیاس -

  دراسات حاالت عملیة خامسًا:

  أمثلة ونماذج تطبیقیة .

  :سكان والتنمیةج الدراسي لمادة الالمنه

  :الموضوعات التالیة

  : تعریف علم السكان ونشأته وتطوره أوال

  .نظریات علم السكان ثانیًا:

  .الخصائص السكانیة ثالثًا :

  .السكان والبیئة رابعًا :

  : التنمیة المستدامة والسكان اخامسً 

  : العالقة التبادلیة بین السكان والتنمیة اسادسً 

  البشریة . : السكان والتنمیةاسابعً 

  : السكان والتحضر .اثامنً 

  .المجال السكاني ياألخصائي االجتماعي ف :اتاسعً 

  المنهج الدراسي لمادة تقییم المشروعات :

  :ات التالیةالموضوع

  .: المدخل لتقییم المشروعات أوال
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   .مفاهیم أساسیة فى تقییم المشروعات ومعاییر التقییم ثانیًا:

   .روعات:  خطوات تقییم المشثالثاً 

  : صعوبات ومشكالت تقییم المشروعات رابعاً 

  : الخدمة االجتماعیة وتقییم المشروعات اخامسً 

  : نماذج لتقییم المشروعات .اسادسً 

  محتویات مادة :" التخطیط للتنمیة ":

  .: التنمیة االجتماعیة: نظریات ومفاهیمأوالً 

   .لمجتمع المحلى والتخطیطعالقة االجتماعیة بالتنمیة االجتماعیة وتنمیة ا ا:ثانیً 

  : مفاهیم فى التخطیط .ثالثاً 

  : أنواع التخطیط سادساً 

  : استراتجیات التنمیة فى مصر . سابعاً 

 قسم طرق الخدمة االجتماعیة

  توصیف مقرر:مدخل فى الخدمة االجتماعیة - ١

  :أهداف المقرر

 .تزوید الطالب باألسس النظریة للخدمة االجتماعیة  عملیة متخصصة -١

كاســاس لدراســة تلــك یادة معارف وخبرات الطالب بمقومات ومبادئ الخدمــة االجتماعیــة وطرفهــا ز   -٢

 .السنوات التالیة يالطرق تفصیال ف

تزوید الطالب بمعارف ونماذج من مجاالت الخدمــة االجتماعیــة ودور االخصــائى االجتمــاعي فــى  -٣

  .تلك المجاالت وطبیعة العمل بها

  محتویات المقرر:

  النظریة للخدمة االجتماعیة:األسس  أوال:

  *نشأة الخدمة االجتماعیة وتطورها

  *التعریف بالخدمة االجتماعیة

  *خصائص مهنة الخدمة االجتماعیة
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  *المقومات واألسس المهنیة للخدمة االجتماعیة

  طرق الخدمة االجتماعیة وتكاملها: :ثانیا

  *طریقة خدمة الفرد

  *طریقة خدمة الجماعة.

  مع.*طریقة تنظیم المجت

  *إدارة المؤسسات االجتماعیة.

  *التخطیط االجتماعي فى مهنة الخدمة االجتماعیة.

  *البحث فى الخدمة االجتماعیة

  *تكامل طرق الخدمة االجتماعیة

  مجاالت الخدمة االجتماعیة: ثالثا:

  *نشأة مجاالت الخدمة االجتماعیة.

  *أساسیات الممارسة المهنیة فى مجاالت الخدمة االجتماعیة.

  نماذج الممارسة فى بعض مجاالت الخدمة االجتماعیة.*

  رابعا:إعداد االخصائى االجتماعي ودوره فى الممارسة المهنیة:

  *متطلبات إعداد االخصائى االجتماعي.

  *دور االخصائى االجتماعي فى الممارسة المتكاملة للخدمة االجتماعیة.

  توصیف مقرر:المدخل فى خدمة الفرد:

  :هداف المقررأ

  عریف الطالب بأساسیات الممارسة فى خدمة الفرد.ت-١

  محتویات المقرر:

  تعریف خدمة الفرد-

  تطور خدمة الفرد-

  أهداف خدمة الفرد-
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 العالقة بین خدمة الفرد والتخصصات األخرى-

  مبادئ خدمة الفرد-

  فلسفة خدمة الفرد-

  عناصر ومكونات خدمة الفرد-

  أدوات وأسالیب خدمة الفرد-

 خدمة الفرد التسجیل فى -

  عملیات خدمة الفرد: :توصیف مقرر

  أهداف المقرر:

  تعریف الطالب العملیات والخطوات األساسیة فى خدمة الفرد.-١

  مساعدة الطالب على فهم وتحلیل المشكالت واألسالیب المناسبة  والتعامل معها. -٢

  محتویات المقرر:

یــة المســاعدة فــى خدمــة فــرد ابتــداء مــن اللحظــات دراســة تفصــیلیة للعملیــات والمراحــل التــي تمــر بهــا عمل-١

  األولى فى اللقاء األول وحتى االنتهاء من العمل مع الحالة.

  تدریس مواقف وحاالت تطبیقیة متنوعة.-٢

  توصیف مقرر:اتجاهات معاصرة فى خدمة الفرد:

  أهداف المقرر:

  تعریف الطالب بعدد من النظریات األساسیة فى خدمة الفرد.-١

  الطالب بعدد من نماذج التدخل المهني فى خدمة الفرد.تعریف  -٢

  محتویات المقرر:

  نظریات منتقاة فى خدمة الفرد یقوم مجلس القسم بتحدیدها.-١

  نماذج منتقاة للتدخل المهني یقوم مجلس القسم بتحدیدها.-٢
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 مقررات خدمة الجماعة

  مقدمة:

یــة بمرحلــة البكــالوریوس فــإنهم بهــذا یبــدؤون انــه بانتقــال طــالب الخدمــة االجتماعیــة إلــى الفرقــة الثان

دراستهم لطرق الخدمة االجتماعیة ،ومنها طریقة خدمة الجماعة،حیث یبدأ تعــریفهم علــى ماهیتهــا ،ومراحــل 

تطورها وفلسفتها وأغراضها ومبادئها..وما إلى ذلك،وما هذه المحتویات التي یتضمنها هذا المقرر إال حلقــه 

تتدرج بالطالب لتصل به عند تخرجه إلى مستوى االخصائى االجتماعي الذي فى سلسة متماسكة الحلقات 

یســتطیع بمــا حصـــله مــن معـــارف فــى هـــذه الطریقــة ومـــا اكتســبه مـــن مهــارات أن یمـــارس دوره المهنــي مـــع 

  الجماعات فى مجاالت العمل المختلفة.

  محتویات المقرر:  

  طریقة خدمة الجماعة:

  لجماعة*الخدمة االجتماعیة وطریقة خدمة ا

  *التطور التاریخي لطرق خدمة الجماعة

 *مفهوم خدمة الجماعة

  *خدمة الجماعة كطریقة وعملیة

  فلسفة طریقة خدمة الجماعة:

  عرض وتحلیل لوجهات النظر المختلفة فى فلسفة طریقة خدمة الجماعة

 أغراض وأهداف طریقة خدمة الجماعة:

  األغراض التنمویة لألفراد والجماعات 

 وقائیة لألفراد والجماعات األغراض ال 

  األغراض العالجیة لألفراد والجماعات 

  طریقة خدمة الجماعة والطرق األخرى  

  طریقة خدمة الجماعة والعالج الجماعي 

  طریقة خدمة الجماعة وطریقة خدمة الفرد  

  :ات األساسیة لطریقة خدمة الجماعةالعملی

 . عملیة اتخاذ القرار فى قبول األعضاء بالمؤسسة 
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 ملیة التعاقد بین االخصائى واألعضاء ع 

  عملیة المساعدة المهنیة 

 مبادئ طریقة خدمة الجماعة:  

 وتعریفة  وم المبدأمفه 

  أهمیة المبادئ فى خدمة الجماعة 

  :المبادئ هي

ــة  –مبــــدأ تكــــوین الجماعــــة علــــى أســــاس مرســــوم  مبــــدأ تكــــوین عالقــــة طیبــــة بــــین  –مبــــدأ األهــــداف المعینــ

مبــدأ  –مبــدأ الدیمقراطیــة وتقریــر المصــیر   –مبــدأ الدراســة المســتمرة  –ة الجماعــاألخصــائي االجتمــاعي و 

التفاعــل الجمــاعي مبــدأ  –مبــدأ اســتغالل المــوارد البشــریة والمادیــة  –الخبرات التقدمیة التي یتیحها البرنــامج 

   .مبدأ للتقویم –مبدأ التنظیم الوظیفي المرن   –الموجه 

  :ة التغییرة كأداة أساسیة فى عملیالجماع

 أنواع الجماعات  -

 الجماعات األولیة والجماعات الثانویة  -

 الجماعات الرسمیة وغیر الرسمیة  -

 الجماعات الدائمة والمؤقتة  -

 الجماعة فى طریقة خدمة الجماعة  -

  :المشكالت التي تواجه الجماعات

 مشكالت السلوك والعالقات الشخصیة  -

 المشكالت الوظیفیة  -

 ن الجماعات المشكالت التي تقوم بی -

 مشكالت قیام عدد قلیلة من األعضاء بأعمال الجماعة ككل -

  :دراسة الجماعة

 تاریخ الجماعة  -

 خصائص الجماعة  -

 خصائص أعضاء الجماعة  -

 العالقة بین األخصائي والجماعة  -

 البرنامج ( مرونته , وتطوره ) -
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 مستوى نمو الجماعة  -

  :مراحل نمو الجماعة

 ة أهمیة دراسة مراحل نمو الجماع -

 تطور الدراسات الخاصة بمراحل نمو الجماعة  -

  :أخصائي الجماعة

 أهم الصفات الواجب توافرها فى اخصائى الجماعة  -

 دور األخصائي فى عمله مع الجماعة  -

 دور أخصائي الجماعة فى عملة مع األفراد  -

 العوامل الخارجیة التي تؤثر على دور األخصائي فى الجماعة  -

 یجب على أخصائي الجماعة اكتسابها المهارات األساسیة التي  -

  :العمل مع الجماعة مؤسسات

 إدارة مؤسسات العمل مع الجماعات  -

 ما یجب أن یعرفه األخصائي عن المؤسسة  -

  :مجاالت الممارسة فى خدمة الجماعةبعض 

 خدمة الجماعة فى المجال الصناعي  -

 خدمة الجماعة فى المجال المدرسي  -

 ي خدمة الجماعة فى المجال الریف -

 خدمة الجماعة فى المجال األسرى  -

 تطبیقات مهنیة فى بعض مجاالت الممارسة  -

  توصیف مقرر :" عملیات خدمة الجماعة "

  :مقدمة

إطــــار إعــــداد طــــالب الخدمــــة االجتماعیــــة لممارســــة الطــــرق المهنیــــة المختلفــــة فــــى المجــــاالت  يفــــ

ارســة المهنیــة فانــه مــن خــالل هــذا المتعــددة واســتكماًال لمــا درســه الطــالب مــن قبــل مــن أســس ومبــادئ المم

المقرر یتعرف الطــالب علــى عملیــات الممارســة عــن طریــق عــرض أمثلــة لهــا فــى بعــض المؤسســات األمــر 

المهنیــة فــى  الــذي یســاعده علــى ممارســتها خــالل تدریبــه المیــداني فــى الوقــت الحاضــر وعلــى القیــام بــأدواره

   .مستقبل يالمؤسسات المختلفة ف
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  :محتویات المقرر

  :بعض المؤسسات يعملیات الممارسة فلة لأمث

 عملیات الممارسة المهنیة فى مؤسسات التنشئة االجتماعیة  -

 عملیات الممارسة المهنیة فى مؤسسات التأهیل االجتماعي ( إعادة التنشئة االجتماعیة ) -

 عملیات الممارسة المهنیة فى مؤسسات الضبط االجتماعي  -

 الوقایة من االنحراف  عملیات الممارسة المهنیة فى مؤسسات -

  :مهنیةدینامیكیة الجماعة وانعكاساتها على عملیات الممارسة ال

 تعریف دینامكیة الجماعة  -

 أهمیة دراسة دینامكیة الجماعة  -

   :دینامیكیة الجماعة يالعوامل المؤثرة ف

 وسائل دراسة دینامكیة الجماعة  -

 ادة منها دور أخصائي الجماعة فى توجیه دینامكیة الجماعة واالستف -

 عملیات الممارسة المهنیة فیما یتعلق بالبرنامج فى طریقة خدمة الجماعة : -

 مفهوم البرنامج فى خدمة الجماعة  -

 عناصر عملیة وضع وتصمیم البرنامج  -

 محتویات ومضمون البرنامج فى خدمة الجماعة  -

 المبادئ األساسیة التي یجب مراعاتها عند وضع البرنامج -

 یجب مراعاتها عند وضع وتصمیم البرنامج  الفروق الفردیة التي -

  :نامجبعض وسائل التعبیر التي یتضمنها البر 

 أداة األدوار  -المناقشة الجماعیة             -

  :طریقة خدمة الجماعة يلیة مهنیة فالتسجیل كعم

 خدمة الجماعة  يتعریف التسجیل ف -

 أغراض التسجیل وأهمیته  -

 أنواع التسجیل ووسائله  -

  :لیة مهنیة فى طریقة خدمة الجماعةمالتقویم كع

 أعراض التقویم وأهمیته  -
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 وسائل التقویم  -

 خطوات عملیة التقویم  -

 صعوبات التقویم  -

عــرض مجموعــة تقــاریر لعملیــات الممارســة المهنیــة فــى المجــاالت المختلفــة وتحلیــل محتویــات وفقــا  -

  ألسس ومبادئ خدمة الجماعة ومهارات أخصائي العمل مع الجماعات 

  قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة                              

  (تشریعات اجتماعیة): توصیف مقرر:

  )٤الساعات ( عددالفصل الدراسي الثاني  :الفرقة األولي

  الهدف من المقرر:

تزوید الدارس بالمعلومات القانونیة مــن خــالل عــرض التشــریعات االجتماعیــة التــي تحكــم العالقــات 

في مجاالت الخدمة االجتماعیة من خالل عــرض القــوانین التــي تشــرعها الدولــة فــي المیــدان وتنظم التعامل 

  ٠االجتماعي وتستهدف رعایة المواطنین واشاعة العدل بینهم

  محتویات المقرر:

  ٠_التعریف بالقانون ووظائفه ومصادره

  ٠_التشریعات االجتماعیة

  ٠تطورها-الحاجة الیها-_تعریفها_أسباب االخذبها

  ٠شریعات المرتبطة بمجاالت الخدمة االجتماعیةالت-

  ٠*تشریعات االسرة-

  ٠*تشریعات الطفولة

  ٠*تشریعات البیئة

  ٠*تشریعات التعلم

  ٠*تشریعات الشباب

  ٠*تشریعات الدفاع االجتماعي

  ٠*تشریعات المسنین



٣٨ 

 

  ٠*تشریعات العمال

  ٠*تشریعات الصحة والتاهیل



٣٩ 

 

  لفئات الخاصة والمعوقین:توصیف مقرر الخدمة االجتماعیة في مجال ا

  ساعات )٤( الساعات الفصل الدراسي االول عدد المستوي الثالث:

  اهداف المقرر:

تزویـــد الطالـــب بالمعـــارف والمعلومـــات النظریـــة عـــن ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة وتوضـــیح أســـالیب 

ب القــدر الكــافي الممارسة العلمیة للخدمة االجتماعیة مع تلك الفئات كذلك بهدف المقرر إلي إكساب الطال

  ٠من المهارات الالزمة للعمل في هذا المجال

  وصف المقرر:

  ٠المفاهیم االساسیة-

  ٠الفئات الخاصة-

  ٠فئة ضعاف العقول-

  ٠فئة المتفوقین دراسیا-

  ٠فئة المكفوفین-

  ٠فئات خاصة من الناحیة الجسمیة والنفسیة-

  ٠فئة المعوقین سمعیا-

  ٠فئة المعوقین جسمیا-

  ٠طفالفئة شلل اال-

  ٠فئة عرض االضطرابات السیكوسوماتیة الجسمیة النفیسة-

  ٠فئة مرضي السرطان-

  توصیف المقرر:(مقدمة في الرعایة االجتماعیة):

  )ساعات٤المستوي األول:الفصل األول    عدد الساعات(

  أهداف المقرر:



٤٠ 

 

نشــأت منــذ قــدیم الــزمن یســتهدف هــذا المقــرر تزویــد الطــالب بالمفــاهیم األساســیة للرعایــة االجتماعیــة كمــا 

وتطورها علي مر العصور التاریخیة المختلفة حتي نهایة القــرن العشــرین، كمــا یهــتم المقــرر بتنظــیم زیــارات 

میدانیة لبعض مؤسسات الرعایة االجتماعیة حتي یطلع الطالب علي الممارسات في هذا القطاع الهام من 

  ٠قطاعات الرعایة في مصر

  محتوي المقرر:

  ٠م عامةمفاهی أوال:

  ٠الرعایة االجتماعیة المفهوم والتأهیل النظري ثانیا:

  ٠الرعایة االجتماعیة في الحضارات القدیمة  ثالثا:

  ٠اإلدمان والرعایة االجتماعیة رابعا:

  ٠الرعایة االجتماعیة في العصور الوسطي خامسا:

  ٠صور للرعایة االجتماعیة في الوقت الحاضر سادسا:

  جتماعیة في مجال البیئة):توصیف مقرر:(الخدمة اال

  )٤( الفصل الثاني عدد الساعات المستوي الثاني:

  أهداف المقرر:

ــة بالمفـــاهیم األساســـیة للبیئـــة والمشــــكالت  یســـتهدف هـــذا المقـــرر تزویـــد الـــدارس بالمعـــارف المتعلقـ

مجــال وذلــك المعاصرة وتوضیح العالقة بین البیئة والتنمیة المتواصلة ،ودور الخدمة االجتماعیــة فــي هــذا ال

باالستعانة ببعض التطبیقات والدراسات والبحوث االجتماعیة التي توضح دور الخدمة االجتماعیة فــي هــذا 

  ٠المجال

  وصف المقرر:

  أوال:أساسیات البیئة:

  ٠مفاهیم أساسیة في مجال البیئة -

  ٠المشكالت البیئیة المعاصرة-

  ٠والبیئة التنمیة-



٤١ 

 

  الخدمة االجتماعیة والبیئة: ثانیا:

  ٠المفاهیم األساسیة في الخدمة االجتماعیة في مجال البیئة-

  ٠الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة في مجال البیئة-

  ٠بعض أسالیب وأدوات الممارسة المستخدمة في مجال البیئة-

 :لخدمة االجتماعیة في مجال البیئةتطبیقات ودراسات وبحوث ل ثالثا:

  في مجال الدفاع االجتماعي): (الخدمة االجتماعیة توصیف مقرر:

  ساعات )٤( عدد الساعاتل الفصل الدراسي األو الثالث: المستوي

  أهداف المقرر:

هدف المقرر إلي مساعدة الطالب علي فهم المقصود بالدفاع االجتماعي وبیان المبادئ التي یقوم ی

ع االجتمــاعي وأســالیب الممارســة علیها والجانب القانوني في فلسفة الدفاع االجتماعي ومیادین وفئات الــدفا

  ٠المهنیة للخدمة االجتماعیة في هذا المجال

  محتویات المقرر:

  ٠األسس النظریة في مجال الدفاع االجتماعي-

  ٠نشأة وتطور حركة الدفاع االجتماعي عالمیا ومحلیا-

  ٠مفهوم الدفاع االجتماعي وأهدافه ومبادئه-

  ٠فئات الدفاع االجتماعي-

  ٠جریمة*رعایة ضحایا ال

  ٠*األحداث المنحرفین

  ٠*مدمني المخدرات والمسكرات

  ٠*رعایة نزالء السجون والمفرج عنهم

  ٠*رعایة المتسولین

  ٠ممارسة الخدمة االجتماعیة في مجال الدفاع االجتماعي-



٤٢ 

 

  (الخدمة االجتماعیة العمالیة): توصیف مقرر:

  عاتسا )٤( عدد الساعاتالفصل الدراسي الثاني  المستوي الرابع:

  أهداف المقرر : 

یهدف المقرر إلى مساعدة الطالب على فهم ماهیــة الخدمــة االجتماعیــة العمالیــة والمشــاكل واآلثــار 

االجتماعیة في میدان الصناعة وتوضیح أهمیة العنصر البشرى فى العملیة اإلنتاجیة وواجبات األخصائي 

   .سة المهنیة للخدمة االجتماعیة العمالیةاالجتماعي في المجال العمالي من خالل توضیح أسالیب الممار 

    : المحتوى

  الركائز والعوامل األساسیة التي أدت إلى ظهور الخدمة االجتماعیة العمالیة .  -

 ماهیة وتعریف الخدمة االجتماعیة العمالیة .  -

 الرعایة االجتماعیة العمالیة . -

 اآلثار االجتماعیة للصناعة والعمل .  -

 ألخصائي االجتماعي في المصنع . مجتمع المصنع وواجبات ا -

 خدمات الرعایة االجتماعیة العمالیة . -

 األسالیب المهنیة للخدمة االجتماعیة العمالیة .  -

 كیفیة تأسیس خدمة اجتماعیة عمالیة في المؤسسة الصناعیة في الوقت الراهن . -

  : خدمة االجتماعیة في المجال الطبي: التوصیف مقرر

  ) ساعات ٤عدد الساعات (لدراسي األول المستوى الثالث: الفصل ا

  : أهداف المقرر

یتوقع من دراسة الطالب لهذا المقرر أن یعرف المصطلحات المرتبطة بالخدمة االجتماعیة الطبیــة 

وأن یعــرف مفهــوم الخدمــة االجتماعیــة الطبیــة وتطورهــا وفلســفتها وأن یتعــرف علــى مراحــل اإلعــداد المهنــي 

للخدمـــة االجتماعیـــة  األدوار التـــي یقـــوم بهـــا وأســـالیب الممارســـة العالجیـــةلألخصـــائي االجتمـــاعي الطبـــي و 

  .الطبیة



٤٣ 

 

  : محتویات المقرر

  الخدمة االجتماعیة الطبیة :  -

  عالقتها بالعلوم األخرى .  –الفلسفة  –النشأة والتطور  –المفهوم  

  المرض :  -

  . معنى المرض وأسبابه  

  . المشكالت الناتجة عن المرض 

  تماعي الطبي : األخصائي االج -

  . إعداده ودوره في المجال الطبي  

  األسالیب العالجیة للخدمة االجتماعیة الطبیة .  -

 نماذج من األمراض لتوضیح دور الخدمة االجتماعیة .  -

 دور الخدمة االجتماعیة الطبیة في تأهیل المعوقین .  -

 الصعوبات التي تواجه األخصائي االجتماعي وتقلل من فاعلیة دوره . -

 تجاهات الحدیثة للخدمة االجتماعیة في المجال الطبي والصحي . اال -

  الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة المسنین : 

   ) ساعات٤عدد الساعات (الفصل الدراسي الثاني  :المستوى الثالث

  : أهداف المقرر

للخدمـــة تزویــد الطالــب بالمعـــارف األساســیة الخاصـــة بمجــال المســـنین وتعریفــة بالممارســـة المهنیــة 

  االجتماعیة فى هذا المجال . 

  وصف المقرر :      

  المدخل لدراسة المسنین ز -

 الخصائص والتغیرات المصاحبة لمرحلة الشیخوخة .  -

 اإلطار االجتماعي والثقافي لظاهرة الكبر .  -



٤٤ 

 

 مداخل رعایة المسنین في العالم .  -

 العوامل المؤثرة في السیاسات الوصفیة لرعایة المسنین .  -

 یة المسنین في األدیان السماویة . رعا -

 دور الخدمة االجتماعیة في رعایة المسنین .  -

 المسنین ومجاالت التنمیة المختلفة .  -

   :المجال التعلیمي والشباب يتوصیف مقرر: الخدمة االجتماعیة ف

  : ) ساعات أهداف المقرر٤الث :  الفصل الدراسي الثاني عدد الساعات (المستوى الث 

طالب بالمعــارف والمعلومــات بالمدرســة كمؤسســة اجتماعیــة والتركیــز علــى دور األخصــائي تزوید ال

، كــذلك یهــدف فــي مجــال تطبیــق الخدمــة االجتماعیــةاالجتماعي  بالمدرسة والذي یعتبر من األدوار الهامة 

الــذي  هذا المقرر إلى تزوید الطالب بالمعارف الكافیة عن مجال رعایة الشــباب باعتبــارهم نصــف المجتمــع

زمــة یتطلب حسن الرعایــة واإلعــداد ، كــذلك یهــدف المقــرر إكســاب الطــالب القــدر الكــافي مــن المهــارات الال

  . للعمل في مجال رعایة الشباب

  : وصف المقرر

  نشأة المدرسة والوظیفة االجتماعیة للمدرسة .  -

 المشاكل المدرسیة .  -

 خدمة الجماعة ، تنظیم المجتمع.  المنهاج العلمي لعالج المشاكل المدرسیة : خدمة الفرد ، -

 نحو وضع منهاج متكامل لعمل األخصائي االجتماعي بالمدرسة .  -

 أجهزة الخدمة االجتماعیة في المجال المدرسي .  -

 معوقات ممارسة الخدمة االجتماعیة في المدرسة .  -

 االتجاهات الحدیثة في المجال المدرسي .  -

 الشباب .  -

 ماهیة الشباب .  -

 الشباب .  خصائص مرحلة -



٤٥ 

 

 أهمیة الشباب بالنسبة للمجتمع .  -

 الحاجات اإلنسانیة للشباب .  -

 رعایة الشباب .  -

 مفهوم مرحلة الشباب .  -

 أنشطة الشباب .  -

 السیاسة العامة لرعایة الشباب وركائزها .  -

 أهمیة رعایة الشباب وأهدافها . -

  نماذج لمؤسسات رعایة الشباب : 

  ن خالل الخدمة االجتماعیة . ممارسة العمل في رعایة الشباب م -

 القیادة في مجال رعایة الشباب ( طبیعة شبابیة ، وظیفیة منهجیة  ) .  -

 االتجاهات الحدیثة للعمل مع الشباب .  -

  الخدمة االجتماعیة في مجال األسرة والطفولة : 

  ) ساعات ٤عدد الساعات ( يالثان يالمستوى الثاني: الفصل الدراس

  : أهداف المقرر 

یــف الطــالب باألســس النظریــة لممارســة الخدمــة االجتماعیــة فــي مجــال األســرة والطفولــة وربــط تعر  

  ذلك بالواقع التطبیقي . 

  : محتویات المقرر

 : الخدمة االجتماعیة ورعایة األسرة .  الجزء األول  

  المفاهیم األساسیة فى مجال األسرة  -

 معوقات األسرة ووظائفها .  -

 مة االجتماعیة فى مواجهتها . المشكالت األسریة ودور الخد -

 أمثلة لبعض مؤسسات رعایة األسرة .  -



٤٦ 

 

 : الخدمة االجتماعیة ورعایة الطفولة .  * الجزء الثاني

  تعریف رعایة الطفولة .  -

  المشكالت البیئیة والذاتیة للطفولة .  -

  الخدمة المهنیة لرعایة الطفولة .  -

  تمع ) . تنظیم المج –خدمة الجماعة  –(خدمة الفرد  -

  أمثلة لبعض خدمات رعایة الطفولة .  -

  أمثلة لبعض مؤسسات رعایة الطفولة ودور األخصائى االجتماعى فى هذه المؤسسات . -



٤٧ 

 

 نظام التیسیر ورفع الدرجات

  قواعد عامة:

 .یطبق نظام التیسیر ورفع الدرجات في نهایة الفصل الدراسي الثاني لنتیجة الفصلین معا -١

الــذي درجــت علیــة كــل  باألســلوبل الدراسي االول كما هــي بــدون تیســیر او رفــع تعلن نتیجة الفص -٢

 .كلیة

تطبــق التیســیر او الرأفــة علــي أي عــدد مــن المقــررات مــا دامــت درجــات التیســیر فــي حــدود النســبة  -٣

 .المقررة

 .تخضع المقررات التي لیس بها امتحان تحریري للتیسیر او الرفع ال -٤

% علــي االقــل ٣٠رات الراسب فیهــا الطالــب بشــرط الحصــول علــي تطبق قواعد التیسیر علي المقر  -٥

 .من درجات االمتحان التحریري مع مراعاة النصوص الواردة في اللوائح الداخلیة للكلیات

یطبق التیســیر علــي مقــررات التخلــف ومقــررات الســنة الدراســیة المقیــد بهــا الطالــب منفصــلین، علــي  -٦

 .اعاله ٣في ضوء القاعدة رقم  ان یطبق التیسیر بالصورة االصلح للطالب

 الرفع سنویا لتغییر حالته طبقًا لما یأتي: وألرأفة یستفید الطالب من تطبیق نظام التیسیر او ا -٧

 من الرسوب إلي النقل بمقرر أو مقررین أو النجاح الكامل  )أ (

 من النقل بمقرر او مقررین الي النجاح الكامل  )ب (

 لرفع التقدیر العام للفرقة  )ج (

 حد بدال مقررینللنجاح بمقرر وا  )د (

 .لرفع التقدیر العام للتخرج المعتمد علي المجموع التراكمي  )ه (
  

 نظام التیسیر: ثانیا:
  

  -بالنسبة للكلیات النظریة:  

% علــي االكثــر مجمــوع النهایــات العظمــي لكافــة المــواد موزعــة علــي أي عــدد مــن ٢نســبة التیســیر 

  .المقررات لتغییر حالة الطالب طبقا لما ورد سابقا



٤٨ 

 

  لنسبة للكلیات العملیة:وبا

% مـــن مجمـــوع النهایـــات العظمـــي لكافـــة مـــواد الفرقـــة موزعـــة علـــي أي عـــدد مـــن ١نســـبة التیســـیر 

المقــررات لتغییــر حالــة الطالــب مــن الرســوب الــي النقــل او مــن النقــل بمــواد الــي النجــاح التــام وعلــي ســبیل 

  -المثال:

 موع الدرجات للفصلینالنهایة العظمي لمج لدرجات التیسیر للفرقة األقصىالحد 

 

٢  

٤  

٦ 

 الكلیات النظریة –ا 

١٠٠  

٢٠٠  

٣٠٠ 

 

١٠  

١٥  

٢٠ 

 الكلیات العملیة -ب

١٠٠٠  

١٥٠٠  

٢٠٠٠ 

  

قیاســًا علــي درجــة النهایــة العظمــي  % علــي األكثــر٦یراعي أال تزید درجات الرأفــة لكــل مقــرر عــن 

لدرجات التیسیر  األقصىدود الحد للمقرر للكلیات العملیة وتطبق علي أي عدد من المقررات بالفرقة في ح

  .) اعاله١( المنصوص علیها البند

  المثال:

 درجات النهایة العظمي للمقرر لدرجات التیسیر األقصىالحد 

٣ 

٦  

٩  

١٢  

١٥  

١٨ 

٥٠ 

١٠٠  

١٥٠  

٢٠٠  

٢٥٠  

٣٠٠ 

  

تطبق قواعد تیســیر منفصــلة علــي نتــائج امتحانــات مقــررات التخلــف مــن الســنوات الســابقة علــي أن  -

ـــدرجات المنصـــوص علیهـــا ســـابقا، وهـــي ثـــالث درجـــات علـــي االكثـــر للكلیـــات تخضـــع لل نســـب وال

او %علــي االكثــر للكلیــات العملیــة موزعــة علــي مقــرر ٦النظریــة موزعــة علــي مقــرر أو مقــررین و

 .مقررین بالصورة االصلح للطالب



٤٩ 

 

 تضاعف درجات الرأفة للطالب المعرضین للفصل النهائي من الكلیة طبقا لما ورد سابقا -

یرفـــع التقـــدیر للفرقـــة بنســـبة ال تتجـــاوز نصـــف فـــي المائـــة مـــن مجمـــوع النهایـــات العظمـــي لـــدرجات  -

 مقررات الفرقة بشرط أال یكون قد استفاد الطالب من أي تیسیر اخر

و الرفــع فــي أي ســنة مــن ســنوات أ التیســیریرفع التقدیر التراكمي للطالب الذي لم یستفید من قواعد  -

، او ظمــي للــدرجات لكافــة ســنوات الدراســةمائــة مــن مجمــوع النهایــات العالدراسة بنسبة نصف في ال

بقیمة الفرق بین ما استفاد به الطالب خــالل ســنوات الدراســة لرفــع التقــدیر العــام  للســنة بــین النســبة 

یستفید  المقررة وهي النصف في المائة من المجموع الكلي للدرجات لكافة سنوات الدراسة بحیث ال

المجموع التراكمي للتخرج ،اال فــي حــدود النســبة  ند رفع التقدیر العام للسنة وتقدیرالطالب مرتین ع

    .المذكورة

  -:نظام تأدیب الطالب طبقا لقانون تنظیم الجامعات

الطــــالب المقیــــدون والمنتســــبون والمــــرخص لهــــم بتأدیــــة امتحــــان مــــن الخــــارج والمســــتمعون  – ١٢٣مــــادة 

  ا بعد . خاضعون للنظام التأدیبي المبین فیم

   :یعتبر مخالفة تأدیبیة كل إخالل بالقوانین واللوائح والتقالید الجامعیة  وعلي األخص –١٢٤مادة 

 األعمال المخلة بنظام الكلیة أو المنشآت الجامعیة .  -١

تعطیل الدراسة أو التحریض علیه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال  -٢

 تقضي اللوائح بالمواظبة علیها .  الجامعیة األخرى التي

 مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السیر والسلوك داخل الجامعة أو خارجها  یتنافىكل فعل  -٣

 كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان أو شروع فیه .  -٤

 كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعیة أو تبدیدها . -٥

كل تنظیم للجمعیات داخل الجامعة أو االشتراك فیها بدون ترخیص سابق مــن الســلطات الجامعیــة  -٦

 المختصة . 

توزیع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأیة صورة بالكلیات أو جمع توقیعــات بــدون تــرخیص ســابق  -٧

 من السلطات الجامعیة المختصة . 

 مظاهرات مخالفة للنظام العام أو األدب . االعتماد داخل المباني الجامعیة أو االشتراك في  -٨

كل طالب یرتكب غشا في امتحان أو شروعا فیه ویضبط فــي حالــة تلــبس یخرجــه العمیــد أو  – ١٢٥مادة 

من ینوب عنه من لجنة االمتحان ویحرم من دخول االمتحان في باقي المواد ویعتبر الطالــب 
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لتأدیب أما في األحوال األخرى فیبطل راسبا في جمیع مواد هذا االمتحان ویحال إلي مجلس ا

االمتحان بقرار من مجلس التأدیب أو مجلس الكلیــة ویترتــب علیــه بطــالن الدرجــة العلمیــة إذا 

  كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش . 

  : العقوبات التأدیبیة هي – ١٢٦مادة 

  . أو كتابة شفاههالتنبیه  -١

                                                                                                                             اإلنذار .                                  -٢

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبیة .  -٣

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا .  -٤

 الفصل من الكلیة لمدة ال تجاوز شهرا .  -٥

 في مقرر أو أكثر . الحرمان من االمتحان  -٦

 وقف قید الطالب لدرجة الماجستیر أو الدكتورة لمدة ال تجاوز شهرین أو لمدة فصل دراسي . -٧

 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .  -٨

 الفصل من الكلیة لمدة ال تجاوز فصال دراسیا .  -٩

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .  - ١٠

 للماجستیر أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أول .  حرمان الطالب من القید - ١١

 الفصل من الكلیة لمدة تزید علي فصل دراسي أو أكثر  .  - ١٢

ویترتـــب علیـــه عـــدم   األخـــرىالفصـــل النهـــائي مـــن الجامعـــة ویبلـــغ قـــرار الفصـــل إلـــي الجامعـــات  - ١٣

  صالحیة الطالب للقید أو التقدم إلي االمتحانات في جامعات جمهوریة مصر العربیة .

وز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأدیبیة داخل الكلیة ویجب إبالغ القــرارات إلــي ولــي ویج

  أمر الطالب . 

) لســنة ١٠١بتعدیل بعض أحكــام القــرار بقــانون رقــم ( ٢٠١٧) لسنة   ٧٣بناء على القانون رقم ( 

القــانون لــى إ ولــى مكــررفي شأن مكافحة أعمال اإلخالل باالمتحانــات تضــاف مــادة جدیــدة بــرقم األ ٢٠١٥

  : المشار الیة نصها كاآلتي

دون مقــتض أیــًا مــن  صــفتهأیًا كانــت  انعقادهاأثناء  االمتحاناتیعاقب كل من حاز بأي من لجان 

سلكیة أو أیًا السلكیة أو الال االستقبالأو اإلرسال أو  االتصالأجهزة التلیفون المحمول أو غیرها من أجهزة 
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دیثة أو أي وسیلة أخرى أیًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد علــى ارتكــاب أي مــن من أجهزة التقنیة الح

تزیــد  الو  رامــة ال تقــل عــن خمســة آالف جنیــة األفعال المنصوص علیها بالمــادة األولــى مــن هــذا القــانون بغ

    .على عشرة آالف جنیة و تقضي المحكمة بمصادرة األجهزة المضبوطة

بغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف تزیــد علــى ســبع ســنوات و  العــن ســنتین و قب بــالحبس مــدة ال تقــل یعا

 االمتحانــاتال تزید على مائتي ألف جنیة كل مــن طبــع أو نشــر أو أذاع أو روج بــأي وســیلة أســئلة و  جنیة 

أو أثنائهــا بقصــد الغــش أو اإلخــالل  االمتحانــاتأو أجوبتها في جمیع المراحــل و كــان ذلــك قبــل عقــد لجــان 

   .أو خارجها االمتحاناتسواء وقعت الجریمة أثناء  لالمتحاناتام بالنظام الع

  الجریمة  هرتكاب هذاشترك بأي وسیلة في اة ذاتها كل من یعاقب بالعقوبو 

رتكاب أي فعل من األفعال المنصوص علیها في الفقــرة األولــى بــالحبس اویعاقب على الشروع في 

ال تزیــد علــى خمســین ألــف جنیــة أو بإحــدى جنیــة و  فآالمدة ال تقــل عــن ســنة و بغرامــة ال تقــل عــن عشــرة 

  هاتین العقوبتین. 

فــي جمیــع االحــوال یحكــم بمصــادرة األشــیاء المضــبوطة محــل الجریمــة و یحرمــان الطالــب الــذي و 

 االمتحــانداء أو أي فعــل مــن األفعــال المنصــوص علیهــا بــالفقرات الســابقة مــن أ هأو شــروع فیــ یرتكــب غشــاً 

   .یعتبر راسبًا في جمیع الموادو  ذاتهمن العام  یلیهالدور الذي و  هفي الدور الذي یؤدی

وتحـــتفظ القـــرارات الصـــادرة بالعقوبـــات التأدیبیـــة عـــدا التنبیـــه الشـــفوي فـــي ملـــف الطالـــب  ولمجلـــس 

الجامعة أن یعید النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثالث ســنوات علــي األقــل مــن تــاریخ 

  صدور القرار . 

  : یئات المختصة بتوقیع العقوبات هياله -١٢٧ة ماد

  : األساتذة واألساتذة المساعدون

ولهـــم توقیــــع العقوبــــات األربــــع األولـــي فــــي المــــادة الســــابقة عمــــا یقـــع مــــن الطــــالب أثنــــاء الــــدروس 

  .   ضرات واألنشطة الجامعیة المختلفةوالمحا

  عمیــــــــد الكلیة 

 ت أولمبینــة فــي المــادة الســابقة وفــي حالــة حــدوث اضــطراباولــه توقیــع العقوبــات الثمــاني األولــي ا

إخالل بالنظام یتسبب عنه أو یخشي منه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان یكون لعمید الكلیة وتوقیع جمیع 

: علــي إن یعــرض األمــر خــالل أســبوعین مــن تــاریخ توقیــع العقوبــة علــي قوبات المبینة في المادة السابقةالع

ذا كانــت العقوبــة بالفصــل النهــائي مــن الجامعــة ، وعلــي رئــیس الجامعــة بالنســبة إلــي غیــر مجلــس التأدیــب إ

 ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر في تأیید العقوبة أو إلغائها أو تعدیلها . 



٥٢ 

 

  رئیس الجامعة 

وله توقیع جمیع العقوبات المبینة في المادة السابقة عدا العقوبــة األخیــرة وذلــك بعــد أخــذ رأي عمیــد 

الكلیـــة ولـــه أن یمنـــع الطالـــب المحـــال إلـــي مجلـــس التأدیـــب مـــن دخـــول أمكنـــة الجامعـــة حتـــى الیـــوم المحـــدد 

 لمحاكمته . 

  وله توقیع جمیع العقوبات .  :مجلس التأدیب 

) إال بعــد ١٢٦ال توقع عقوبة مــن العقوبــات الــواردة فــي البنــد الخــامس ومــا بعــده مــن المــادة ( – ١٢٨مادة 

  . عمید الكلیةالتحقیق من ینتدبه  ویتولىلیة وسماع أقواله التحقیق مع الطالب ك

  وال یجوز لعضو هیئة التدریس المنتدب للتحقیق مع الطالب أن یكون عضوا في مجلس التأدیب .  -

) ١٢٧القــرارات التــي تصــدر مــن الهیئــات المختصــة بتوقیــع العقوبــات التأدیبیــة وفقــا للمــادة ( – ١٢٩مــادة 

  تكون نهائیة . 

تجوز المعارضة في القرار الصادر غیابیا من مجلس التأدیب وذلك في خالل أسبوع من  ومع ذلك

تاریخ إعالنه إلي الطالب أو ولي أمره ویعتبر القرار حضوریا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي شخص 

  الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغیر عذر مقبول . 

مجلــس التأدیــب بطلــب یقدمــه إلــي رئــیس الجامعــة خــالل خمســة  ویجــوز للطالــب الــتظلم مــن قــرار

عشــر یومــا مــن تــاریخ إبالغــه بــالقرار ، ویعــرض الجامعــة مــا یقــدم إلیــه مــن تظلمــات علــي مجلــس الجامعــة 

  للنظر فیها .    
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  الفصل الثالث

  مرحلة الدراسات العلیا 
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  الدراسات العلیا 

  الباب األول 

  أقسام الكلیة والدرجات العلمیة 

  ) تتكون من األقسام التالیة:١مادة (

  :قسم طرق الخدمة االجتماعیة ـ  وبه ثالث شعب -١

      ٠خدمة الفرد   )أ (

    ٠مة الجماعة دخ  )ب (

  ٠تنظیم المجتمع   )ج (

  :قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة ـ  وبه ثالث شعب - ٢

   .ةمجال األسرة والطفول  )أ (

 .التعلیمي ورعایة الشبابمجال   )ب (

  ٠المجال الطبي والتأهیل  )ج (

 :قسم التنمیة والتخطیط ـ  وبه شعبتان - ٣

 .شعبة التنمیة  ) أ(

  .شعبة التخطیط   ) ب(

) تمـــنح جامعـــة الفیـــوم بنـــاء علـــى طلــب مجلـــس كلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة الـــدرجات العلمیـــة ٢مــادة (

  والدبلومات اآلتیة: 

  الدرجات العلمیة:  -١

 .لخدمة االجتماعیةماجستیر ا  ) أ(

  دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة.   ) ب(

  دبلوم الدراسات العلیا في أحد تخصصات األقسام العلمیة. -٢



٥٥ 

 

  أوًال: أحكام عامة:

  یقرر مجلس الكلیة في شهر مایو من كل عام ما یأتي:  )١٥مادة (

ــام الجــــامعي التــــالي فــــي مرح -١ لتــــي الــــدكتوراه شــــعب التخصــــص التــــى ســــتبدأ بهــــا الدراســــة فــــي العــ

والماجستیر، وٕاعداد الطلبة المزمع قبولهم، بحیث ال یقل عــدد المقیــدین فــي كــل شــعبة عــن ثــالث 

  ٠) م ١٤/٦/٢٠١٧في  ٢٣٩١الوزاري رقم عدلت القرار (طالب. 

مجاالت الخدمة االجتماعیة التى ستبدأ بها الدراســة فــي العــام الجــامعي التــالي فــي مرحلتــي دبلــوم  -٢

وٕاعــداد الطلبــة المزمــع قبــولهم، بحیــث ال یقــل عــدد المقیــدین فــي كــل مجــال عــن  الدراســات العلیــا

  .م ) ١٤/٦/٢٠١٧في  ٢٣٩١زاري رقم ( عدلت القرار الو . طالب ثالث

من كــل عــام فــى إحــدى یتم اإلعالن عن فتح باب االلتحاق بالدراسات العلیا خالل شهر یولیو ) ١٦مادة (

وتتــولى لجــان معتمــدة مــن مجلــس الكلیــة إجــراء اختبــارات  ،الصحف القومیة، وكذلك فى مقر الكلیة

شفویة وتحریریة للمتقــدمین للتحقــق مــن حســن اســتعدادهم للدراســة فــى المراحــل المتقــدمین لاللتحــاق 

بهــا ، وذلــك خــالل شــهر ســبتمبر مــن كــل عــام ، ویــتم عــرض نتــائج هــذه االختبــارات علــى مجــالس 

العلیــا ثــم مجلــس الكلیــة فــى اجتماعاتهــا خــالل شــهر  األقســام العلمیــة المختصــة ثــم لجنــة الدراســات

  ٠أكتوبر من كل عام 

یبدأ العام الجــامعى للدراســات العلیــا بالكلیــة اعتبــارا مــن أول نــوفمبر مــن كــل عــام ، وال تقــل مــدة ) ١٧مادة(

  ٠الدراسة عن ثالثین أسبوعا 

ــمنار) ١٨مــــادة ( أســــبوعیة ، یــــدعى إلیهــــا ) تــــنظم الكلیــــة علــــى مــــدار العــــام الجــــامعى حلقــــة نقاشــــیة ( ســ

متخصصــون فــى الخدمــة االجتماعیــة ، والعلــوم االجتماعیــة واإلنســانیة ، ویحضــرها أعضــاء هیئــة 

التدریس بالكلیة ومعاونیهم، ویتعین على طــالب الدراســات العلیــا حضــور جلســات هــذه الحلقــة، فــذا 

جلســة خــالل العــام % مــن عــدد الجلســات الفعلیــة لل٢٠تجاوزت نسبة غیاب طالــب الدراســات العلیــا 

  وفقا لحالته: تعرض ألحد العقوبات التالیة،الجامعى، دون عذر یقبله مجلس الكلیة، 

طالـــب الـــدبلوم أو تمهیـــدى الماجســـتیر او تمهیـــدى الـــدكتوراه یـــتم حرمانـــه مـــن دخـــول امتحـــان  -١

  ٠نهایة العام، ویعتبر هذا الحرمان رسوبا له 

ل رســالته تــزداد المــدة الواجــب انقضــاؤها كحــد طالــب الماجســتیر او الــدكتوراه الــذى تــم تســجی  -٢

  ٠شهر ) ١٢أدنى قبل مناقشته سنه میالدیة كاملة (



٥٦ 

 

یحرم طالب الدراســات العلیــا مــن دخــول امتحــان نهایــة العــام الجــامعى اذا تجــاوزت نســبة غیابــه ) ١٩مادة (

م بعــذر یقبلــه % من عدد المحاضرات الفعلیة لهذا المقرر ما لم یتقــد٢٠فى أحد المقررات الدراسیة 

  ٠مجلس الكلیة، ویعتبر هذا الحرمان رسوبا له 

طالب الدراسات العلیا الذى یرسب فى واحد او اكثر من المقررات الدراسیة، یمنح فرصــة واحــدة ) ٢٠مادة(

إلعادة دراسة كل المقررات الدراسیة واالمتحان فیها مع الطالب المستجدون وان لم ینجح بعد هــذه 

   ٠الغیا  الفرصة یعتبر قیده

) بعد إضــافة درجــات أعمــال الســنة الــى درجــات امتحــان نهایــة العــام، یقــدر نجــاح الطالــب فــى ٢١مادة(

  امتحانات الدراسات العلیا بأحد التقدیرات اآلتیة :

  .% فأكثر من مجموع الدرجات٩٠على لمن یحصل  ممتاز: -

  .% من مجموع الدرجات٩٠لي اقل من % إ٨٠لمن یحصل على  :جید جدا  -

  .% من مجموع الدرجات٨٠لى اقل من % إ٧٠لمن یحصل على  :یدج  -

  .% من مجموع الدرجات٧٠لى اقل من % إ٦٠لمن یحصل على  :مقبول -

  % من مجموع الدرجات ویقدر رسوبه كاالتى:٦٠ویكون راسبا من یحصل على أقل من 

  .% من مجموع الدرجات٦٠% إلي اقل من ٤٠لمن یحصل على ضعیف:  -

  .% من مجموع الدرجات٤٠صل على اقل لمن یح: ضعیف جدا  -

  :راه والماجستیر وفق النظام اآلتي) یتم التسجیل واإلشراف والمنح لدرجات الدكتو ٢٢مادة (

یقتصــر تســجیل رســائل الماجســتیر والــدكتوراه المســتوفاة الشــروط طــوال العــام ( عــدلت القــرار  -

س الكلیــة بنــاء علــى ، ویــتم ذلــك بــأن یحــدد مجلــ٠م )  ٢٩/٨/٢٠١٧فــي  ٤٢٥٧الوزاري رقــم 

اقتراح مجلس القسم العلمى المختص عددا من المشرفین على الرســالة، ال یقــل عــن اثنــان وال 

من بین أعضاء هیئــة التــدریس  –یزید عن ثالثة، ویشرط ان یكون احد المشرفین على األقل 

ة ویعتبــر تــاریخ التســجیل هــو تــاریخ اعتمــاد نائــب رئــیس الجامعــ –بالقســم العلمــى المخــتص 

  ٠المختص لقرار مجلس الكلیة 

یقدم المشرفین على الرسالة فى نهایة كل عام جامعى تقریرا الى مجلس القسم عن مدى تقــدم  -

الطالــــب فــــى بحثــــه، ویعــــرض هــــذا التقریــــر علــــى مجلــــس الكلیــــة، ولمجلــــس الدراســــات العلیــــا 

  ٠قریر إلغاء قید الطالب فى ضوء هذا الت –بناء على اقتراح مجلس الكلیة  –والبحوث 



٥٧ 

 

الحــد األقصــى لفتــرة التســجیل هــو ثالثــة ســنوات لرســائل الماجســتیر وخمســة ســنوات لرســائل   -

الــدكتوراه، ویــتم حســاب هــذه الفتــرة اعتبــارا مــن تــاریخ اعتمــاد نائــب رئــیس الجــامعى المخــتص 

لموافقة مجلس الكلیة على التسجیل، ولمجلس الكلیة اإلبقاء على التسجیل فترة اخــرى ال تزیــد 

  ٠تین بعد موافقة مجلس القسم بناء على تقریر من المشرفین على الرسالة عن سن

یقدم المشرفون على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها تقریرا الى مجلس القسم المخــتص عــن   -

مدى صالحیتها للعرض على لجنة الحكم، مشفوعا باقتراح تشكیل هذه اللجنة تمهیدا للعرض 

ا التقریــر نســخة كاملــة ومطبوعــة مــن هــذه الرســالة وال یجـــوز علــى مجلــس الكلیــة، مرفقــا بهــذ

مناقشة الرسالة إال بعد مرور خمسة عشر یوما علــى األقــل مــن اعتمــاد نائــب رئــیس الجامعــة 

  ٠المختص لقرار مجلس الكلیة بالموافقة على هذا التشكیل 

ح الدرجـــة یـــتم مناقشـــة رســـائل الـــدكتوراه والماجســـتیر عالنیـــة وللجنـــة الحكـــم ان توصـــى بمـــن  -

العلمیـــة او توصـــى بمنحهـــا بعـــد اجـــراء تعـــدیالت یقـــوم بهـــا الطالـــب تحـــت إشـــراف المشـــرف 

وفى كلتا الحــالتین تقتــرح اللجنــة أحــد التقــدیرات  ،الرئیسى خالل مدة ال تزید عن ستة أشهر

  اآلتیة :

ـــدكتوراه:   ) أ( یــــة او دكتـــوراه الخدمــــة مرتبــــة الشـــرف األولـــى أو مرتبــــة الشـــرف الثانبالنســـبة لل

  ة.جتماعیاال

  .تاز او جید جدا او جید او مقبولممبالنسبة للماجستیر:    ) ب(

  .ن توصى برفض الرسالة رفضا مطلقاكما یمكن للجنة الحكم ا   

) لمجلس الدراسات العلیا والبحوث بناء على موافقة مجلس الكلیة إلغــاء قیــد وتســجیل طالــب ٢٣مادة (

  الدراسات العلیا فى الحاالت اآلتیة :

  .الطالب للمصروفات الدراسیـةداد عدم س -١

  .هذه الالئحة يالمتحان المحددة فاستنفاذ الطالب لفرص ا  -٢

  .هذه الالئحة يحددة فانتهاء المدة القانونیة واالستثنائیة المقررة للتسجیل والم  -٣

  .ریر معتمد من مجلس القسم المختصإذا طلب المشرفون على الطالب ذلك فى تق  -٤

  .لشطب قیده او تسجیله نفسه بطلبإذا تقدم الطالب   -٥



٥٨ 

 

  ثانیا: دبلوم الدراسات العلیا:

تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب من مجلس كلیة الخدمة االجتماعیة درجة دبلــوم الدراســات ) ٢٤مادة (

انیــات العلیــا فــى أحــد تخصصــات الخدمــة االجتماعیــة التــى یقررهــا مجلــس الكلیــة ســنویا وفقــا إلمك

  .الكلیة واحتیاجات المجتمع

مــدة الدراســة لنیــل أي مــن دبلومــات الدراســات العلیــا عــام جــامعى واحــد، ویحــدد مجلــس الكلیــة ) ٢٥مــادة (

  .راح مجالس األقسام المختصةالمحتوى العلمى للمقرات الدراسیة بناء على اقت

  :یل دبلوم الدراسات العلیا ما یلي) یشترط لقید الطالب فى الكلیة لن٢٦مادة (

  .لخدمة االجتماعیة او ما یعادلهاة البكالوریوس فى اأن یكون حاصال على درج -١

  .تقدم إلى عمید الكلیة بطلب للقیدأن ی -٢

  .یةأن یجتاز بنجاح اختبار القبول الذى تجریه الكل  -٣

تمــاد یتم قید الطالب بعد اخذ راى مجلس القســم العلمــى المخــتص وموافقــة مجلــس الكلیــة واع  -٤

  .نائب رئیس الجامعة المختص

  :یل دبلوم الدراسات العلیا ما یلىترط فى الطالب لن) یش ٢٧مادة (

یــؤدى فــى نهایــة العــام الجــامعى امتحانــا تحریریــا فــى المقــررات الدراســیة المبینــة فــى الجــدول  ان -١

) عدا مقرر المشروع المهنى وان یرقــى ألــي إحــدى درجــات النجــاح الســابق ٩المرفق ( جدول رقم 

لســنة مــن هــذه المقــررات بعــد إضــافة درجــة أعمــال ا ، وذلــك فــى كــل مقــرر)٢١بیانهــا فــى المــادة (

  ي.الى درجة االمتحان التحریر 

طاق محافظة الفیــوم كلمــا أمكــن فى ن ٠أن یتقدم بمشروع مهنى یتناول فیه احد القضایا المحلیة   -٢

، ویؤدى فى هذا المشروع امتحانا شفویا أمام لجنة مكونة لمرتبطة بمجال الدبلوم المقید به) واذلك

م باإلشراف على هذا المشروع وعضوین یختارهمــا القســم المخــتص، وان یرقــى إلــي إحــدى ممن قا

لســنة الــى درجــة ، وذلــك بعــد إضــافة درجــة أعمــال ا)٢١درجات النجاح السابق بیانهــا فــى المــادة (

  ي.االمتحان الشفو 

  :الماجستیر فى الخدمة االجتماعیة ثالثا: درجة

طلب مجلس الكلیة " درجــة الماجســتیر " فــى الخدمــة االجتماعیــة، تمنح جامعة الفیوم بناء على ) ٢٨مادة(

ومجالهــا وتــاریخ  ویبین فى هــذه الشــهادة شــعبة التخصــص وعنــوان الرســالة التــى قــدمها الطالــب

  .المنح والتقدیر



٥٩ 

 

شــهرا ) وال یســجل الطالــب موضــوع  ٢٤مدة الدراسة لنیل درجة الماجســتیر ال تقــل عــن ســنتین () ٢٩مادة (

بعــد ان یجتــاز بنجــاح امتحانــات المقــررات الدراســیة للفرقــة االولــى ، علــى ان تكــون  الرســالة اال

مناقشة الرســالة بعــد اجتیــاز الطالــب بنجــاح امتحانــات المقــررات الدراســیة بالفرقــة الثانیــة وبشــرط 

شــهرا ) علــى االقــل مــن تــاریخ اعتمــاد نائــب رئــیس الجامعــة المخــتص لقــرار  ١٢مضــى ســنة (

  .جمهوریة مصر العربیة يالطالب ف افقة على تسجیل الرسالة یقیم فیهامجلس الكلیة بالمو 

  :یأتيماجستیر ما  يالطالب بتمهید ) یشترط لقید٣٠مادة (

  أن یكون حاصال على درجة البكالوریوس فى الخدمة االجتماعیة بتقدیر " جید " على األقل. -١

راســات العلیــا اكثــر لــوم الدأال یكون قد مضى على حصوله على درجــة البكــالوریوس او علــى دب  -٢

  .من عشر سنوات

ى فــى جمیــع األحــوال یشــترط لقیــد الطالــب ان تكــون درجتــه الجامعیــة األولــى ( البكــالوریوس) فــ  -٣

  .أحد تخصصات الخدمة االجتماعیة

أن یتقــدم بطلــب الــى عمیــد الكلیــة ویــتم قیــده بعــد موافقــة مجلــس القســم المخــتص ومجلــس الكلیــة   -٤

  .امعة المختصاعتماد نائب رئیس الجو 

  .جریه الكلیة من اختبارات للقبولأن یجتاز بنجاح ما ت  -٥

یشـــترط الجتیـــاز الطالـــب المرحلـــة التمهیدیـــة للماجســـتیر ان یـــؤدى االمتحانـــات التحریریـــة فـــى ) ٣١مـــادة (

المقــررات الدراســیة المنصــوص علیهــا فــى هــذه الالئحــة، نقســمه علــى ســنتین جــامعیتین طبقــا 

) في كل مقرر ٢١ى إلى إحدى درجات النجاح المبینة فى المادة () وان یرق١١-١٠للجدول (

  .يتحان التحریر درجة االممن هذه المقررات وذلك بعد إضافة درجة أعمال السنة إلى 

یسعى الطالب خالل عامین علــى األكثــر مــن قیــده بتمهیــدي الماجســتیر للحصــول علــى موافقــة ) ٣٢مادة (

یتقــدم بــه الطالــب إلــى وكیــل الكلیــة للدراســات العلیــا  القسم العلمــي المخــتص علــى مشــروع بحثــي

) ١٨والبحــوث لعرضــه فــي إحــدى جلســات الحلقــة النقاشــیة (الســمنار) المشــار إلیهــا فــي المــادة (

فــإذا تــم رفــض هــذا المشــروع مــن المتخصصــین فــي (الســمنار) جــاز للطالــب التقــدم مــرة أخــرى 

شــهر) وذلــك مــن خــالل  ١٢عــن ســنة (بمشروع جدید بعــد مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزیــد 

القسم العلمي المختص، فإذا عجز الطالب عن تقدیم مشرعه البحثي الذي یحظى بموافقة القسم 

العلمــي المخـــتص خــالل الفتـــرات المحــددة، أو إذا تقـــدم بــه وتـــم رفضــه للمـــرة الثانیــة اعتبـــر قیـــد 

مشــــروع البحــــث فــــإن  الطالــــب الغیــــًا، أمــــا إذا وافــــق المتخصصــــون فــــي الحلقــــة النقاشــــیة علــــى

  ) من هذه الالئحة.٢٢إجراءات التسجیل واإلشراف والمنح تتم وفقًا لما جاء في المادة (
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  ) قبل الموافقة على تشكیل لجنة الحكم والمناقشة.٤٥٠ویشترط اجتیاز الطالب الختبار التویفل بمستوى (

  رابعًا: درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة: 

منح جامعة الفیوم بناء على طلب مجلس كلیة الخدمة االجتماعیة درجة دكتــوراه الفلســفة فــي ت) ٣٣مادة (

الخدمــة االجتماعیــة، ویحــدد فــي الشــهادة شــعبة التخصــص وعنــوان الرســالة التــى قــدمها الطالــب 

  وتاریخ المنح والتقدیر.

 تقــل عــن ثــالث ســنوات مــدة الدراســة لنیــل درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي الخدمــة االجتماعیــة ال) ٣٤مادة (

شــــهرًا) وال یســــجل الطالــــب موضــــوع الرســــالة إال بعــــد أن یجتــــاز امتحانــــات المقــــررات  ٣٦(

 ٢٤) وتكــون مناقشــة الطالــب بعــد مضــى ســنتین (١٢الدراســیة للســنة التمهیدیــة (جــدول رقــم 

شـــهر) علـــى األقـــل مـــن تـــاریخ اعتمـــاد نائـــب رئـــیس الجامعـــة المخـــتص لقـــرار مجلـــس الكلیـــة 

علــى تســجیل موضــوع الرســالة ویشــترط أن یقــیم الطالــب ســنة منهــا علــى األقــل فــي  بالموافقــة

  جمهوریة مصر العربیة.

  ) یشترط لقید الطالب بتمهیدي الدكتوراه ما یلي: ٣٥المادة (

أن یكــون حاصــًال علــى درجــة الماجســتیر فــي الخدمــة االجتماعیــة فــي شــعبة التخصــص التــى یطلــب  -١

إحـــدى الجامعـــات المصـــریة أو علـــى درجـــة معادلـــة لهـــا فـــي الخدمـــة  القیـــد فیهـــا لدرجـــة الـــدكتوراه مـــن

  االجتماعیة وفي نفس شعبة التخصص من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.

  أال یقل تقدیر الماجستیر أو الدرجة المعادلة لها عن "جید جدًا". -٢

  عشر سنوات. أال یكون قد مضى على حصوله على الماجستیر أو الدرجة المعادلة له أكثر من -٣

  أن تكون درجته الجامعیة األولى (البكالوریوس) في أحد تخصصات الخدمة االجتماعیة. -٤

أن یتقدم بطلب إلى عمید الكلیة ویتم قیده بعد موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلیة واعتمــاد  -٥

  نائب رئیس الجامعة المختص.

  أن یجتاز ما تجریه الكلیة من اختبارات للقبول. -٦

ــب المرحلــــة التمهیدیــــة للــــدكتوراه أن یــــؤدي االمتحانــــات التحریریــــة فــــي ) ٣٦مـــادة ( یشــــترط الجتیــــاز الطالــ

) وأن یرقــى إلــى إحــدى ١٢المقــررات الدراســیة المنصــوص علیهــا فــي هــذه الالئحــة (جــدول رقــم 

) في كل مقرر من هذه المقررات وذلك بعد إضافة درجة ٢١درجات النجاح المبینة في المادة (

  نة إلى درجة االمتحان التحریري.أعمال الس
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یســعى الطالــب خــالل ثالثــة أعــوام علــى األكثــر مــن تــاریخ قیــده بتمهیــدي الــدكتوراه للحصــول ) ٣٧مــادة (

علــى موافقــة القســم العلمــي المخــتص علــى مشــروع بحثــي یتقــدم بــه إلــى وكیــل الكلیــة للدراســات 

ار) المشـــار إلیهـــا فـــي المـــادة العلیـــا والبحـــوث لعرضـــه فـــي أحـــد جلســـات الحلقـــة النقاشـــیة (الســـمن

)، فـــإذا تــــم رفــــض هــــذا المشـــروع مــــن المتخصصــــین فــــي (الســـمنار) جــــاز للطالــــب التقــــدم ١٨(

شــهر) وذلــك مــن خــالل ١٢بمشــروع جدیــد بعــد مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزیــد عــن ســنة (

ســم القسم العلمي المختص فإذا عجز الطالب عن تقدیم مشروع البحثي الــذي یحظــى بموافقــة الق

العلمــي المخــتص للفتــرات المحــددة، أو إذا تقــدم بــه وتــم رفضــه للمــرة الثانیــة، اعتبــر قیــد الطالــب 

الغیـــًا أمـــا إذا وافـــق المتخصصـــون فـــي الحلقـــة النقاشـــیة علـــى مشـــروع البحـــث واجتیـــاز الطالـــب 

ء فــي بنجاح المرحلة التمهیدیة للدكتوراه فإن إجراءات التسجیل واإلشراف والمنح تتم وفقًا لما جا

  ) من هذه الالئحة.٢٢المادة (

  ) یشترط لتسجیل الطالب لدرجة الدكتوراه أن یستوفي ما یلي: ٣٨مادة (

  أن یجتاز بنجاح دورة في الحاسب اآللي یحدد مجلس الكلیة محتواها والجهة التى تتوالها. -١

  ).٥٥٠بدرجة ( (T.O.E.L)أن یجتاز بنجاح اختبار في اللغة اإلنجلیزیة  -٢

موافقة القسم العلمي المختص على مشــروع بحثــي یتقــدم بــه إلــى وكیــل الكلیــة  أن یحصل على -٣

للدراسات العلیا والبحوث لعرضه في أحد جلسات الحلقة النقاشــیة (الســمنار) المشــار إلیهــا فــي 

) ویشــــترط للتســــجیل أن یقبــــل المتخصصــــون و(الســــمنار) هــــذا المشــــروع. أمــــا إذا ١٨المــــادة (

رضه مرة واحدة أخرى بمشروع جدید بعد مضى ستة أشهر من رفضوه فإن للطالب أن یعید ع

  تاریخ رفض المشروع األول. 

فـــإذا انقضـــت ثالثـــة ســـنوات مـــن تـــاریخ قیـــد الطالـــب فـــي الـــدكتوراه دون أن یســـتوفي الطالـــب هـــذه 

ـــًا، أمـــا إذا اســـتوفاها واجتـــاز بنجـــاح المرحلـــة التمهیدیـــة للـــدكتوراه فـــإن إجـــراءات  الشـــروط اعتبـــر قیـــده الغی

  ) من هذه الالئحة.  ٢٢تسجیل واإلشراف والمنح تتم وفقًا لما جاء في المادة (ال

  أحكام انتقالیة:

علــى النحــو  ٢٠٠١/٢٠٠٢) ستطبق أحكام هذه الالئحة تدریجیًا ابتــداء مــن العــام الجــامعي ٣٩مادة (

  -التالي :

 یبدأ تطبیق ما ورد بهذه الالئحة على الدبلومات والدراسات العلیا.  )أ (

ع الطــالب البــاقین لإلعــادة فــي أي فرقــة دراســیة حضــور المقــررات المســتحدثة فــي هــذه علــى جمیــ  )ب (

 الفرقة وامتحانها.
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یعفى طالب الفرقــة األعلــى مــن االمتحــان فیمــا تخلفــوا فیــه مــن مــواد ألغیــت فــي الفرقــة األدنــى بــدءًا   )ج (

 من تطبیق هذه الالئحة.

األحكام السابقة تعــرض علــى مجلــس  الحاالت الخاصة التي تظهر عند التطبیق ولم یرد ذكرها في  )د (

 الكلیة إلصدار قرار بشأنها بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

  ) ١جدول رقم (

   خطة الدراسة لدبلوم الدراسات العلیا

  المقــرر 

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل 

امتحان 

نهایة 

  الفصل 

النهایة 

  العظمى 

النهایة 

  الصغرى 

زمن 

  االمتحان 
  عملي  نظري

حـــاالت میدانیـــة فـــي مجـــال 

  التخصص 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  

اتجاهات معاصر في مجــال 

  التخصص

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  

ـــي  ـــ ـــ ــــي فـ ـــ ـــ ـــروع مهن ـــ ــ مشــ

  التخصص

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  

علوم اجتماعیة أو ســلوكیة 

  مرتبطة بمجال التخصص 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  نصوص أجنبیة 

  -  ٣٠٠  ٥٠٠  -  -  -  ١٦  المجموع
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  )٢جدول رقم (

  خطة الدراسة للماجستیر (الفرقة األولى) 

  المقــرر 

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل 

امتحان 

نهایة 

  الفصل 

النهایة 

  العظمى 

النهایة 

  الصغرى 

زمن 

  االمتحان 
  عملي  نظري

ـــي  ـــة فــ ــ ـــات النظری االتجاهــ

  التخصص

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  حلقة بحث في التخصص 

ـــي   ــ ـــوث فــــ ـــ ـــــمیم البحـــ تصــــ

  التخصص

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

علوم اجتماعیة أو ســلوكیة 

  مرتبطة بالتخصص 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  إحصاء متقدم 

ـــي  ـــ ـــة فـــ ـــ ـــوص أجنبیــ ـــ نصــ

  التخصص 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

  -  ٣٦٠  ٦٠٠  -  -  -  ١٤  المجموع
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  ) ٣جدول رقم (

  ة الثانیة) خطة الدراسة للماجستیر(الفرق

  المقــرر 

  عدد الساعات
أعمال 

  الفصل 

امتحان 

نهایة 

  الفصل 

النهایة 

  العظمى 

النهایة 

  الصغرى 

زمن 

  االمتحان 
عمل  نظري

  ي

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  قضایا في التخصص 

تحلیـــــل سیاســـــات الرعایـــــة 

  االجتماعیة 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

ـــاعي  ـــ ـــ ـــ ـــــاریخ االجتمــ ـــ ـــ التـــ

  المصري المعاصر 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

علوم اجتماعیة أو ســلوكیة 

  مرتبطة بالتخصص 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  علوم الحاسب اآللي

ـــي  ـــ ـــة فـــ ـــ ـــوص أجنبیــ ـــ نصــ

  التخصص 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

  -  ٣٦٠  ٦٠٠  -  -  -  ١٤  المجموع
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  ) خطة دراسة تمهیدي دكتوراه ٤جدول رقم (

  المقــرر 

  عدد الساعات
مال أع

  الفصل 

امتحان 

نهایة 

  الفصل 

النهایة 

  العظمى 

النهایة 

  الصغرى 

زمن 

  االمتحان 
  عملي  نظري

قضـــــــــــــــایا السیاســـــــــــــــة 

  االجتماعیة

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

 

 

  

              

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  دراسة نقدیة للبحوث

نظریــــات الممارســــة فــــي 

  مجال التخصص 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

قاعــــة بحــــث فــــي مجــــال 

  التخصص 

٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

                المجموع
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  الفصل الرابع 

  الخدمات الطالبیة 
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  إدارة رعایة الشباب بالكلیة

تهدف إدارة رعایة الشباب إلى إطالق طاقات الشباب وصقل مواهبهم وتنمیة قدراتهم على التفكیر 

سئولیة وذلك عن طریق إعداد وتنفیذ البرامج واألنشطة المختلفة وتدربیهم على القیادة والتبعیة وتحمل الم

  التي تساهم في دعم وتكوین شخصیة الطالب وتكاملها من خالل األنشطة المختلفة. 

  - :خدمات تقدمها رعایة الشباب

  أوال: صندوق التكافل االجتماعي: 

كذلك المساهمة في یهدف الصندوق إلى تحقیق الضمان االجتماعي للطالب بصوره المختلفة و 

تقدیم الخدمات والمساعدات الطالبیة التي تزید من قدرتهم على مواجهة المشكالت التي تعوق تقدمهم في 

  على ذلك في شكل إعانات تتمثل في: ویمكن للطالب الحصول ،الدراسة

  .)إعانات نقدیة (إعانة طوارئ -               .سداد الرسوم الجامعیة - 

 .لمحتاجینعمل نظارات طبیة ل - 

  ثانیا: دعم الكتاب:

توفر الكلیة كتب دراسیة مدعمة للطالب الغیر قادرین وذلك بعد التقدم ببحث اجتماعي یثبت 

) توزع لدعم (اثنان وخمسون ألف جنیهاً  ٥٢.٠٠٠أحقیتهم لإلعانة المقدمة وقد خصص للكلیة مبلغ 

  .تسابلطلبة االنتظام واالن الكتاب الجامعي على الفصلین الدراسیین

   اتحاد الطالب بالكلیة:: ثالثاً 

االتحادات الطالبیة هي التنظیمات الشرعیة الممثلة لطالب الكلیات والمعاهد والجامعات في 

  ٠مصر 

  أهداف االتحاد:

 تنمیة القیم الروحیة واألخالقیة والــوعي الــوطني بــین الطــالب وتــدریبهم علــى القیــادة وٕاتاحــة الفــرص  )أ (

 .رائهمآلهم للتعبیر المسئول عن 

ین أعضـــاء هیئـــة التـــدریس بـــث الـــروح الجامعیـــة الســـلیمة بـــین الطـــالب وتوثیـــق الـــروابط بیـــنهم وبـــ  )ب (

 .والعاملین

 .راتهم ومهارتهم وصقلها وتشجیعهااكتشاف مواهب الطالب وقد  )ج (

 .تشجیع تكوین األسر ودعم نشاطها  )د (
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ء بمســـتواها وتشـــجیع تشـــجیع األنشـــطة الطالبیـــة واالجتماعیـــة والكشـــفیة والفنیـــة والثقافیـــة واإلرتقـــا  )ه (

                                                                                                                 .المتمیزین فیها

  الطالب:تشكیل اتحاد 

تشــكل االتحــادات الطالبیــة مــن طــالب الكلیــات النظــامیین وطــالب االنتســاب الموجــة المقیــدین بهــا 

ویة لجــان مجــالس االتحــاد أن ویشــترط فــیمن یتقــدم للترشــیح لعضــ ،درجة البكــالوریوس أو اللیســانس لنیل

  یكون:

  متمتعا بجنسیة جمهوریة مصر العربیة . -١

 متصفا بالخلق القویم والسمعة الحسنة . -٢

 طالبا مستجدا في فرقته . -٣

 مسددا الرسوم الدراسیة . -٤

 ح نفسه فیها .له نشاط فعال ومستمر في مجال اللجنة التي یرش -٥

 ٠لم یسبق أن وقع علیه أي جزاءات  -٦

 ٠لم یسبق أن حكم علیه بأي عقوبة مقیدة للحریة  -٧

ویحـــق لطـــالب االنتســـاب والتعلـــیم المفتـــوح والوافـــدین وطـــالب الدراســـات العلیـــا المســـددین للرســـوم 

   .حون لهم حق االنتخاب أو الترشیالدراسیة ممارسة أوجه النشاط الخاص باالتحاد دون إن یك

  تحاد طالب الكلیة " سنویا " من:یشكل مجلس ا

بیــنهم أمــین وأمــین  األمنــاء واألمنــاء المســاعدین للجــان جمیــع الفــرق الدراســیة علــي أن ینتخــب مــن

 .مساعد للمجلس

 یكون مدیر رعایة الشباب أمینا لصندوق المجلس. - 

  .یئة التدریس لیكون مسئول للتواصلمن اعضاء ه ویرشح عمید الكلیة دكتور - 

  :لجان االتحاد

والـــرحالت، لجنـــة  تمـــارس األنشـــطة الطالبیـــة مـــن خـــالل لجـــان االتحـــاد الســـبعة وهـــي لجنـــة األســـر

العامــة، لجنــة  ، لجنــة الجوالــة والخدمــةالنشاط الریاضي، لجنة النشاط الثقافي والسیاسي، لجنة النشاط الفني

  : باآلتينة وتختص كل لج ،لتكنولوجي، لجنة النشاط العلمي واالنشاط االجتماعي
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  لجنة النشاط الریاضي:  -١

  ٠بث الروح الریاضیة بین الطالب وتشجیع المواهب الریاضیة وتنمیتها  

  ٠تكوین الفرق الریاضیة وتنظیم المسابقات والحفالت والمهرجانات الریاضیة   

  لجنة النشاط  السیاسي والثقافي :  - ٢

 مــن خــالل مشــاركتهم فــي األنشــطة الثقافیــة الثقافیة إلى تنمیة الــوعي الثقــافي للطــالب  ةهدف اللجنت

التــألیف  –القصــص القصــیرة  -الزجــل -الشــعر -االحادیــث النوویــة   –المختلفــة ( القــرآن الكــریم 

كتابــة  -الشخصــیات -اثكتابــة األبحــ –تــألیف الروایــات    –كتابــة ســیناریو و حــوار  –المســرحي 

 .المقاالت)

 المشاركة السیاسیة وتعریفهم بحقوق اإلنسان . تنمیة الوعي السیاسي لدى الطالب وحثهم على  

  :لجنة النشاط الفني - ٣

  تنمیة الحس الفني لدى الطالب واإلرتقاء بالذوق العــام لــدیهم وٕاكتشــاف مــواهبهم وصــقلها بمــا یتفــق

  مع قدراتهم ومیولهم في اطار من الخلق الجامعي .

  والكـــــورال والفنـــــون -قى والموســـــی-تشـــــجیع الطـــــالب علـــــى ممارســـــة الفنـــــون المختلفـــــة (المســـــرحیة

  .التشكیلیة)

  :لجنة الجوالة والخدمة العامة  - ٤

  ٠تنظیم أوجه نشاط حركة الكشف واإلرشاد علي أسس سلیمة 

  تنفیــذ بــرامج خدمــة البیئــة بمــا یســهم فــي تنمیــة المجتمــع ومشــاركة الطــالب فــي تنفیــذ تلــك البــرامج

  احتیاجات الوطن .   والمساهمة في مشروعات الخدمة العامة القومیة التي تتطلبها

  :لجنة النشاط االجتماعي - ٥

  توطیــد أواصــر الــروابط االجتماعیــة بــین الطــالب وأعضــاء هیئــة التــدریس والعــاملین وٕاشــاعة روح

  التعاون واإلخاء وبث روح الحیاة الجامعیة فیهم وتوفیر الدعم اإلجتماعي للطالب غیر القادرین 

  : لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي - ٦

 د الندوات والمحاضرات العلمیة بهدف تنمیة القدرات العلمیة والتكنولوجیة ونشر المعرفة تختص بعق

  إنتاجًا وتطبیقًا عن طریق نوادي العلوم والجمعیات العلمیة . 
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  -لجنة األسر والرحالت :  - ٧

 تشجیع تكوین األسر ودعم نشاطها. 

  بین نشاط األسر المختلفة بالكلیةالتنسیق. 

 لترویحیة للتعرف على معالم الوطنعسكرات اإلجتماعیة واتنظیم الرحالت والم.  

  :شروط تسجیل األسرة

  طالب وطالبة . ٥٠ال یقل عدد األسر عن  -١

 قائمة علي أسس عصبیة أوطائفیة .  اال تكون األسرة  -٢

 أن یتكون مجلس إدارة األسرة من طالب األسرة . -٣

  اال یكون رائد األسرة رائدًا ألكثر من أسرة في وقت واحد. -٤

  :ملف األسرة عند التسجیل

  د/ عمید الكلیة أو من ینوب . ٠طلب باسم السید أ -١

 موافقة رائد األسرة علي ریادتها . -٢

 التلیفون . –العنوان  –كشوف بأسماء الطالب موضح بها اسم الطالب رباعي والفرق  -٣

 خطة بالبرامج الخاصة باألسر خالل العام الجامعي. -٤
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  خدمات إدارة شئون الطالب

  :ءات القید والتسجیل للطالب المستجدإجرا

الطبــــي علــــي الطــــالب توجیــــه الطــــالب مــــن خــــالل ملــــئ اســــتمارة الســــتكمال اجــــراءات الكشــــف  -١

 .المستجدین

  .والتسجیل الموجودة بشئون الطالب القید بإجراءملئ االستمارة الخاصة  -٢

 الكارنیة.الرسوم الجامعیة وعمل  استخراج أذن دفع للطالب لسداد -٣

لنقــل قیــدهم وتحــویلهم إلــى  طــالب الثانویــة العامــة علمــي وادبــى والشــهادات المعادلــةتنظــیم قبــول  -٤

 ة.الكلی

 .جند ٦طاقة یحضر ب -٥

 خدمات شئون طالب:

بعــــد إحضـــــار الطالــــب البطاقـــــة  ٢٨تأجیــــل التجنیــــد للطـــــالب المســــتحقین للتأجیـــــل حتــــى ســـــن  -١

 العسكریة. 

لشــئون الطـــالب ) مــع االخـــذ فـــي  اســتیفاء اســـتمارة المدینــة الجامعیـــة للطــالب ( الجـــزء الخـــاص -٢

  ٠االعتبار العقوبات الموقعة علي الطالب 

 استیفاء بطاقات الرقم القومي للطالب الراغبین في استخراجها بعد سداد الرسوم الدراسیة . -٣

 استخراج بیان حالة للطالب الراغبین في التحویل من الكلیة . -٤

 ٠عمل شهادات أثبات القید للطالب لبعض الجهات  -٥

جعــة المجمــوع التراكمــي للطــالب الــذین یــتم تخــرجهم مــن خــالل اللجنــة المشــكلة طبقــا لقــرار مرا -٦

 ٠مجلس الجامعة 

 بیان فرص الطالب بالفرق الدراسیة المختلفة  -٧

  فرص من الخارج  فرص من الداخل  الفرقة الدراسیة

  یوجد ال  باقي)-فرصتین (مستجد  الفرقة االولي

  فرصة واحدة  ي)باق-فرصتین (مستجد  الفرقة الثانیة

  ثالث فرص  باقي)-فرصتین (مستجد  الفرقة الثالثة

من الخارج ثالث فرص واذا   باقي)-فرصتین (مستجد  الفرقة الرابعة
رغب الطالب بما ال یزید 
عن نصف عدد المقررات 
یرخص له باالمتحان حتى 

  التخرج 
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  مكتبة كلیة الخدمة االجتماعیة

رحاب الجامعــة وهــى مــن  يتسیر ف يل لحركة البحث العلمي التوم االو المق يالمكتبة الجامعیة ه 

ادائهــا لرســالتها وتحقیــق اهــدافها وتزیــد أهمیــة المكتبــة بالنســبة للجامعــة  يتعتمــد علیهــا فــ يتــأهــم االجهــزة ال

وضوحا عندما نعلم ان رقى االمم وتقدمها یقاس االن بمستوى التعلیم العالي فیهــا وفــى هــذا االطــار أصــبح 

لالرتفاع بمستوى  احد االركان االساسیة يضع المكتبات ومرتكز المعلومات فهننظر بجدیة الى و  علینا ان

لى أفضل صوره ممكنة وتزخر مكتبــة كلیــة الخدمــة االجتماعیــة بكــل إوتطویره للوصول به  يالتعلیم الجامع

ــــب ــــة وكت ــة التــــ الموضــــوعات العلمی ــ لیــــات الخدمــــة مكتبــــات ك يتتواجــــد فــــ ال يالكمبیــــوتر والمراجــــع العلمی

تحتــوى  يفهــ يع وتثقیــف شــبابنا الجــامعخدمــة قضــایا العلــم والمجتمــ ياالجتماعیــة االخــرى مؤكــدة دورهــا فــ

المعاصــر وتفــتح المكتبــة أبوبهــا تشــجیعا للدراســة  يوالثقــاف يشــامل بمســایرتها للتطــور العلمــ يافمخــزون ثقــ

  والبحث .

  أهداف المكتبة:

وتــألیف الكتــب  يالتدریس بالكلیة علــى البحــث العلمــة وضع خطة تكفل تشجیع السادة أعضاء هیئ -١

  .والمراجع وتیسیر حصول الطالب علیها

وضــــع موازنــــه المكتبــــة الســــتكمال الكتــــب والمراجــــع الالزمــــة للكلیــــة مــــع تــــدعیم المكتبــــة بتزویــــدها  -٢

 .بالمستحدث منها

فیــوم او مــن الجامعــات مركزًا حضاریا وثقافیا لمرتدیها من الباحثین وطلبة العلم مــن أبنــاء جامعــة ال -٣

   .االخرى

 .والعمل على تخفیفها بحث احتیاجات المكتبة والتنسیق -٤

  .اقرار السیاسة االداریة واالسالیب الفنیة للعمل بالمكتبة -٥

 .تطویر االداء مما یحقق رسالة المكتبة الجامعیة ویواكب التطورات التقنیة الحدیثة -٦

العلمیــة والــدوریات والكتــب وغیرهــا مــن مصــادر  تیسیر الحصول علــى المقــاالت والبحــوث والمراجــع -٧

   .المعرفة

   .اصدار القوائم االلیدلیوجرافیة والكشافات الالزمة -٨

  التعریف بالمكتبة:

ـــى  ١٩٨٤عـــام يأنشـــئت المكتبـــة فـــ مـــع افتتـــاح الكلیـــة وقـــد كانـــت صـــغیرة الحجـــم حتـــى وصـــلت ال

    .صورتها الحالیة
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  :العنوان

   .مبنى كلیة الخدمة االجتماعیة –م جامعة الفیو  –المشتل  –الجامعة  يح

  عدد قاعات المكتبة:

 ن لالطالعیتضم المكتبة قاعت. 

 ي.من مبنى الكلیة الرئیس يرضألاالدور  يتقع المكتبة بقاعتیها ف  

  :قاعة الكتب والمراجع العربیة - ١

 یًبا.م تقر  ٢٥٠غ مساحة القاعة حوالى تبل 

 ) دة اطالع مستقلة) وح٢٣رفف المفتوحة () دوالب ذو األ٦٧مجهزة بـ. 

 مقعد١٠٠) منضدة و یبلغ عدد المقاعد (١٠الى ( باإلضافة (.    

  :المقتنیات

 تضم قاعة الكتب والمراجع العربیة  - 

 )١١٤٠٧یبلغ رصید المكتبة من الكتب العربیة (  - 

 ) ١٥رصید الموسوعات ودائر المعارف العربیة ( - 

  ) ٦٥رصید القوامیس والمعاجم العربیة ( - 

تخص مجــال الخدمــة االجتماعیــة والموضــوعات  يالموضوعات الت يت المكتبة فوتنحصر مقتنیا 

تحتــوى علیهــا المكتبــة :علــم  يف دیــوي العشــري فمــن الموضــوعات التــالمساعدة لها والمصنفة حســب تصــنی

الــنفس ،علــم االجتمــاع ،خدمــة الجماعــة ،خدمــة الفــرد ،تنظــیم المجتمــع ،الفئــات الخاصــة ، رعایــة الشــباب ، 

لــبعض الموضــوعات االخــرى الثقافیــة والعلمیــة  باإلضــافةالخدمــة االجتماعیــة المدرســیة ....الــخ  المســنین ،

  ، االدب ، الدیانات ، التاریخ ، التراجم .........الخ . اآلليمثل : الحاسب 

وتشـــمل القاعـــة علـــى مجموعـــة جیـــدة مـــن القـــوامیس والمعـــاجم والموســـوعات العامـــة والمتخصصـــة 

ولوحــات ارشــادیة تســاعد البــاحثین للوصــول الــى مــا  لألقســامئل االنشــاء مــن أدلــة وتشــمل القاعــة علــى وســا

  :اقسام الكلیة االربع وتقدم المكتبة خدماتها لجمیع ،سرعة وسهولة ویسر فيیریدون 

  .قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة -١

  .خطیطتقسم التنمیة وال -٢

  .قسم طرق الخدمة االجتماعیة -٣
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   .قسم العلوم االجتماعیة -٤

لهیئــات المعاونــة لهــم ة التــدریس وایئــانتظــام ) والســادة أعضــاء ه –ذلك طــالب الكلیــة (انتســاب وكــ

ــــ ــــاحثین بكلیــــة الخدمــــة  يوالبــــاحثین ف ــا ، وال تقتصــــر خــــدمات المكتبــــة للطلبــــة والب ــ مراحــــل الدراســــات العلی

  االجتماعیة فقط بل تمتد الى الطالب والباحثین من الكلیات االخرى والجامعات االخرى .

 بیان بمحتویات قاعة الكتب والمراجع العربیة

 

  عدد الكتب  رقم التصنیف  الموضوع ( قسم )

  ١٦٨  ٠٠٠  المعارف العامة

  ٢٧٦  ٠٠١,٤  بحث

  ٢٢٥  ٠٠٥  اآلليالحاسب 

  ٤٥  ٠١٠  الببلیوجرافیا

  ٥١  ٠٢٠  مكتبات

  ٤٤  ١٠٠  الفلسفة

  ٩٤٨  ١٥٠  علم النفس

  ٥٤٢  ٢٠٠  الدیانات

  ١١١٠  ٣٠١  علم االجتماع 

  ٢٣٦  ٣٠٢  العالقات

  ٤٠ ٣٠٥.٢٣  الطفولة 

  ١٧٣  ٣٠٦.٨٥  االسرة

  ٣٤٩  ٣٠٧  خدمة الجماعة 

  ١٥٤  ٣٠٧.٧   يوحضر  يریف

  ١٥٥  ٣١٠  االحصاء 

  ٥٢  ٣٦٢.٨٢  المرآة

  ٣٧  ٣٣١.٢٥  التدریب

  ٧٢  ٣٤٠  القانون
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  ٣٥١  ٣٢٠  يسیاس

  ٥١٦  ٣٣٠  اقتصاد

  ١٣٩  ٣٦١.٢  التخطیط

  ٦٧  ٣٦٢.٦  المسنین

  ١٧٠  ٣٦٢.٧  الشباب

  ٨٩  ٣٦١  الرعایة االجتماعیة 

  ٢٣٦  ٣٦١.٤  معوقین 

  ٢٢٥  ٣٦٢  خدمة فرد 

  ٨١ ٣٦٢.٢٩  المخدرات 

  ٤٩٨  ٣٦٣  الخدمة االجتماعیة 

  ١٩٥ ٣٦٣.٧  البیئة 

  ١٠٦ ٣٦٣.٩  السكان 

  ١١٩  ٣٦٤  جریمة 

  ٦٦  ٣٦٤.٣  احداث

  ٤٩٨  ٣٧٠  وتعلیم يمدرس

  ٩٠  ٣٩٨  الفلكلور 

  ٦٢  ٣٦٩  جمعیات ومؤسسات

  ٤٤٦  ٣٣.٣  نمیة الت

  ٩٦٠  ٠٠٠  تقاریر

  ٤٣٤ ٣٦٥.٠٦٨  ادارة 

 ٣٤٩  ٣٢٥,٩٤  تنظیم المجتمع 

 ١٣١  ٨٠٠  االدب 

 ٤٣٥  ٩٠٠  التاریخ
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 قاعة الدراسات العلیا : - ٢

 اتتمر تــب والمراجــع االجنبیــة وكــذلك المــؤ دكتــوراه ) الك –وهــى تضــم الرســائل العلمیــة ( ماجســتیر  

االجتماعیــة  ماعیة وبعض المؤتمرات المتنوعة الخاصــة بكلیــات الخدمــةالعلمیة الخاصة بكلیة الخدمة االجت

  .على مستوى الجمهوریة

 باإلضــافةدوالب االرفــف المفتوحــة   ٦١ا مجهــزة بـــ یًبــتقر  ٢) م ١٥٥حة القاعــة حــوالى ( تبلــغ مســا

  .) منضدة١باإلضافة الى ( ،مقعد ١١٠وحدة اطالع مستقلة یتبعها  ١٢الى 

  :مقتنیات القاعة

) ٨٥) كتــب أجنبیــة و(١٧٣٥و( ه|) رســالة ماجســتیر ودكتــورا ٢٨٤٥(رصــید المكتبــة حــوالي  یبلــغ

) مــن المــؤتمرات العلمیــة ٥١٦(و جنبیــةدوائــر المعــارف العربیــة واألمــن الموســوعات والقــوامیس والمعــاجم و 

  .أعداد من المجلة العلمیة للدراسات االجتماعیة حتى العدد الرابعو 
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  الفصل الخامس 

  خدمات التى تقدمها الكلیة للمجتمع المحلى ال
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  الفصل السادس 

    المراكز والوحدات 
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  وحدة ضمان الجودة

  نبذة عن الوحدة ونشأتها :

فــي أعقــاب حصــول الكلیــة علــى مشــروع إلنشــاء نظــام داخلــي للكلیــة  ٢٠٠٦أنشئت الوحدة في عــام

   .ات تطویر التعلیم وصدر بها قرار من مجلس الكلیةمن مشروع ضمان الجودة في إطار مشروع

  األهداف: 

 .القومیة لضمان الجودة واالعتماد تهیئة الكلیة للوفاء بمتطلبات ومعاییر الهیئة -١

 واألكادیمي.  نشر ثقافة الجودة , والعمل على التحسین المستمر لألداء المؤسسي  -٢

یرضــى عنهــا المجتمــع لجــودة األداء و تنــوع  كسب ثقة المجتمع في الخریجین وفقا لمعــاییر عالمیــة -٣

 المعلومات. 

العمــل علــى التوفیــق بــین األنشــطة والبــرامج المختلفــة والمشــاریع التــي تهــدف إلــى تطــویر العملیــة  -٤

 .التعلیمیة

وضــع نظــام واضــح للجــودة بالكلیــة لرفــع مســتوى كــًال مــن المنظومــة التعلیمیــة المقدمــة مــن جانــب  -٥

میـــز یتناســـب مـــع المعـــاییر الوصـــول بخـــریج الكلیـــة إلـــى مســـتوى متأعضـــاء هیئـــة التدریس،وكـــذلك 

 . العالمیة

نشر التوعیة المستمرة الخاصة بثقافة تقییم األداء، وضمان الجودة في كل أنشطة وأقسام و إدارات  -٦

 الكلیة. 

تقدیم المقترحات والتوصیات المختلفة المتعلقة بتطبیق نظام الجودة بالكلیــة مــن أجــل الوصــول إلــى  -٧

قیق أهداف الوحدة،وٕاعداد الكلیــة لمرحلــة التقــویم الشــامل لــألداء مــن اجــل االعتمــاد فــي الســنوات تح

  ٠المقبلة

  األنشطة:

 نشر ثقافة الجودة . - 

 عمل تقریر سنوي للكلیة.  - 

 عمل تقریر للبرنامج. - 

 عمل توصیف للبرنامج. - 

 عمل تقریر المقررات . - 

 عمل توصیف المقررات . - 

 اد.تجهیز الكلیة لزیارة االعتم - 
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  الهیكل التنظیمي:

  تشكل على النحو التالي: أوًال: اللجنة العلیا لضمان الجودة واالعتماد بالكلیة:

 عمید الكلیة. -١

 وكیل الكلیة لشئون الطالب والتعلیم. -٢

 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث -٣

 وكیل الكلیة لشئون البیئة -٤

 مدیر وحدة ضمان الجودة -٥

  رؤساء األقسام العلمیة - ٦

  و تعقد إجتماعاتها كل شهر على األقل للمتابعة 

  ثانیًا: الجهاز اإلداري للوحدة : 

  .مدیر عام الكلیةاإلشراف اإلداري:  - ١

  .القیام بأعمال الحسابات الخاصة بالوحدة: محاسب الوحدة -٢

   .األعمال اإلداریة الخاصة بالوحدة: جهاز إداري معاون - ٣

 .عامل خدمات معاونة - ٤
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  لالعتماد وضمان جودة التعلیم الهیئة القومیة

National Authority for Quality Assurance  
and Accreditation of Education (NAQAAE) 

   :لقطاع الخدمة االجتماعیة وثیقة المعاییر القیاسیة األكادیمیة

  :المعاییر القیاسیة األكادیمیة لبرنامج تعلیم الخدمة االجتماعیة على مستوى البكالوریوس

  :أوال: مفاهیم أساسیة

  تعریف قطاع الخدمة االجتماعیة: - ١

الخدمــة االجتماعیــة مهنــة إنســانیة تســتهدف مســاعدة األفــراد واألســر والجماعــات والمجتمعــات فــي 

تعزیــز قــدراتهم علــى األداء االجتمــاعي الســلیم وتهیئــة الظــروف االجتماعیــة المناســبة لتحقیــق هــذا الهــدف. 

تعتمــد علــى قاعــدة علمیــة مــن النظریــات والنمــاذج التــي تــوفر لهــا األســالیب  وفــي ســبیلها لتحقیــق ذلــك فإنهــا

الفنیــة والبــرامج المخططــة فــي إطــار مجموعــة مــن القــیم األخالقیــة والمبــادئ المهنیــة التــي وضــعتها المهنــة 

لنفســها والتــي توجههــا نحــو تحقیــق العدالــة االجتماعیــة وتقــدیم الخــدمات والمســاعدات للنــاس دون أي تمییــز 

لى أسس اللون أو العرق أو العقیدة أو الــدین, مــع الوضــع فــي االعتبــار كرامــة اإلنســان وعــدم التقلیــل مــن ع

  قیمته مهما كانت ظروفه االجتماعیة وخصائصه الشخصیة.

الخدمــة االجتماعیــة تســتهدف  أن "Pincus & Minahan" "بیــنكس ومیناهــان"یــرى كــل مــن 

ذین تتعامــل معهــم, وربــط ز قدرات حل المشكلة لــدى النــاس الــتحقیق مجموعة من األهداف لعل أهمها تعزی

نساق التي تمدهم بالموارد والخدمات التي یحتاجونها, واالرتقاء بفعالیة وقــدرات األنســاق المختلفــة الناس باأل

  في المجتمع, وكذلك المشاركة في تنمیة وتحسین السیاسات االجتماعیة في المجتمع اإلنساني. 

ك العدیــد مــن المهــن اإلنســانیة فــي تحقیــق األهــداف والمهــام الســابقة التــي تؤدیهــا وبــالرغم مــن اشــترا

الخدمة االجتماعیة, إال أن مهنة الخدمة االجتماعیــة تتمیــز عــن المهــن األخــرى وتتحــدد شخصــیتها المهنیــة 

عــاني من خالل العدید من األبعاد أهمها تركیز األخصائیین االجتماعیین اهتمــامهم علــى المشــكالت التــي ی

منها العمالء مهما كانــت درجــة تعقیــدها أو صــعوبتها, وكــذلك إن مــا یجعــل الخدمــة االجتماعیــة أكثــر تفــردا 

وتمیزا هو استهدافها تغییر البیئة بجوانبها اإلنسانیة والمادیة ویرتبط بذلك قدرة األخصائي االجتماعي علــى 

ســمیة وغیــر الرســمیة مــن أجــل مســاعدة الدفاع عن عمالئه من خالل ممارسة الضغوط على التنظیمــات الر 

العمــالء علـــى إشــباع احتیاجـــاتهم وحــل مشـــكالتهم. وأخیــر تتمیـــز الخدمــة االجتماعیـــة بالتزامهــا مـــن خـــالل 

الممارســة المهنیــة بمیثــاق شــرف أخالقــي یركــز علــى حــق الفــرد فــي تقریــر مصــیره واحتــرام كرمــة اإلنســان 

  العدید من القیم المهنیة واألخالقیة.  وصیانة المعلومات التي یدلي بها باإلضافة إلى 
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وتســتقبل كلیــات الخدمــة االجتماعیــة الطــالب الحاصــلین علــى شــهادة الثانویــة العامــة بعــد اختبــارهم 

قبل االلتحاق لضمان الحد األدنى من السمات الشخصیة الالزمة لممارسة المهنة.وتستهدف كلیات الخدمة 

رین على تحقیــق أهــداف المهنــة وتنفیــذ المهــام وتحمــل المســئولیات االجتماعیة إعداد طالبها لكي یكونوا قاد

التــي تســاعد فــي تحقیــق هــذه األهــداف. لــذلك یــتم إعــدادهم نظریــا وعملیــا مــن خــالل القاعــات الدراســیة التــي 

  تتضمن وسائل التعلیم المتنوعة وكذلك تدریبهم في مؤسسات الرعایة االجتماعیة المنتشرة بالمجتمع. 

 الخریج : مواصفات - ٢

بعــد (مجــرد)  المعارف والمهــارات اكتساب عن الناتجة و المتوقعة الخریج) (قدرات / كفاءة جدارات

   .معین تعلیمي برنامج دراسة من االنتهاء

 :القومیة األكادیمیة المعاییر - ٣

 مــن الحــد األدنــى وتمثــل واالعتمــاد التعلــیم جــودة لضــمان القومیــة الهیئــة تحــددها مرجعیــة نقــاط

 .تعلیمي معین برنامج متطلبات الستیفاء المطلوبة والمهارات المعارف

 :األكادیمیة المعاییر - ٤

 التعلــیم جــودة القومیــة لضــمان الهیئــة مــن اعتمادهــا بعــد ، التعلیمیة المؤسسة تتبناها مرجعیة نقاط

 قتفــو  أن ویشــترط ، الخــریج یكتســبها أن والمهــارات المطلــوب المعــارف مجموعــة فیهــا تحــدد ، واالعتمــاد

 .الهیئة حددتها القومیة التي األكادیمیة المعاییر

  :المرجعیة النقاط - ٥

 الجــدارات المتوقعــة الســتكمال والمهــارات القــدرات تصــف التــي المرشــدة العبــارات مــن مجموعــة

 المخرجــات وتقیــیم ومراجعــة مقارنــة فــي المرجعیــة المؤسســة النقــاط وتســاعد مــا، مقــرر خــریج مــن المطلوبــة

  .النقاط المرجعیة ضوء في التعلیمیة

  :التعلیمي البرنامج - ٦

 المطلوبة الخریج لتحقیق جدارات المؤسسة تحددها التي التعلیمیة واألنشطة المقررات من مجموعة

  .تخصص معین في علمیة درجة على الطالب لحصول

 :التعلیمیة المؤسسة - ٧

 (بكالوریوس معيعلمي جا مؤهل منح إلى تؤدى تعلیمیة برامج یقدم عالي معهد أو كلیة أو جامعة

 دكتوراه) . (ماجستیر،  أعلى درجة أو لیسانس) أو
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 :المستهدفة التعلیمیة النتائج - ٨

 والتــي مقــرر تعلیمیــة لبرنــامج/ مؤسســة تضــعها التــي والمهــارات والمفــاهیم المعــارف مــن مجموعــة

  .التعلیمیة األنشطة من دراسة النتهائه كنتیجة المتعلم من المتوقع األداء تصف

  :والفهم المعرفة - ٩

 الحقــائق، والتــي تتضــمن تعلیمیــة ألنشــطة دراســته نتیجــة الطالــب یكتســبها أن المتوقــع المعلومــات

 والضمني األساسي التفسیر أو المعني الفهم إدراك ویعني األساسیة، والمفاهیم والنظریات، والمصطلحات،

 .العلمیة للمادة

 :الذهنیة المهارات -١٠

 و تحلیل و على تطبیق القدرة یشمل و ، اإلبداع و النقدي یرالتفك تتضمن وٕادراكیة تعلیمیة قدرات

 .المعلومات وتقییم بناء إعادة

 :المهنیة المهارات -١١

 المهنــة في التطویر الناجح بهدف ما مجال في المتخصصة العملیة والتدریبات المعلومات تطبیق

 .الذاتي التطویر أو

 : االنتقالیة أو العامة المهارات -١٢

 و التوظیف و في التعلیم الطالب یحتاجها ما غالبا و معین بموضوع ترتبط ال التي المهارات تلك

 فریــق فــي العمــل و االتصــال علــى القــدرة المهارات تتضمن هذه و .الذاتیة القدرات تنمیة و المستمر التعلم

  .الخ ...المشكالت حل على القدرة و اآلخرین مع التواصل و التعلم الذاتي و األرقام مع والتعامل

  :دمة االجتماعیةثانیا: المعاییر األكادیمیة القیاسیة لبرنامج تعلیم الخ

وفي ضوء مفهومي المعاییر األكادیمیة والمعاییر القیاســیة المرجعیــة اللــذان تــم صــیاغتهما بواســطة 

یمكننــا تحدیـــد مفهــوم المعــاییر األكادیمیـــة القیاســیة القومیـــة اللجنــة القومیـــة لضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد 

  نامج تعلیم الخدمة االجتماعیة على النحو التالي:لبر 

"المعاییر التي یتم اعتمادها بواسطة الهیئة القومیة لالعتماد وضمان جودة التعلیم العالي والتــي تــم 

وضعها من خالل مجموعة من الخطوات العلمیــة المدروســة التــي اعتمــدت علــى البحــث العلمــي والمشــاركة 

یة التعلیمیة سواء أساتذة أو طالب أو مستفیدین وذلك بهــدف ضــمان جــودة الفعالة من جمیع عناصر العمل

تعلیم الخدمة االجتماعیة في الكلیة. وقد تم صیاغة هذه المعــاییر استرشــادا بــرأي العدیــد مــن المتخصصــین 
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لتــي والمستفیدین واعتمادا على المعاییر العالمیة لجودة تعلیم الخدمة االجتماعیة واعتماد برامجها وخاصة ا

وضعها مجلس تعلیم الخدمة االجتماعیة بالوالیات المتحدة األمریكیة الذي یعتبر من أكبر الهیئات العالمیة 

التـــي تمـــنح االعتمـــاد األكـــادیمي لبـــرامج تعلـــیم الخدمـــة االجتماعیـــة,مع الوضـــع فـــي االعتبـــار الخصوصـــیة 

لمعاییر القیاسیة لبــرامج تعلــیم الخدمــة والهویة الثقافیة للمجتمع المصري عند صیاغة هذه المعاییر. وتمثل ا

ــة فــــي كلیــــة الخدمــــة  االجتماعیــــة الحــــد األدنــــى الــــذي یجــــب تــــوافره فــــي بــــرامج تــــدریس الخدمــــة االجتماعیــ

  االجتماعیة جامعة حلوان"  

  -:ثالثا: مجاالت العمل لخریجي الخدمة االجتماعیة

  تتعدد مجاالت العمل لخریجي الخدمة االجتماعیة ومن أهمها:   

 ؤسسات الرعایة االجتماعیة (األساسیة):م - ١

 مؤسسات رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة 

 .مؤسسات رعایة األسرة 

 مكاتب تسویة المنازعات األسریة بمحاكم األسرة 

 مؤسسات الدفاع االجتماعي 

 مؤسسات رعایة المسنین 

 مؤسسات تنمیة المجتمعات الحضریة والریفیة 

 مؤسسات تنمیة المجتمعات المستحدثة 

 ؤسسات رعایة الطفولة.م 

 مؤسسات التضامن االجتماعي 

 مؤسسات الرعایة االجتماعیة (الثانویة) - ٢

 المؤسسات التعلیمیة  

 مؤسسات الصحة العقلیة 

 األندیة ومؤسسات رعایة الشباب 

 مؤسسات القوات المسلحة 

 المؤسسات العمالیة 

 مؤسسات حمایة البیئة 

 مؤسسات السیاحة 

 المستشفیات والمؤسسات الطبیة 
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 ؤسسات اإلغاثة وأعمال الطوارئم 

 مؤسسات المساعدات االقتصادیة 

 مؤسسات الثقافة الجماهیریة واإلعالم 

 مؤسسات اإلدارة المحلیة  

  رابعا: مواصفات خریج الخدمة االجتماعیة:

  یجب أن یكون خریج الخدمة االجتماعیة قادرًا على:   

 یرات المرغوبة في المجتمع.فهم رسالة الخدمة االجتماعیة، وقدرتها على إحداث التغی -١

االستفادة من المعــارف والنظریــات العلمیــة للعلــوم اإلنســانیة المرتبطــة بالخدمــة االجتماعیــة فــي فهــم  -٢

 السلوك اإلنساني والبیئة االجتماعیة المحیطة. 

ــة فـــــي الخدمـــــة االجتماعیـــــة فـــــي العمـــــل المهنـــــي علـــــى كافـــــة  -٣ توظیـــــف نظریـــــات ونمـــــاذج الممارســـ

 المستویات.

بحوث المیدانیة لتحدید حاجات األفراد واألسرة والجماعات والمنظمات والمجتمعات المحلیة إجراء ال -٤

 ومشكالتها واستحداث برامج جدیدة للتعامل معها. 

 توظیف مهارات ممارسة مهنة الخدمة االجتماعیة وفقا لمستویات العمل المهني. -٥

تها وفـــي مجـــاالت الممارســـة التـــدخل بفعالیـــة مـــع مشـــكالت أنســـاق المجتمـــع علـــى اخـــتالف مســـتویا -٦

 المتنوعة. 

 .المهنیة هاالتصال في خطوات وٕاجراءات أنشطتتوظیف تكنولوجیا المعلومات وتقنیات  -٧

 تقییم نتائج تدخله المهني مع جمیع األنساق في كافة مجاالت الممارسة المتنوعة. -٨

 إدارة مؤسسات الرعایة االجتماعیة والخدمات اإلنسانیة.  -٩

وتنفیــذ وتقیــیم بــرامج ومشــروعات الرعایــة االجتماعیــة والتنمیــة اإلنســانیة فــي   المشاركة في تخطــیط - ١٠

 .المجتمع

االلتزام بالمیثاق األخالقي لمهنة الخدمة االجتماعیة في التعامل مع أنساق المجتمع على اخــتالف  - ١١

 مستویاتها. 

 التعلم الذاتي والتعلم المستمر لكل جدید في المهنة . - ١٢

العمــل الفریقــي والمشـــاركة الفعالــة مــع التخصصــات األخــرى فــي تحقیـــق فهــم واســتیعاب دینامیــات  - ١٣

  أهداف مؤسسات الرعایة االجتماعیة وتحسین نوعیة خدماتها.
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  -:النتائج التعلیمیة المستهدفة خامسا:

  المعرفة والفهم:  )أ (

بنهایــة البرنــامج التعلیمــي لبكــالوریوس الخدمــة االجتماعیــة یكــون الطالــب قــد اكتســب المعــارف 

  رة على فهم اآلتي:والقد

النظریــات العلمیــة فــي مجــال العلــوم اإلنســانیة واالجتماعیــة التــي تفســر الســلوك اإلنســاني وعالقتــه  -١

 بالبیئة االجتماعیة.

 األسس العلمیة التي تقوم علیها نظریات ونماذج الممارسة في الخدمة االجتماعیة. -٢

 تاریخ الخدمة االجتماعیة محلیا وعالمیا. -٣

 لمشكالت في المجتمع والتي تتعامل معها المهنة.طبیعة القضایا وا -٤

 السمات والخصائص األساسیة لألنساق االجتماعیة التي یتعامل معها. -٥

 خصائص میادین ومجاالت ممارسة الخدمة االجتماعیة. -٦

 المبادئ واألسس التي تقوم علیها ممارسة الخدمة االجتماعیة . -٧

 وق اإلنسان.السیاسة االجتماعیة للدولة وقضایا التنمیة وحق -٨

 التشریعات االجتماعیة والقوانین المرتبطة بممارسة المهنة. -٩

 خصائص البحث العلمي وتصمیماته, والعملیات األساسیة التي یتضمنها. - ١٠

 نظم اإلدارة وٕامكانیة تطبیقها في مؤسسات الرعایة االجتماعیة والخدمات اإلنسانیة. - ١١

 المهارات الذهنیة:  )ب (

  ج من المتوقع أن یكتسب الطالب المهارات الذهنیة التالیة:بنهایة الدراسة في هذا البرنام

 یحلل المشكالت االجتماعیة والقضایا المجتمعیة. - ١

 یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة في المجتمع.  - ٢

یفســر المشــكالت االجتماعیــة والقضــایا المجتمعیــة فــي ضــوء النظریــات العلمیــة فــي مجــال العلــوم  - ٣

 .اإلنسانیة واالجتماعیة

ــكالت والقضــــایا التــــي  یــــربط بــــ - ٤ ین األبعــــاد االجتماعیــــة والنفســــیة واالقتصــــادیة والسیاســــیة فــــي المشــ

 تتعامل معها الخدمة االجتماعیة.

یتوقع نتائج التعامل مع مشكالت العمالء في إطار المعطیات العلمیــة والتطبیقیــة التــي تقــوم علیهــا  - ٥

 الممارسة المهنیة في الخدمة االجتماعیة.

 ساق العمالء ویرتبها حسب أولویاتها.یحدد احتیاجات أن - ٦
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 یختار أنسب الحلول لمشكالت أنساق العمالء من بین العدید من البدائل. - ٧

 المهارات المهنیة:  )ج (

  بنهایة الدراسة في هذا البرنامج من المتوقع أن یكتسب الطالب المهارات المهنیة التالیة:

 مارسة.یبني عالقات مهنیة ناجحة مع العمالء على كافة أنساق الم -١

 یجري اللقاءات المهنیة مع العمالء على كافة األنساق. -٢

 یحدد حاجات ومشكالت العمالء على كافة المستویات. -٣

 یصمم خطط التدخل المهني مع أنساق العمالء على اختالف مستویاتها وینفذها. -٤

 یقَیم عائد الممارسة المهنیة مع أنساق العمالء على اختالف مستویاتها. -٥

 برامج التنمیة اإلنسانیة وتقییمها. یشارك في تنفیذ -٦

 یجري البحوث العلمیة المرتبطة بمجال التخصص. -٧

 یمارس أدواره المهنیة بالتنسیق مع أعضاء فرق العمل المتنوعه . -٨

 یصمم األنشطة والبرامج الجماعیة وینفذها. -٩

 یلتزم بالقیم واألخالقیات المهنیة في مجاالت الممارسة. - ١٠

 المهنیة بكافة أنواعها بالكفاءة المطلوبة.یكتب التقاریر والتسجیالت  - ١١

 یشارك في تخطط وتنفیذ المشروعات والبرامج على المستوى األكبر. - ١٢

  یوظف موارد المجتمع لصالح العمالء. - ١٣

  المهارات العامة والمنقولة:  )د (

  بنهایة الدراسة في هذا البرنامج من المتوقع أن یكتسب الطالب المهارات العامة التالیة:

 ات االتصال اللفظیة وغیر اللفظیة.یستخدم مهار  - ١

 یدیر الوقت بكفاءة. - ٢

 یستخدم اللغة بطریقة مناسبة في عمله المهني. - ٣

 یستخدم أسالیب تكنولوجیا المعلومات الحدیثة في تعامالته المهنیة. - ٤

 یستخدم اإلحصاء والمعامالت اإلحصائیة في بعض التعامالت المهنیة. - ٥

  لى حقوق العمالء.یوظف التشریعات والقوانین في الحفاظ ع - ٦
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  سادسا: توزیع نسب متطلبات برنامج تعلیم الخدمة االجتماعیة

  %النسبة  مفهوم المصطلح  طبیعة العلوم  مسلسل

١  

العلــوم التـــي یعتمــد علیهـــا التخصــص فـــي   العلوم التأسیسیة

ــــوم  بنــــاء إطــــاره النظــــري ولیســــت مــــن عل

  التخصص

١٥ -١٠ %  

٢  

طالب وترتبط مباشــرة العلوم التي یدرسها ال  العلوم المهنیة

ــــــي مجــــــال  ــــــه المهنیــــــة ف بتكــــــوین مهارات

التخصــص وتوجهــه نحــو تخصصــه الــدقیق 

  أو مجال عمله

٦٠ -٥٥ %  

٣  

التطبیـــق الفعلـــي لمـــا درســـه الطالـــب فـــي   التدریب المیداني

مؤسسات الرعایة االجتماعیة المتنوعة في 

  المجتمع

٣٠ -٢٥%  

٤  
البحــث  مقــررات اللغــة االنجلیزیــة ومشــروع  علوم التمیز

  والتدریب على مهارات الحاسب اآللي
٣ - ٢ %  
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  الدراسي لمرحلة البكالوریوس توصیف البرنامج

  كلیة الخدمة االجتماعیة /جامعة الفیوم

 بكالوریوس الخدمة االجتماعیة: اسم البرنامج - ١

 بكالوریوس الخدمة االجتماعیة :الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج - ٢

 ي             : فردطبیعة البرنامج - ٣

 القسم المسئول عن البرنامج:  - ٤

 * قسم طرق الخدمة االجتماعیة .

  * قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة .

 * قسم التنمیة والتخطیط .

 *  قسم العلوم االجتماعیة . 

 ا.د/ زینب معوض الباهي (وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب). المنسق : -٥

 : ا.د/ وفاء یسري إبراهیم.كثر)أ وأ(واحد  المقیم الداخلي -٦

 األهداف العامة للبرنامج: -٧

  عداد وتأهیل أخصائي اجتماعي قادرًا على:إ - ١

ــالة الخدمـــة االجتماعیـــة والنظریـــات العلمیـــة المرتبطـــة بـــالعلوم االجتماعیـــة واإلنســـانیة  ١/١ فهـــم رسـ

  ونماذج ومداخل الممارسة المهنیة والعلمیة في تنمیة المجتمع.

المهنیــة للخدمــة االجتماعیــة فــي تصــمیم وتنفیــذ البحــوث واالســتفادة منهــا فــي  توظیف المهارات ١/٢

  التعامل مع القضایا والمشكالت.

اإلدارة الفعالـــة للمؤسســـات االجتماعیـــة واالســـتفادة مـــن تكنولوجیـــا المعلومـــات ومهـــارات العمـــل  ١/٣

  الفریقي  لتحقیق أهداف مؤسسات الرعایة االجتماعیة وتحسین نوعیة خدماتها.

تخطـــیط وتنفیـــذ وتقیـــیم بـــرامج ومشـــروعات التنمیـــة االجتماعیـــة وخـــدمات الرعایـــة مـــع االلتـــزام  ٤/ ١

مجتمـــع) فـــي المجـــاالت  –جماعـــة  -بالمیثـــاق األخالقـــي للمهنـــة فـــي التعامـــل مـــع العمالء(فـــرد

  المختلفة للخدمة االجتماعیة.

√ 
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جدید وذو عالقــة بالممارســة  تطویر أسالیب التعلم الذاتي المستمر بما یتناسب مع كل ما هو  ١/٥

  المهنیة للخدمة االجتماعیة .

التــدخل المهنــي الفعــال مــع مشــكالت العمــالء وتقــویم نتائجــه فــي المجــاالت المختلفــة للممارســة  ١/٦

  المهنیة.

  اكساب الطالب مهارات الممارسة المهنیة وابتكار حلول لتقییم عائد الممارسة للبرنامج. ١/٧

 ستهدفة للبرنامج:النتائج التعلیمیة الم - ٨

  المعرفة والفهم: ٢/١

  بنهایة البرنامج الدراسي للكلیة یكون الطالب قادًرا على أن:

 یذكر الخلفیة التاریخیة لتطور الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة محلیًا وعالمیًا. ٢/١/١

  یفسر النظریات العلمیة المرتبطة بالسلوك اإلنساني. ٢/١/٢

 لمعرفي للتراث النظري للخدمة االجتماعیة .یوضح البناء ا ٢/١/٣

ــة االجتماعیـــة علــــى كافــــة  ٢/١/٤ یعـــین المشــــكالت المجتمعیـــة التــــي تتعامـــل معهــــا مهنـــة الخدمــ

  المستویات.

یعــرف الســمات والخصــائص الرئیســیة لطبیعــة الوحــدات التــي تتعامــل معهــا مهنــة الخدمــة  ٢/١/٥

  االجتماعیة .

  عمل للممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة .یمیز بین میادین ومجاالت ال ٢/١/٦

  یصف قضایا سیاسات الرعایة االجتماعیة للدولة وحقوق االنسان . ٢/١/٧

  یعطي أمثلة للتشریعات االجتماعیة ذات الصلة بالممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة. ٢/١/٨

  یشرح خطوات تصمیم وتنفیذ البحث العلمي للخدمة االجتماعیة . ٢/١/٩

 یتعرف على االتجاهات الحدیثة في إدارة المؤسسات االجتماعیة والخدمات اإلنسانیة. ٢/١/١٠

  یستنتج الدروس المستفادة من التطور التاریخي للقضایا المجتمعیة ٢/١/١١

  یمیز بین نماذج ومداخل الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة .   ٢/١/١٢

  یتعامل معها األخصائي االجتماعي.یعرف أنواع العمل المختلفة التي  ٢/١/١٣

  یوضح المیثاق األخالقي والقیم المهنیة التي توجه عمل األخصائي االجتماعي  ٢/١/١٤
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  یعرف حقوق اإلنسان في ظل المتغیرات العالمیة والمواثیق الدولیة. ٢/١/١٥

  مختلفة.یربط بین نظریات الخدمة االجتماعیة وواقع تطبیقها في المجاالت المهنیة ال ٢/١/١٦

  یمیز بین النظریات العلمیة المرتبطة بالسلوك اإلنساني . ٢/١/١٧

  یعطي أمثلة عملیة الستخدام النظریات العلمیة في الواقع. ٢/١/١٨

  یسجل نتائج التدخل المهني المیداني مع المشكالت المجتمعیة محلًیا. ٢/١/١٩

  یمیز بین نماذج ونظریات الممارسة المهنیة . ٢/١/٢٠

  یختار أنسب النظریات العلمیة المفسرة للسلوك اإلنساني. ٢/١/٢١

  یرتب المشكالت حسب أولویات العمل المهني . ٢/١/٢٢

  یربط بین خصائص وسمات العمالء وطبیعة مشكالتهم . ٢/١/٢٣

  یعطي أمثلة لمیادین عمل جدیدة لممارسة الخدمة االجتماعیة . ٢/١/٢٤

  لخدمة االجتماعیة .یشرح مبادئ الممارسة المهنیة ل ٢/١/٢٥

  یربط بین مبادئ الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة وطبیعة مشكالت العمالء  ٢/١/٢٦

  یربط بین أدائه المهني والتشریعات االجتماعیة المرتبطة بمؤسسات العمل المیداني . ٢/١/٢٧

  یفسر مشكالت المجتمع في ضوء نتائج البحث العلمي . ٢/١/٢٨

  سباب الحقیقیة للمشكالت االجتماعیة من خالل نتائج البحث العلمي.یستنتج األ ٢/١/٢٩

  یربط بین أسالیب اإلدارة الحدیثة ومشكالت اإلدارة في المؤسسات االجتماعیة . ٢/١/٣٠

 :المهارات الذهنیة ٢/٢

  بنهایة البرنامج الدراسي للكلیة یكون الطالب قادًرا على أن:

  یة. یحلل أبعاد المشكالت االجتماع ٢/٢/١

 یحلل أبعاد القضایا المجتمعیة. ٢/٢/٢

  یقترح حلوال واقعیة للمشكالت االجتماعیة. ٢/٢/٣

 یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة في میادین الخدمة االجتماعیة. ٢/٢/٤ 

 یقارن بین سیاسات الرعایة االجتماعیة المحلیة والعالمیة. ٢/٢/٥



٩٢ 

 

 وء النظریات العلمیة للعلوم االجتماعیة. یفسر أسباب المشكالت االجتماعیة في ض ٢/٢/٦

  یبتكر حلوال للمشكالت االجتماعیة المختلفة للعمالء. ٢/٢/٧

 یبین كیفیة استخدام النظریات العلمیة في تفسیر الواقع االجتماعي. ٢/٢/٨

 یختبر قدرة النظریات االجتماعیة في تفسیر الواقع االجتماعي. ٢/٢/٩

 جتماعیة والنفسیة للمشكالت االجتماعیة .یربط بین األبعاد اال ٢/٢/١٠

 یثبت بالدلیل طبیعة العالقات بین األبعاد االقتصادیة. ٢/٢/١١

یستشــرف نتــائج التعامــل مــع مشــكالت العمــالء فــي إطــار المعطیــات النظریــة للممارســة  ٢/٢/١٢

 المهنیة .

ــاذج العملیــــة للممارســــة الم ٢/٢/١٣ هنیــــة للخدمــــة یتوقــــع عوائــــد التــــدخل المهنــــي فــــي ضــــوء النمــ

 االجتماعیة .

 مجتمع) -جماعة -یصنف احتیاجات العمالء المختلفة (فرد ٢/٢/١٤

 یرتب أولویات احتیاجات العمالء حسب أهمیتها. ٢/٢/١٥

 یقیم األسالیب المستخدمة في إشباع احتیاجات العمالء. ٢/٢/١٦

 یقترح طرق وأسالیب جدیدة في تلبیة احتیاجات العمالء . ٢/٢/١٧

 یفاضل بین أنسب الحلول لمشكالت العمالء. ٢/٢/١٨

 یتوصل إلى أفضل الحلول لمشكالت العمالء من بین البدائل المختلفة . ٢/٢/١٩

  مجتمع). -جماعة -یضع آلیات لحل مشكالت العمالء (فرد ٢/٢/٢٠

  المهارات المهنیة والعملیة: ٣/٢

   بنهایة البرنامج الدراسي للكلیة یكون الطالب قادًرا على أن:

  یبدي استعداًدا إلقامة عالقات مهنیة ناجحة مع أنساق العمل المختلفة . ٣/٢/١

  یالحظ السمات العامة لوحدات العمل المختلفة . ٣/٢/٢

  یراعي القواعد العلمیة واإلجراءات التنظیمیة إلجراء المقابالت المهنیة . ٣/٢/٣

ء اللقـــاءات المهنیـــة مـــع وحـــدات یكتشـــف أنســـب األدوات واالســـتراتیجیات والتكنیكـــات أثنـــا ٣/٢/٤

  التعامل .
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  یبدي الرغبة في إجراء مقابالت فردیة وجماعیة مع أنساق العمل المختلفة. ٣/٢/٥

  یستعد لبناء اتصاالت(لفظیة وغیر لفظیة )مع كافة أنساق العمل. ٣/٢/٦

 یكتشف الحاجات المختلفة للعمالء . ٣/٢/٧

 منها العمالء على كافة المستویات. یتطوع لمواجهة المشكالت التي یعاني ٣/٢/٨ 

  یصمم خطط التدخل المهني مع العمالء . ٣/٢/٩

 یجرب األسالیب العلمیة المختلفة عند التعامل مع حاجات ومشكالت العمالء. ٣/٢/١٠

  یدرس عائد التدخل المهني مع أنساق العمل .  ٣/٢/١١

  تلفة .  یالحظ بناء الممارسة المهنیة مع كافة األنساق المخ ٣/٢/١٢

  یتطوع في تصمیم برامج الخدمات االجتماعیة . ٣/٢/١٣

  یجرب أفضل أسالیب العمل في إشباع  احتیاجات العمالء وحل ومواجهة مشكالتهم . ٣/٢/١٤

  یستعد إلجراء بحوث علمیة لمواجهة مشكالت أنساق العمل . ٣/٢/١٥

  ة.یربط بین نتائج البحوث المیدانیة والمشكالت االجتماعی ٣/٢/١٦

  یمیل لممارسة أدواره المهنیة ضمن العمل الفریقي . ٣/٢/١٧

  یستعد للتعامل مع المهن المختلفة عند التعامل مع مشكالت العمالء. ٣/٢/١٨

  یختار أنسب األنشطة التي تتفق مع احتیاجات العمالء. ٣/٢/١٩

  یبرهن على أفضل األنشطة في التعامل مع أنشطة العمالء. ٣/٢/٢٠

  الرغبة بااللتزام بالقیم المهنیة في مجاالت الممارسة المهنیة .یبدي  ٣/٢/٢١

  یربط بین القیم المهنیة وأسالیب تقدیم الخدمات للعمالء. ٣/٢/٢٢

  یختار أنسب أسالیب التسجیل في توثیق عمله المهني . ٣/٢/٢٣

  یبرهن على نتائج تدخله المهني من كتابة التقاریر المختلفة . ٣/٢/٢٤

  : العامة والقابلة للنقلالمهارات  ٤/٢

  بنهایة البرنامج الدراسي للكلیة یكون الطالب قادًرا على أن: 

  یستخدم مهارات االتصال اللفظي وغیر اللفظي مع أنساق العمالء. ٤/٢/١
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  القدرة على االستخدام األمثل للوقت . ٤/٢/٢

  یراعي ثقافة العمالء واستخدام اللغة المناسبة للعمل معهم . ٤/٢/٣

  یستخدم التقنیات الحدیثة في عمله المهني . ٤/٢/٤

  یستخدم الرسومات واألشكال اإلحصائیة في عرض نتائج الدراسات والبحوث. ٤/٢/٥

  یراعي حقوق وواجبات العمالء في ضوء التشریعات االجتماعیة . ٤/٢/٦

  ینتقي أفضل أسالیب االتصال مع العمالء . ٤/٢/٧

  اءة أثناء الممارسة المهنیة .القدرة على إدارة الوقت بكف ٤/٢/٨

  القدرة على انتقاء األلفاظ المناسبة لبیئة العمل . ٤/٢/٩

  یوظف مواقع التواصل االجتماعي في التواصل مع العمالء. ٤/٢/١٠

) فــي تفســیر وتحلیــل النتــائج وٕاجــراء SPSSیســتخدم البــرامج اإلحصــائیة الحدیثــة مثــل ( ٤/٢/١١

  البحوث.

  ى التشریعات القائمة وتطویرها لخدمة العمالء.یقترح تعدیالت عل ٤/٢/١٢

  القدرة على االستخدام األمثل للعالقات الداخلیة والخارجیة للمؤسسة . ٤/٢/١٣

  یراعي الفروق الفردیة بین أنساق التعامل . ٤/٢/١٤

  یوظف المستحدثات التكنولوجیة في العمل المهني . ٤/٢/١٥

  ة العمالء.یفعل التشریعات والقوانین في خدم ٤/٢/١٦

  یوازن بین األسالیب المختلفة للعالقات الداخلیة والخارجیة في التعامل مع المؤسسات. ٤/٢/١٧

  یدافع عن تطبیق التشریعات والقوانین لخدمة العمالء. ٤/٢/١٨

 المعاییر األكادیمیة للبرنامج: - ٩

ة األكادیمیــــة لقطــــاع المراجـــع الخارجیــــة للمعــــاییر (المعــــاییر القیاســــیة المرجعیـــة): المعــــاییر القومیــــ  )أ (

 الخدمة االجتماعیة المعتمدة من الهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد.  

  مراجعة ما یتم تقدیمه مع الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد.  )ب (



٩٥ 

 

  هیكل ومكونات البرنامج: -١٠

 أربع سنوات دراسیة . مدة البرنامج:  )أ (

  هیكل البرنامج:  )ب (

  مجموع معامل/تدریب             سبوعیة :   محاضرات            عدد الساعات األ -    

  إضافي              اختیاري                 إجباريلساعات:            عدد ا -    

  عدد ساعات مواد العلوم األساسیة :                  عدد                     % -   

  م االجتماعیة/اإلنسانیة:        عدد                     %عدد ساعات مواد العلو  -    

  %عدد                          :                د المتخصصةعدد ساعات الموا -    

  عدد                      %            :                دد ساعات المواد األخرىع -   

  %    عدد                                         :    ـــــدانيیـــتدریب عمـــــــلي / م -   

    مستویات البرنامـج: -   

 مقررات البرنامج: -١١

  )  ٢٩:  ٢٦إلزامي: و قد سبق ذكره انظر صفحة رقم (       

  متطلبات القبول بالبرنامج: -١٢

أو الحصـــول علـــى الحصـــول علـــى شـــهادة إتمـــام الثانویـــة العامـــة ســـواء القســـم األدبـــي أو العلمـــي، 

دبلومــه المعهــد المتوســط للخدمــة االجتماعیــة بتقــدیر جیــد جــدًا لاللتحــاق بالفرقــة الثانیــة بالبرنــامج، واجتیــاز 

  االختبار الشخصي الذي تجریه الكلیة قبل االلتحاق بالبرنامج.

  لوائح التقدم في البرنامج وٕاكماله: -١٣

  م الرسوب في أكثر من مادتین دراسیتین.النجاح في المقررات الدراسیة، وعد الفرقة األولى:   

النجــاح فــي المقــررات الدراســیة، وعــدم الرســوب فــي أكثــر مــن مقــررین دراســیین، بشــرط أال  الفرقة الثانیة:  

یكــون مقــرر التــدریب المیــداني ضــمن هــذین المقــررین (حیــث أن مقــرر التــدریب المیــداني 

  یعتبر بمفرده مادة رسوب في كافة السنوات الدراسیة).

٢٤٤ ٥٦ 

Ӽ 

١٨٨ 

٤٤ 

٢٤٤ Ӽ Ӽ 

Ӽ 

١٨% 

٥٦.٦ ١٣٨% 

٢.٥ ٦% 

٢٣% 

  ال توجــــــــــــد

٥٦ 



٩٦ 

 

النجــاح فــي المقــررات الدراســیة، وعــدم الرســوب فــي أكثــر مــن مقــررین دراســیین، بشــرط أال  الفرقــة الثالثــة:

یكــون مقــرر التــدریب المیــداني ضــمن هــذین المقــررین (حیــث أن مقــرر التــدریب المیــداني 

  یعتبر بمفرده مادة رسوب في كافة السنوات الدراسیة).

دراســیة، وعــدم الرســوب فــي أكثــر مــن مقــررین دراســیین، بشــرط أال النجــاح فــي المقــررات ال الفرقــة الرابعــة:

یكـــون مقـــرر التـــدریب المیـــداني ضـــمن هـــذین المقـــررین (حیـــث أن مقـــرر التـــدریب المیـــداني 

  یعتبر بمفرده مادة رسوب في كافة السنوات الدراسیة).

  طرق تقویم البرنامج: -١٤

  العینة  األداة  المقیـــــم

  %١٠  یاناتاستب  طالب الفرقة النهائیة -١

  %١٠  استبیانات  الخریجون -٢

  عینة منتقاة  مقابالت /ملتقیات  المستفیدون(جهات التوظیف)-٣

  عینة منتقاة  مقابالت  مقیمین  خارجیین(ممتحنین خارجیین) -٤

  ---------   --------   أخرى -٥

  

  



٩٧ 

 

  وحدة تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات

  لفیومجامعة ا - كلیة الخدمة االجتماعیة  

یعـــد التقـــویم مـــن اهـــم حلقـــات المنظومـــة التعلیمیـــة ، كمـــا یعـــد مـــن أكثـــر العناصـــر تـــداخًال مـــع كـــل 

مكونــات العملیــة التعلیمیــة ، مــن معلــم ، ومــتعلم ، ومــنهج . وبــدون التقــویم ومعــاییره ومواصــفاته المعتمــدة 

بــــل وبــــین خریجــــى  ،ســــوف یغیــــب تطبیــــق مبــــدأ العدالــــة وتكــــافؤ الفــــرص ، بــــین خریجــــى الكلیــــة الواحــــدة ،

الجامعات المصریة بعضها البعض ، ولذلك كان العمل على صیاغة معاییر التقــویم لكافــة أطــراف العملیــة 

  المستجدات التكنولوجیة الراهنة. التعلیمیة وتحدیثها وتطویرها ومواكبتها لكل

وى مــل علـــى تحســین مســـتمــن هنـــا جــاءت اهمیـــة وحــدة تطـــویر نظــم التقـــویم واالمتحانــات التـــى تع

، الــذین لــدیهم القــدرة الكافیــة علــى مواجهــة متطلبــات ســوق العمــل المحلــى والــدولى ، والتــى خریجــى الكلیــة

  تعتمد على المهارات العلیا للتعلم .

    وصف الوحدة:

تهدف الوحدة إلى تطویر نظــم تقــویم الطــالب واالمتحانــات مــن خــالل إنشــاء وحــدة للتقــویم والقیــاس 

  وتطویر االمتحانات.

  لوحدة :أهمیة ا

  سرعة ودقة وشفافیة أعمال التقویم واالمتحانات . -١

  بناء بنوك أسئلة متطورة فى كافة التخصصات المختلفة . -٢

  تحقیق العدالة بین الخریجین فى التخصص الواحد . -٣

  تخریج طالب قادرین على المنافسة فى سوق العمل . -٤

  ودة .تصحیح مسار عملیتى التعلیم والتعلم لتحقیق الج -٥

  العوائد المتوقعة من الوحدة:

  نشر ثقافة معاییر التقویم بین أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم . -١

  التعریف والتدریب المستمر الستراتیجیات التقویم. -٢

  دقة وشفافیة أسالیب التقویم وأعمال االمتحانات من تصحیح ورصد ومراجعة واعالن. -٣

  نى من خالل إدماج بنوك األسئلة فى نظم إدارة المقررات الكترونیًا .تنشیط وحدات التعلیم اإللكترو  -٤

  وجود بنوك أسئلة فى المواد المختلفة تكون مرجعًا ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم. -٥

  الشراكة والتكامل بین المؤسسات التعلیمیة فى الجامعات المختلفة من خالل تبادل الخبرات. -٦

  والتصحیح والرصد الكترونیًا بأعلى قدر من الشفافیة والسرعة والدقة. إجراء عملیات التقویم -٧



٩٨ 

 

  المستفیدون من الوحدة:

  الطالب وأعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم - 

  جهات التوظیف المختلفة لخریجى كلیة الخدمة االجتماعیة - 

  المخرجات المأمولة للوحدة :

  تطویر لنظم االمتحانات .وحدة للتقویم بكلیة الخدمة االجتماعیة للمتابعة وال -١

  كتیبات تحتوى على أدلة لمعاییر ومواصفات تقویم الطالب . -٢

  .يوحدات التعلیم االلكترون يجها فبنوك أسئلة للمواد المختلفة فى ضوء المعاییر واألهداف یمكن إدرا -٣

  ملف انجاز إلكترونى یتضمن تقویم شامل ومستمر لكل طالب. -٤

  بین طالب الجامعات . إعمال ثقافة التنافس -٥

  قائمة بأسس ومعاییر التقویم . -٥

  االسئلة في المقررات التالیة : بنك اسئلة من بنوك ١٦تم انشاء عدد   -

  مقرر الصحة العامة ( الفرقة االولي ) -١

  مدخل في خدمة الفرد (الفرقة الثانیة ) -٢

  مدخل في خدمة الجماعة ( الفرقة الثانیة ) -٣

  مجتمع ( الفرقة الثانیة )مدخل في تنظیم ال -٤

  نصوص اجنبیة في التنمیة والتخطیط ( الفرقة الثانیة ) -٥

  مدخل في تنمیة المجتمع ( الفرقة الثانیة )-٦

  السكان والتنمیة ( الفرقة الثانیة ) -٧

  عملیات في تنظیم المجتمع ( الفرقة الثانیة )-٨

  قة الثانیة )الخدمة االجتماعیة في مجال االسرة والطفولة ( الفر  -٩

  الخدمة االجتماعیة في مجال الفئات الخاصة ( الفرقة الثالثة )-١٠

  االتصال في الخدمة االجتماعیة ( الفرقة الثالثة )-١١

  اتجاهات معاصرة في خدمة الجماعة ( الفرقة الرابعة )-١٢

  اتجاهات معاصرة في خدمة الفرد ( الفرقة الرابعة ) -١٣

  یم المجتمع ( الفرقة الرابعة )اتجاهات معاصرة في تنظ -١٤

  تقویم مشروعات التنمیة ( الفرقة الرابعة )-١٥

  سیاسات الرعایة االجتماعیة ( الفرقة الرابعة )-١٦

  



٩٩ 

 

  مركز بحوث الخدمة االجتماعیة وتنمیة المجتمع

  شعار المركز

  *  البحث العلمي أساس التقدم

  تاریخ أنشاء المركز 

  و وحدة ذات طابع خاص وه ١٩٩٦* تاریخ تأسیس المركز: 

  رؤیة المركز

إثــراء العلــوم االجتماعیــة واإلنســانیة مــن خــالل إجــراء الدراســات اإلســتراتیجیة والبحــوث المســتقبلیة "

  والتي تتصل بجهود وأنشطة تنمیة المجتمع محلیًا واقلیمیًا "

  رسالة المركز

بحــوث ودوریــات یســعى مركــز البحــوث الــى بنــاء وتطــویر نظــام معلومــات قــوي مــن خــالل عــرض 

ومــؤتمرات لتقــدیم االستشــارات المهنیــة وتفعیــل مشــاركة الهیئــات والمؤسســات الحكومیــة واألهلیــة فــى تحقیــق 

  التنمیة المستدامة .

  :یقدمها مركز البحوث ياألنشطة الت

 المشروعات والبرامج التنمویة محلیًا وٕاقلیمیا. يالمشاركة ف -١

 االت االجتماعیة المختلفة والمتصلة  بالتنمیة أجراء الدراسات والبحوث العلمیة  في المج -٢

عقد وتنظیم ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتصلة بمجاالت التنمیة والبیئة والظواهر االجتماعیة  -٣

 ٠والمجتمعیة ذات الصلة

 تنظیم وتنفیذ الدورات التدریبیة فى مجاالت التنمیة بأنواعها المختلفة . -٤

مشــروعات اجتماعیــة وتنمویــة وبیئیــة تســتهدف تنمیــة المجتمــع الریفــي تنظــیم وتخطــیط وتنفیــذ بــرامج و  -٥

 .والحضري

وث التنمیــة ذات الصــله والعالقــة تقدیم االستشارات العلمیة والفنیــة للهیئــات والمنظمــات فــى مجــال بحــ -٦

 .مجال البیئة يف

میــة وضــع قاعــدة معلوماتیــة تخــدم السیاســات والخطــط وتصــمیم البــرامج والمشــروعات المتصــله بالتن -٧

  .جتماعیة والبیئیة داخل المجتمعاال
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  وحدة الخریجین

   :الرؤیة

  وحدة الخریجین بیت خبرة للتواصل الدائم مع الخریج لتأهیله لسوق العمل محلیا" وٕاقلیمیا"    

   :الرسالة

فــتح قنــوات تواصــل بــین الكلیــة وخریجیهــا مــن خــالل عقــد لقــاءات ومــؤتمرات متخصصــة للتعــاون 

  خدمة الكلیة والخریج والمجتمع المحیط .الهادف والبناء ل

   :للوحدة االستراتیجیةاألهداف 

   .بناء قناة اتصال بین الخریجین والكلیة -١

   .إنشاء قواعد بیانات للخریجین و العمل على ربطها بمنتدى الخریجین الذي تم ربطة بموقع الكلیة -٢

 .المساهمة في تأمین فرص للخریجین -٣

  .مع إعداد الخریجین یتالءمت محلیا" وٕاقلیمیا" بما التعاون من المنظمات والشركا -٤

  .تنمیة مهارات الخریجین بتحدید دورات ومهارات تأهله لسوق العمل -٥

إقامة لقاء للخریجین سنوي یــدعى فیــه رجــال أعمــال ومنظمــات ومؤسســات وهیئــات محلیــة وٕاقلیمیــة  -٦

   .بهدف تدعیم وٕایجاد فرص عمل للخریج

 مهام واختصاصات الوحدة 

 اد صلة وثیقة بین الخریج والكلیةعیل دوري لقاعدة بیانات منتدىا لخریجین للتحفیز على إلیجتف. 

 ج العمــل علــى أعــالم وتنشــیط الخــریجین للمشــاركة فــي دورات ونــدوات وورش عمــل مــن خــالل بــرام

 .التعلیم المستمر

  فــة احتیاجــاتهم فتح فنوات اتصال بین الكلیة وأصحاب المنشأت والهیئــات الصــناعیة المحیطــة لمعر

 .من الخریجین

  تنفیــذ اســـتبیانات قیاســیة للوقـــف علـــى احتیاجــات وأصـــحاب المنشـــأة والهیئــات الصـــناعیة المحیطـــة

 .والمجتمع المحلى

 دعوة الخریجین في مناسبات الكلیة وبرامج التطویر المستمر. 

  إقامة یوم للخریجین بصفة سنویة  
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 مركز الخدمة العامة

  رؤیة المركز:

افـــة التطـــوع والعمـــل العـــام االجتمـــاعي والمســـاهمة فـــي تنمیـــة وتطـــویر وتحـــدیث الجامعـــة و نشـــر ثق

المجتمــع المحلــى مــن خــالل تــدعیم ســبل المشــاركة و تنمیــة قــدرات أفــراده مــن خــالل ممارســین مهنیــین ذوى 

تــي  قــد إعداد نظري ومیداني وتأهیل الشباب لسوق العمــل ومتطلباتــه ومســتحدثاته ومســتجداته المتزایــدة  وال

  .تمثل صعوبة تقابل الممارسین و تحتاج فیه إلى الخبرة والمهارة

  رسالة المركز :

تقدیم كافة الخدمات سواء لألفراد والجماعات أو الهیئات أو المنظمات أي داخل الجامعة وخارجها 

ویر ســواء كانــت خــدمات فــي صــوره خدمــة عامــة أو تأهیــل أفــراده وتنمیــة قــدراتهم وأیضــا المســاهمة فــي تطــ

  .وتحدیث المجتمع وتنمیته

تقدیم سبل الحمایــة االجتماعیــة للفئــات المعرضــة  للحظــر أو المهمشــة التــى تعــانى مــن المشــكالت 

  سواء كانت فردیة أو جماعیة  من خالل إعداد ممارسین ذوى خبرة ومهارة في التعامل بكفاءة . 

  -:الوحدات المقترح تشكیلها وتكون تحت إدارة المركز

  ٠ة مكتب االستشارات األسریة وحد  -  

  ٠وحدة التطوع   -  

  وحدة التنمیة البشریة والتدریب  -  

  جماعة الخدمة العامة   -  

ویشكل لكل وحدة من الوحدات األربعة السابقة مجلس إدارة على أن یكون رئیس الوحدة عضــو    

لى مجلــس إدارة المركــز الخبــرات فى  مجلس إدارة المركز ویكون نائب الرئیس للمركز ،  ویمكن أن یضم إ

  من األكادیمیین والممارسین في مجاالت العمل بعد موافقة إدارة الكلیة .

  :تقدمها الوحدة ياألنشطة الت

 .من یتقدم إلیه من طالب الجامعة خدمة طالب الخدمة االجتماعیة بصفه خاصة على -

 .ممارسینكانوا طالب أو خریجین أو تأهیل األخصائیین االجتماعیین سواء  -

 .خدمة المجتمع داخل الجامعة وخارجها -

المشــاركة الفنیـــة والمیدانیـــة لكافـــة إدارات الجامعـــة أو الجهــات الحكومیـــة  واالهلیـــه لمـــد الممارســـین   -

 .بالدعم الفني  والمیداني وتقدیم الخبرات والمهارات التي تزید من كفاءة الممارسین
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یئــات أو المنظمــات تلجــأ إلیــه لالســتفادة مــن بــرامج یعمــل المركــز كبیــت خبــره ســواء لألفــراد أو اله -

 .المركز فى كافه مجاالت الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة

 .توسیع وتعظیم االستفادة من خبرات الكلیة واألكادیمیین فى تنمیة المجتمع الجامعي والخارجي -

 .نشر ثقافة التطوع والعمل االجتماعي -

 ٠لمحلى ربط الكلیة والجامعة بالمجتمع ا -

  رؤیة ورسالة وحدة األزمات والكوارث بالكلیة

   :تعریف األزمة

التــي تهدیدًا خطرًا غیر متوقع لألهداف وقــیم ومعتقــدات وممتلكــات األفــراد والمنظمــات والــدول و 

  .تحد من عملیة اتخاذ القرار

   ة:زمتعریف إدارة األ  

ـــاءة وقـــدرة نظـــام صـــنع القـــرا  رات ســـواء علـــى المســـتوى فـــن ادارة الســـیطرة مـــن خـــالل رفـــع كف

ــة الثقیلـــه التـــى قـــد تعجـــز عـــن مواجهـــة  الجمـــاعى او الفـــردى للتغلـــب علـــى مقومـــات اآللیـــة البیروقراطیـ

 يهــ يلترهــل واالســترخاء التــاألحــداث والمتغیــرات المتالحقــة والمفاجــاه وٕاخــراج المنظمــه مــن حالــة الــى ا

  .علیها

    :رؤیة الوحدة

   .الزمات والكوارث من التنبؤ بحدوثها وكیفیة مواجهتهانظام داخلى فعال لتأمین الكلیة ضد ا

   :رسالة الوحدة

 إنشــاء نظــام داخلــى فعــال لوصــول الكلیــة الــى الســالمه االمنیــه فــى ظــل معــاییر إدارة االزمــات

  .والكوارث

   :هداف الوحدةأ

  .ة وحدة األزمات والكوارث بالكلیةنشر ثقاف -١

ب علــى الســلوك االمثــل فــى التعامــل مــع األزمــات تــدریب أعضــاء هیئــة التــدریس والعــاملین والطــال -٢

 .والكوارث

  .تحقیق معاییر اآلمن والسالمة بالكلیة -٣

  .إعداد خطط لمواجهه األزمات والكوارث وكیفیة التعامل معها  -٤

  .االمنیة ةلوقائیة لوصول الكلیة الى السالماتخاذ االجراءات ا -٥

 .تأمین مبانى  الكلیة ضد الحرائق األزمات والكوارث -٦

 .تطویر االجهزة والمعدات التى تستخدم لمواجهه األزمات والكوارث -٧
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  الثقافة وتنمیة الذوق

  إعداد أ.د/ عصام سید أحمد عامریة

 مراجعة أ.د/ زاهر أحمد محمد

الثقافــة كلمــة تتـــداولها األلســنة، وتتــرد كثیـــًرا فــي األوســاط العلمیـــة، والنــدوات والمــؤتمرات، خاصـــة 

اذا تعني كلمة الثقافة؟ وما الفــرق بــین الثقافــة والعلــم؟ وبــأي شــيء یســتحق الفــرد داخل أروقة الجامعات، فم

  لقب مثقف؟ 

إن األصل اللغوي لكلمة الثقافة یرجع إلى الفعل (ثََقَف) الذي یدل على التمكن من الشيء وسرعة 

نمیــة لملكــة الــتعلم، فــي حــین تعنــي الثقافــة فــي االصــطالح كــل مــا فیــه اســتنارة للــذهن , وتهــذیب للــذوق, وت

النقد والحكم لدى الفرد في المجتمع، وذلك من خالل جملة المعارف، والعلوم، والفنون الَّتــي یجیــدها الفــرد، 

  وله بها درایة. 

تمثـــل الثقافـــة مصـــطلًحا شـــامًال لجمیـــع الســـمات الممیـــزة لألمـــة مـــن مادیـــة وروحیـــة وفكریـــة وفنیـــة 

ات األخالقیــة المســتقرة فیهــا، وطرائــق التفكیــر واإلبــداع ووجدانیــة، وتشــمل جمیــع المعــارف والقــیم وااللتزامــ

  الجمالي والفني والمعرفي والتقني، وسبل السلوك والتصرف والتعبیر، وطراز الحیاة.

كمــا تشــمل تطلعــات اإلنســان للمثــل العلیــا ومحاوالتــه فــي إعــادة النظــر فــي منجزاتــه، والبحــث الــدائم عــن 

  مدلوالت جدیدة لحیاته وقیمه ومستقبله.

  الثقافة والعلم:

ینطلق العلم من أن تدرك كل شيء عن شيء، وهذا ما یمیز المتخصص عن غیره، وبه یســتحق 

  الفرد لقب (عالم). أما أن تبصر طرًفا من المعرفة في شتى فروع العلم، فتلك أول عتبات الثقافة.

  الفرد المثقف:

ــ ــا مــن الثقافــة، وٕان لــم تكــن الثقافــة مهن ة لــه، فلكــل واحــد منــا رؤیــة معینــة إن كــل فــرد یمتلــك جانًب

للعالم، وخطًا للسلوك األخالقــي واالجتمــاعي، ودرجــة معینــة للمعرفــة واإلنتــاج الفكــري، وهكــذا یتســع مفهــوم 

  المثقف لیشمل المفكرین والعلماء والكتاب والمبدعین والفنیین، وطالب العلم، ومن لهم صلة بالشأن العام.

صف المثقف على جماعــة مــن النــاس دون غیــرهم؛ حیــث فلیس من الصواب أن یقتصر إطالق و 

یطلق علیهم لفظ (الطبقة المثقفة)؛ بینما في واقع األمر تمثل المعارف والعلوم جزءا مهًما من ثقافة الناس 

  والمجتمع.
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إن كل إنسان مثقف، ولكن لیس لكل إنسان في المجتمع وظیفة المثقف، لذا فإن المثقف هــو كــل 

ن القــیم واألفكــار والمفــاهیم ســواء كانــت هــذه القــیم واألفكــار والمفــاهیم مــأخوذة فــي إنســان یملــك مجموعــة مــ

ســیاق التعلــیم األكــادیمي أو المدرســي، أو كانــت مكتســبة فــي إطــار العالقــات االجتماعیــة والتبــادل الثقــافي 

  االجتماعي العام.

  الثقافة والفن والمعرفة:

ط وعالقة ببعض المفاهیم األخــرى قــد تكــون جــزًءا منــه إن مفهوم الثقافة ـ كباقي المفاهیم ـ له ارتبا

  أو متعلقة به، حیث تكون لها نفس األهداف واالتجاهات.

ـــــرابط الجـــــامع  ـــــذهن مصـــــطلحات الثقافـــــة والفـــــن والمعرفـــــة، حیـــــث تمثـــــل الثقافـــــة ال تـــــرتبط فـــــي ال

  للمصطلحات الثالثة، فهي تشمل إبداع الفن وابتكار العلم.

لوحــة فنیــة، یــأتي موازًیــا لإلبحــار فــي  كتــاب تــاریخي، أو مطالعــة  إن إبصار  مواطن الجمــال فــي

  إبداع أدبي: قصة، أو روایة، أو شعًرا، أو التمتع باالستماع لمقطوعة موسیقیة ترقى بالروح والوجدان. 

  روافد الثقافة:

تتأســس الثقافــة  علــى مــا یتحصــل علیــه الفــرد مــن معلومــات ومعــارف، وتتفــاوت درجــات المثقفــین 

صــحة وحداثــة مــا یعرفــه كــل فــرد مــنهم مــن معلومــات، وقــد شــكلت وســائل التكنولوجیــا الحدیثــة رافــًدا  بقــدر

مهًما یأتي في مقدمة مصادر الحصول على المعرفة، حیث یكفیــك بلمســات عبــر شاشــة هاتفــك الــذكي أن 

المعلومة من تعرف ما تبحث عنه،  وتجدر اإلشارة هنا إلى أهمیة توفر العقلیة الواعیة لتحكم على صدق 

 عبر شــبكات التواصــل االجتمــاعي وغیرهــا مــن نوافــذ اإلنترنــت 
َ
خالل مصادرها الموثقة، فلیس كل ما ُیْلَقى

  موثوق به تماًما، إذ البد من التعرف على المعلومة من خالل مصدر صحیح.

مــا  كما یجب إدراك أهمیة تحدیث المعلومة، لكي تكون متجددة، فقد تأتي حقائق جدیدة فــي ثقافــة

تنفي نظریات سابقة، ولذلك البد من المتابعة، فمثًال: األرقــام القیاســیة فــي األلعــاب الریاضــیة تحفــل بكثیــر 

  من التغیرات في ظل اجتهاد دائم من قبل الریاضیین لكسر تلك األرقام، وقس على ذلك أمثلة. 

فــي مفــردة دون إن الثقافــة النافعــة ینبغــي أن تكــون شــاملة لمــا وضــعت لــه مــن مفــردات، فلیســت 

أخــرى، وكــذلك مــن شــمولیة الثقافــة أال تكــون قاصــرة علــى ثقافــة مهنیــة، أو اقتصــادیة فقــط، بــل تكــون فــي 

  جمیع مناحي الحیاة.
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  وفي الختام:

إن الثقافـــة قـــّوة فاعلـــة مـــن قـــوى البنـــاء الحضـــاري، فهـــي طاقـــٌة لإلبـــداع فـــي شـــّتى حقـــول النشـــاط 

ة الفاعلــة، البــد أن تكــون فــي خدمــة الجهــود التــي تتجــه نحــو ترقیــة اإلنســاني، ثــم إن الثقافــة البانیــة الهادفــ

وجدان اإلنسان، وتهذیب روحه، وصقل مواهبه، وتوظیف طاقاته وملكاته في البناء والتعمیر، والتي تعمل 

  من أجل تحقیق الرقّي والتقّدم والرخاء من أجل مستقبل زاهر.
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  المواطنة مسئولیتنا جمیًعا

  د/ عصام سید أحمد عامریةإعداد أ.

 مراجعة أ.د/ زاهر أحمد محمد

تعـــد قضـــیة المواطنـــة مـــن أهـــم القضـــایا ذات البعـــد السیاســـي واالجتمـــاعي نظـــًرا لمـــا تعكســـه مـــن 

  مؤشرات دالة عن معاییر االنتماء ومستوى مشاركة أبناء الوطن الواحد في حمایته والذود عن حدوده.

بر عــن مــدى وعــي المــواطن بمــا لــه مــن حقــوق ومــا علیــه ومن جانب آخر فإن قضیة المواطنة تع

من واجبات، ونظرتــه إلــى اآلخــر، ودوره فــي صــیانة المرافــق العامــة، وٕاعــالء المصــلحة الوطنیــة، وتقــدیمها 

  فوق كل منزلة.

 كاملــة وعضــویة ثمة تــرابط وثیــق بــین مصــطلحات: المواطنــة واالنتمــاء والــوالء، فالمواطنــة انتمــاء

 الــذین أبنــاء الشــعب كافــة أن یعنــي مــا وهــو وواجبــات، حقوق من علیها یترتب بما معالمجت في ومتساویة

 اللــون أو الجــنس أو الدین مثل معاییر أیة على قائم تمییز أدنى بدون سواسیة الوطن تراب فوق یعیشون

  الفكري. والموقف السیاسي االنتماء أو االقتصادي أو المستوى

 األول الطــرف یــدین ككــل، مجتمــعالوبــین  طبیعــي شــخص نبــی تقــوم اجتماعیــة عالقــة والمواطنــة

وذلــك فــي إطــار منظومــة مــن العدالــة  في حین یتكفــل الطــرف الثــاني بتــوفیر ســبل الحمایــة، للوطن، بالوالء

  .القانون والشفافیة، بما یقیم عالقة متوازنة ینظمها

 ودون اســتثناء وند شــخص لكــل والفاعلــة الواعیــة المشــاركة هــي المواطنــة نعتبــر أن یمكن وهكذا

  .للدولة والثقافي والسیاسي االجتماعي وبناء اإلطار وطنه تنمیة في وصایة

مــن  والرفــع تنمیتــه علــى والعمــل الــوطن، بخدمــة معني بأنه مواطن كل شعور للوطن الوالء ویعني

 تحقیق كة فيالمشار  عن بالمسئولیة والشعور والحضاریة، والثقافیة واللغویة الدینیة مقوماته وحمایة شأنه،

 فیمــا المــواطنین تنظم عالقات التي القوانین واحترام اآلخرین، وحریات حقوق وااللتزام باحترام العام، النفع

 التي القریة أو المدینة ونظافة حمایة جمالیة في والمساهمة والمجتمع، الدولة بمؤسسات وعالقاتهم بینهم،

 الوطنیة، القضایا عن الدفاع في واالنخراط نفقات الجماعیة،ال في والمشاركة فیها، البیئة وحمایة بها، یقیم

 تهدد قد التي واألخطار الطوارئ مواجهة في الوطنیة والهیئات والمؤسسات المواطنین باقي مع والتضامن
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 وضــمان حیاضه، عن والذود الوطن، استقالل حمایة أجل من واالستعداد للتضحیة وقت، أي في الوطن

 اعتبــار وهــو المــواطنین فئــات مختلــف بــین یــربط أن ُیفتــرض عــام مبــدأ علــى ذلــك واالرتكــاز فــي وحدتــه،

الفئویــة  واألغــراض الخاصــة الذاتیــة المصــالح كــل مــن وأســمى اعتبــار، كــل فــوق للــوطن المصــالح العلیــا

  الضیقة.

 وانمــا ذلــك، فــي الرغبة عندما تتحقق آلیة بصورة تجلیها یمكن جاهزة وضعیة المواطنة لیستإن 

 ممارســة وهــي المالئمــة، الظــروف تتهیــأ لــه عندما یكتسب وسلوك مستمرة، ودینامیة تاریخیة، ورةسیر  هي

 علــى المواطنــة مفهوم ترجمة تضمن مؤسسات وآلیات إطار وفي والقواعد، المبادئ من مجموعة ظل في

  الواقع. أرض

عي تحــوًال جــذرًیا لقد أحدثت الثورة التكنولوجیة في مجال االتصاالت، وبرمجیات التواصل االجتما

في المصطلحات والمفاهیم، فظهرت مصطلحات من قبیل المواطنة الرقمیة، والمواطنة اإللكترونیة، ودولــة 

اإلنترنت، وجمیعها تتصل بصورة وثیقة بارتباط الشخص بعالمه عبر شبكة اإلنترنت وتواجده بصفة فعالة 

رنــت بشــكل منــتظم وفعــال، بمــا یعنــي أن قــیم ومنتظمــة، فــالمواطن الرقمــي هــو المــواطن الــذى یســتخدم اإلنت

المواطنــة تشــهد تحــدًیا یعصــف بالمعــاییر، وقواعــد الســلوك والضــبط االجتمــاعي، وعلــى هــذا األســاس فــإن 

مسألة تدعیم قیم المواطنة تتطلب مزیًدا من الجهد والعمل من مؤسسات المجتمع المــدني ووســائل اإلعــالم 

ى لمعنــى الــوطن والمواطنــة علــى الجــانبین القــومي والعــالمي فــي لتصــحیح المفــاهیم، وٕابــراز الوجــه األســم

محاولــة للممازجــة بــین المفهــوم التقلیــدي للمواطنــة، ومــا وفــد علیــه مــن ثقافــات أخــرى بمــا یمكــن أن نســمیه 

  المواطنة المستنیرة.

إن مفهــوم المواطنــة یشــكله إدراك الفــرد لحجــم التحــدیات التــي تكتنــف المصــطلح، خاصــة تحــدیات 

مة التي أدت إلى تراجع الخصوصیة الجغرافیة على حســاب العولمــة، األمــر الــذي ترتــب علیــه ظهــور العول

إرهاصــــات واضــــحة المعــــالم نحــــو الــــذوبان الثقــــافي والمعرفــــي والسیاســــي واالنطــــالق نحــــو القریــــة الكونیــــة 

واطنــة الكوكبیــة الموعودة التي تمثل وحدة العالم المعلوماتي بما یستلزم علینــا أن نــدرك أهمیــة مصــطلح الم

وتجسد المعاني المشتركة بین أبناء عالمنا الواحد، ومدى تحققها في الواقع الفعلــي، فالمواطنــة الكوكبیــة أو 

العالمیــة أساســها التعــاطف بــین البشــر، وتقــدیر التنــوع والعدالــة االجتماعیــة، والعمــل لتحســین العــالم أجمــع، 

واإلنســـانیة المشـــتركة، ویكـــون ذلـــك فـــي إطـــار التـــرابط  بمـــا ینمـــي الشـــعور باالنتمـــاء إلـــى المجتمـــع األوســـع

  السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والتواصل بین المستوى المحلي والوطني والعالمي.
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  وفي الختام:

لقــد علمتنــا الجغرافیــة أن تفــرع نهــر النیــل إلــى فــرعین ال ینفــي مطلًقــا أن یكــون مــاء المنبــع واحــًدا، 

اه وكثرت فروعه یسمى نیًال، وهنا یتجسد معنى االنتماء لهذا الوطن والحرص على فكالهما وٕان طال مجر 

  تالحم أجزائه لیقوى البنیان ویسیر الماء عذًبا رقاًقا ینبت الزرع ویزهر الثمر.
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  إعداد:

  األستاذ بكلیة دار العلوم    أ.د/ عصام سید أحمد عامریة

  مراجعة:

  األستاذ بكلیة الزراعة    أحمد محمد أ.د/ زاھر

  شارك في اإلعداد:

  مدیر عام اإلدارة العامة لشئون التعلیم والطالب  أ/ رحاب عبد الرؤوف زكي  

 اري بوحدة ضمان الجودة بكلیة دارالمسئول اإلد أ/ أحمد أبو السعود محمد       

  العلوم
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  مدخل:

أفرادها لما لهم من حقوق وما علیهم من یعتمد نجاح أي مؤسسة بشكل أساس على مدى إدراك 

التزامات، وانطالًقا من حرص الجامعة على استیفاء شرائط النجاح فقد سعت إلى وضع مجموعة القواعد 

  التي تمثل اإلطار العام للعالقة المتبادلة بینها وبین أبنائها الطالب.

َثمَّ وجب التوعیة بحقوقه  إن الطالب الجامعي یمثل حجر الزاویة في العملیة التعلیمیة، ومن

األكادیمیة والخدمیة التي تقدمها له الجامعة وفقًا إلمكاناتها، وعلى الجانب اآلخر إرشاد الطالب بما 

یتوجب علیهم من التزامات تجاه الجامعة، وذلك حرصًا من الجامعة على جودة العمل األكادیمي، وما 

ن جهة، واألستاذ الجامعي واألجهزة والوحدات الجامعیة یرتبط به ذلك األمر من صلة وثیقة بین الطالب م

من جهة أخرى، وما ینبغي أن یكون علیه حال تلك العالقة من الشفافیة والوضوح مع مختلف مكونات 

  العمل الجامعي في مجاالته المختلفة. 

امعة لقد احتل جانب الحقوق والواجبات موقًعا مهًما في منظومة  الجودة، األمر الذي دفع الج

إلى إیجاد مناخ داعم للحقوق الطالبیة المبنیة على أسس قانونیة داخل الجامعة، وذلك في محاولة 

للقضاء على النظرة الخاطئة التي تجعل الطالب وعاًء لاللتزامات والواجبات، دون أن یكون له من 

  الحقوق ما یكفل له حیاة جامعیة مستقرة وموفقة.
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  عزیزي الطالب:

تحاقك بالجامعة فقد وافقت على أن تكون مسئوًال عن تعلمك وسلوكك، من خالل إنك بمجرد ال

اتباع اللوائح المنظمة آللیات سیر العمل، بما یكفل لك التمتع بكامل حقوقك التي توفرها لك جامعتك،  

وعلى الجانب اآلخر االلتزام بما تفرضه علیك مقتضیات العمل الجامعي، وذلك كله في إطار منظومة 

  العدالة والشفافیة والنظرة اإلیجابیة تجاه الطالب الجامعي. من

******  

  األهداف العامة:

 الجامعیة وواجباتهم بحقوقهم الطالب تبصیر . 

 وواجباته الطالب بحقوق الجامعة داخل بالطالب عالقة له من كل تعریف . 

 لطالبل وٕابداع وبحث تعلم بیئة لتهیئة والصحي والنفسي االجتماعي األمن تحقیق.  

 سلوكیات ممارسة على الطالب تحفیز إلىتؤدي  التي العامة الجامعیة بالضوابط الوعي نشر 

 . المتمیزة الجامعیة المعاییر مع تتسق

 الجامعي الطالب لدى والمواطنة واالنتماء واألمانة والنزاهة العدالة قیم دعم. 
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  مــــاهیـالمف

 :المسئولیة

ا بَعواقب َأعماله وُمطاَلًبا بما فَعل، ما ُیوِجب علیه التَّْعویَض عن خطأ َتِبعة ما یجَعل المرَء ُمْلَزمً 

  أو االْضِطالَع بَأْعباء أو ِإْنجاَز َوْعد.

تعِني المسئولیةُ  كون الفرد مكلفًا بأن یقوم ببعض األشیاء ویقدم عنها حسابًا إلى غیره، وینتج 

مزدوجة من ناحیة الفرد المسئول بأعماله، وعالقته عن هذا التحدید أن فكرة المسئولیة تشتمل على عالقة 

بمن یحكمون على هذه األعمال، والمسئولیة قبل كل شيء هي استعداد فطري؛ إنما هذه المقدرة على أن 

  یلزم اإلنسان نفسه أوالً ، والقدرة على أن یفي بعد ذلك بالتزامه بواسطة جهوده الخاصة.

 :الحق

ب، واألمر الثابت، تستعمل كلمة الحق بمعنى العدل والمساواة، یعني الثبوت والوجو  الحق لغًة:

  أو بمعنى الواجب في الكثیر من المعامالت.

هو االستئثار الذي ُیقرره القانون لشخص من األشخاص، ویكون بأخذ شيٍء له  الحّق اصطالحًا:

الحّق والقانون، فال  من شخص آخر سواًء مادیًا أو معنویًا، ویظهر من خالل هذا التعریف العالقة بین

  یوجد حق إّال وكان القانون مساندًا له ومشاركًا فیه.

 :االلتزام

  تعهُّد یكون الشَّخص مسئوًال عنه، والتزم الشَّخُص باألمِر أوجبه على نفسه. االلتزام لغة:

هو واجب ثابت یستلزم من الشخص القیام به والمداومة علیه لصالح شخص  االلتزام اصطالحًا:

أو لمصلحة معینة هو المسئول عنها، وال یمكنه تركها أو التخلف عن أدائها، مثل االلتزام بإعطاء آخر 

شيء ما، أو أداء عمل؛ وهو تعهد إجماعي، ویقصد به في الجانب األخالقي المحافظة على مكتسبات 

  المجتمع ككل.

 :الطالب حقوق

 األكادیمي وغیر الین األكادیميالمج في الجامعة أنظمة تكفلها التي الحقوق تلك بها دصیق

 . إلمكاناتها وفقاً  مستقرة جامعیة حیاة له تضمن داعمة تعلیمیة بیئة لتوفیر
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 :الطالب التزامات

 تجاه بها االلتزام الطالب على ینبغي التي األكادیمیة وغیر األكادیمیة الواجبات بها دصیق

 واألستاذ جهة من الطالب بین العالقة توثیق على والعمل األكادیمي، العمل بجودة لالرتقاء وذلك الجامعة

  ى.خر ة أجه من الجامعیة والقطاعات الجامعي

  حقوق الطالب

  أوًال: حقوق عامة

 .الحصول على البطاقة الجامعیة التي تثبت شخصیته داخل الجامعة وخارجها 

 .حصول الطالب على نسخة إلكترونیة من دلیل الطالب الجامعي  

 لمعلومات والخصوصیة التامة في كل ما یتعلق به وعدم السماح باالطالع  المحافظة على سریة ا

أو استخدام المعلومات  الشخصیة، السجل األكادیمي، الملف الشخصي، وكشف الدرجات 

  الخاص به إال للمصرح لهم فقط .

 ا تم إشعار الطالب قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع أي مخالفات، وٕاخطاره كتابیًا بم

اتخاذه من قرارات بحقه، مع إعطائه حق الدفاع والمناقشة في أي قرار یتعارض مع مصلحته 

  األكادیمیة، وفقًا ألنظمة ولوائح الجامعة.

  التظلم لدى الجهة المعنیة في حالة عدم حصول الطالب على حقوقه وفق ما تنظمه اللوائح

  والقوانین.

 والقواعد التنفیذیة لهذه اللوائح واألنظمة الجامعیة  تعریف الطالب بمصادر الحصول على اللوائح

  واالستعانة بموقع الجامعة اإللكتروني.

  تقدیم اإلرشاد والتوجیه للطالب، وذلك من خالل البرید اإللكتروني الذي یحتوي على أنظمة ولوائح

، ویمكن الكلیة، والقسم العلمي الذي ینتمي إلیه والخطط الدراسیة والخدمات الطالبیة األخرى

  االستعانة أیًضا بموقع الجامعة اإللكتروني. 

  الشعور باألمن الحسي بحیث ال یتعرض الطالب إلى مخاطر جسدیة أو صحیة، واألمن المعنوي

أو النفسي، بحیث ال یشعر بأي تهدید معنوي مثل الترویع أو التخویف من العقوبة أو التعرض 

  میة واإلداریة.لإلهانة أو السخریة من قبل الجهات األكادی



١١٤ 

 

  حصول الطالب على كامل الحقوق داخل الجامعة من قبل الجهات اإلداریة أو األكادیمیة وفق

 أنظمة ولوائح الجامعة.

  إعالم الطالب بتخصیص یوم إلقامة حفل الستقبال الطالب الجدد للتعرف على الكلیة واألقسام

  العلمیة بها.

  :ثانًیا: حقوق تعلیمیة

 سیة والمناخ العلمي المناسب للطالب للحصول على تعلم ذي جودة عالیة یتناغم توفیر البیئة الدرا

  مع رؤیة الجامعة ورسالتها.

  حریة التعبیر عن الرأي والمناقشة في األمور التعلیمیة والتربویة التي تخص الطالب، على أن

 یكون ذلك في حدود السلوكیات الالئقة ووفقًا ألنظمة ولوائح الجامعة.

 قواعد المنظمة لاللتحاق ببرامج الكلیة، وضوابط وشروط القبول والتسجیل، واألسس معرفة ال

  المتبعة في التنسیق الداخلي للكلیات ذات البرامج المتعددة.

  التزام أعضاء هیئة التدریس بالجامعة بمواعید وأوقات المحاضرات، والساعات المكتبیة، وفترات

اضرات أو تغییر أوقاتها إال في حالة الضرورة، وبعد الراحة بین المحاضرات، وعدم إلغاء المح

اإلعالن عن ذلك على أن یتم إعطاء محاضرات بدیلة عن تلك التي تم إلغاؤها أو التغیب عنها 

  بما ال یتعارض مع وقت الطالب أو قدرته على االستیعاب.

  رات التي یسمح بها االطالع على الجداول الدراسیة قبل بدء الدراسة إلتمام إجراءات تسجیل المقر

  النظام حسب قواعد وشروط القید والتسجیل بالجامعة.

 .حذف أو إضافة أي مقرر متاح حسب أنظمة القید والتسجیل بالجامعة والخطط الدراسیة  

 .التعرف على أهداف المقررات الدراسیة ومخرجاتها التعلیمیة عند بدء الدراسة 

 سي، وتوزیع الدرجات، وتوقیتات االختبارات، إعالم الطالب بطرق تقییمه خالل الفصل الدرا

 وتوزیع الدرجات على أسئلة االختبار.

 .توفیر المادة العلمیة لكل مقرر، وٕاتاحة قائمة بالمراجع, ومصادر المعرفة والتعلم المتعلقة بالمقرر  

  التحویل من كلیة إلى أخرى داخل الجامعة أو خارجها أو من قسم علمي إلى آخر، أو تحویل

الدراسة من انتساب إلى انتظام والعكس، حسب القوانین واللوائح والقواعد الخاصة بالتحویل  نظام

  وحسب اإلمكانیات المتاحة داخل الكلیة. 
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  توفیر فرص التواصل الدائم مع عضو هیئة التدریس بالطرق المختلفة كالبرید اإللكتروني أو

  الساعات المكتبیة وغیر ذلك.

 ة وحریة طرح األسئلة على عضو هیئة التدریس دون حرج مع االلتزام المناقشة العلمیة الفعال

  بآداب النقاش وحسب ما تقتضیه اآلداب العامة.

  ضمان سریة الشكوى المقدمة من الطالب ضد عضو هیئة التدریس، حال وقوع ما یقتضي منه

  القیام بمثل هذه الشكوى، وبعد التحقق من مصداقیتها.

 قرر الدراسي ونتائج االختبارات الدوریة والفصلیة التي یؤدیها.االطالع على آدائه في الم  

  إحاطة الطالب بما یصدر في حقه من إنذار أولفت نظر أو حرمان من دخول االختبار النهائي و

  إحاطته بسبب حرمانه، وذلك قبل موعد االختبار النهائي بوقت كاف.

 .معرفة اإلجابة النموذجیة ألسئلة االختبارات الفصلیة 

 .التقدم بالتماس لمراجعة رصد درجاته وجمعها في حالة الضرورة لذلك  

  ،الحصول على التقدیر المادي والمعنوي عند تحقیقه مرتبة متقدمة في نتائج االختبارات النهائیة

 وفقًا ألنظمة ولوائح الجامعة.

 ة خالل الفترة الحصول على شهادة التخرج عند إنهاء متطلبات التخرج وفقًا ألنظمة ولوائح الجامع

  الزمنیة التي تحددها الجامعة لتسلیم الشهادة.

  :ثالًثا: حقوق خدمیة ومعرفیة

 .التمتع بخدمات الرعایة االجتماعیة التي تقدمها الجامعة، وفقًا للوائح، وأنظمة الجامعة  

  توفیر الرعایة الصحیة الكافیة له حسب ما تنص علیه لوائح الجامعة من توفیر الفحص الطبي

  عالج في اإلدارة الطبیة.وال

  .اإلفادة من خدمات المستشفیات التابعة للجامعة إن اقتضت الحالة المرضیة للطالب ذلك  

  .المشاركة في األنشطة المقامة في الجامعة حسب اإلمكانات المتاحة  

  ،االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة مثل: السكن الجامعي، المكتبة المركزیة، رعایة الشباب

مالعب الریاضیة، األنشطة الطالبیة والفعالیات التعلیمیة، وغیرها...، وذلك وفقًا للوائح وأنظمة ال

  الجامعة وحسب اإلمكانات المتاحة.

 .الحصول على الحوافز والمكافآت المادیة اإلضافیة المقررة نظامًا في حال كونه طالبًا متفوًقا  
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 ادیة وثبوت حاجة الطالب لها وفقًا ألنظمة الحصول على إعانات مالیة بعد دراسة الحالة الم

  ولوائح الجامعة.

  إتاحة الفرصة له لحضور الدورات التدریبیة والبرامج والرحالت واألنشطة واألعمال التطوعیة بما

  ال یتعارض مع واجباته األكادیمیة.

 .اختیار من یمثل الطالب للمشاركة في لجان اتحاد الطالب من خالل صنادیق االنتخاب  

 لحصول على الدعم والمساندة والخدمة الالئقة المناسبة الحتیاجات الطالب وتعریفهم بها، خاصة ا

  في حاالت ذوي اإلعاقة، وذلك في حدود اإلمكانات المتاحة.

  تقییم الخدمات الطالبیة المقدمة لهم من خالل استطالعات الرأي التي تقدم لهم  عبر وحدات

  ضمان الجودة بكلیات الجامعة.

 عریف بالقوانین واللوائح والقواعد المتبعة في حالة مخالفة القانون  واللوائح والقواعد الجامعیة.الت 

  اتـــــزامـااللت

  الوطن أوًال:

  إعالء قیم المواطنة والتسامح، وااللتزام بنشر ثقافة السالم، واالبتعاد عن جمیع سبل التمییز الدیني

  أو العرقي أو الطائفي.

 ة العسكریة مرة واحدة، خالل سنوات دراسته الجامعیة.أداء واجب التربی 

 ) جند) لمسئول التجنید بالكلیة لتسجیل بیاناتهم  ٢یلتزم جمیع الطالب الذكور بضرورة تقدیم بطاقة

جند) عند الحصول علیها من قسم الشرطة التابع له الطالب، وذلك  ٦عند االلتحاق بالكلیة، (

 دراسي حتى السن المقررة لذلك.إلنهاء إجراءات تأجیل التجنید ال

  االلتزام األدبي بالمشاركة في الحمالت القومیة التي تتبناها الجامعة، وحضور الندوات والمؤتمرات

  المخصصة لعرض رؤیة الجامعة في النهوض والتنمیة.

  الضوابط العامة:

  ًلها وعدم التحایل علیها  التزام الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعلیماتها والقرارات الصادرة تنفیذا

أو انتهاكها أو تقدیم وثائق أو معلومات أو بیانات غر صحیحة للحصول على أي حق أو میزة 

  خالفًا لما تقضي به األحكام ذات العالقة. 

 .یلتزم جمیع الطالب بتقدیم كافة األوراق والمستندات المطلوبة لقیدهم أو نقل القید بالجامعة 



١١٧ 

 

 لبطاقة الجامعیة أثناء وجوده في الجامعة وتقدیمها عند طلبها، وعند إنهاء التزام الطالب بحمل ا

أي معاملة للطالب داخل الجامعة، مع االلتزام بالمحافظة علیها، وعدم السماح للغیر 

  باستخدامها، وانتحال شخصیة الطالب، أو انتحال شخصیة الغیر.

 أو العبث بها أو تعطیلها عن العمل أو  التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف

المشاركة في ذلك سواًء ما كان منها مرتبطًا بالمباني أو التجهیزات، أو أيٍّ مما یخالف اآلداب 

  العامة.

  التزام الطالب بالتعلیمات الخاصة بترتیب وتنظیم واستخدام مرافق الجامعة وتجهیزاتها لألغراض

مسبق من الجهة المختصة الستعمال تلك المرافق  المخصصة لها، ووجوب الحصول على إذنٍ 

  أو التجهیزات عند رغبة استخدامها أو االنتفاع منها في غیر ما أعّدت له.

  التزام الطالب بالزي والسلوك المناسبین لألعراف الجامعیة، وبعدم القیام بأیة أعمال مخّلة

  باألخالق أو اآلداب العامة المرعّیة داخل الجامعة.

  الطالب بالهدوء والسكینة داخل مرافق الجامعة واالمتناع عن التدخین فیها وعدم إثارة التزام

  اإلزعاج أو التجمع غیر المشروع أو التجمع المشروع في غیر األماكن المخصصة لذلك. 

  عدم اإلساءة  إلى سمعة الجامعة بأي تصرف غیر الئق یصدر من الطالب داخل أو خارج الحرم

  ة الحق في اتخاذ اإلجراء المناسب في حقه عند وقوع أي مخالفة.الجامعي, وللجامع

   االلتزام بإعطاء الجامعة والكلیة معلومات وبیانات صحیحة ودقیقة، عنه، وٕابالغ شئون الطالب

  عند حدوث أي تغییر في بیانات أو محل اإلقامة.

  الضوابط التعلیمیة:

 ة المتطلبات الدراسیة في ضوء القواعد والمواعید التزام الطالب باالنتظام في الدراسة والقیام بكاف

المنظمة لبدء الدراسة ونهایتها والتحویل والتسجیل واالعتذار والحذف واإلضافة، وذلك وفقًا 

  لألحكام الواردة باللوائح واألنظمة الساریة بالجامعة.

 ام والنظام فیها وعدم التزام الطالب باحترام القواعد والترتیبات المتعلقة بسیر المحاضرات واالنتظ

  التغیب عنها إال بعذر مقبول وفقًا للوائح والنظم.

  التزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسیة األخرى للمقررات بأي وسیلة غیر مشروعة

أو المشاركة فیه عند إعدادها بأي صورة كأن ینسب عمل الغیر إلى نفسه، أو اللجوء إلى أي 
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إلعداد تلك البحوث والتقاریر واألوراق والدراسات أو غیرها من المتطلبات  وسائل غیر مشروعة

  األساسیة للمقرر. 

  التزام الطالب بالقواعد والترتیبات المتعلقة باالختبارات والنظام فیها وعدم الغش أو محاولته أو

ویر أو المساعدة في ارتكابه بأي صورٍة من الصور أو التصرفات أو انتحال الشخصیة أو التز 

  إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة في قاعات االختبار، والتزام الهدوء أثناء االختبارات.

  التزام الطالب باإلرشادات والتعلیمات التي یوجهها المسئول أو المراقب في قاعات الدراسة أو

 المعامل أو الحاسب اآللي أو المكتبة، وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء تواجده فیها.

  الطالب باحترام المسئولین بالجامعة، وأعضاء هیئة التدریس واإلداریین والعمال من منسوبي التزام

الجامعة وغیرهم من منسوبي الشركات المتعاقدة مع الجامعة وغیرهم من الطالب داخل الجامعة 

  وكذلك الضیوف والزائرین لها وعدم التعرض لهم باإلیذاء بالقول أو الفعل بأي صورٍة كانت.

*****  
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  حقوق الطالب الجامعي والتزاماته

  واقع عملي

  قرارات مجلس الجامعة فیما یتصل بالشئون الدراسیة:

،  بشأن الموافقة على معاییر الكتاب ٢٩/٢/٢٠١٦) بتاریخ ١١٧قرار مجلس الجامعة رقم (

  الجامعي.

  ،  بشأن الموافقة على:٢٧/٤/٢٠١٦) بتاریخ ١١٩قرار مجلس الجامعة رقم (

 نشر وتوزیع الكتاب الجامعي للمرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیا. إنشاء مركز -

اعتماد الالئحة المالیة واإلداریة للمركز مع تغییر مجلس اإلدارة بإدراج عمید كلیة (عملیة/نظریة)  -

لعضویة مجلس إدارة المركز بدًال من وكیل شئون التعلیم والطالب، مع حذف بند المكافآت من 

 ث إنه مركز خدمي.الالئحة حی

  مخاطبة المجلس األعلى للجامعات. -

،  بشأن الموافقة على ضوابط فتح برنامج/ ٢٣/١/٢٠١٧) بتاریخ ١٣٠قرار مجلس الجامعة رقم (

  عملیة/نظریة) على النحو التالي:٠تخصص داخل الكلیة 

طالب  )٢٥) طالب في الكلیات العملیة، وعدد (٥(یتم فتح البرنامج / تخصص بحد أدنى عدد (

  في الكلیات النظریة).

تخصیص عدد  ،  بشأن الموافقة على٢٤/٥/٢٠١٧) بتاریخ ١٣٥قرار مجلس الجامعة رقم (

) ساعات معتمدة كحد أدنى كمتطلب جامعة عند إعداد لوائح الكلیات بالساعات المعتمدة، منها ثالث ٨(

  روض بالجلسة.ساعات إجباري، وخمس ساعات من المقررات االختیاریة على النحو المع

على توصیة مجلس  بشأن الموافقة ٣٠/٥/٢٠١٨) بتاریخ ١٤٨قرار مجلس الجامعة رقم (

  بما یلي:، ٢١/٥/٢٠١٨شئون التعلیم والطالب بتاریخ 
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إعالن نسب غیاب الطالب على لوحة اإلعالنات داخل الكلیة،  وكذلك على الموقع اإللكتروني  -

ا للطالب بنس َ بة غیابه بواقع ثالث مرات واتخذ اإلجراءات القانونیة للكلیة، ویعتبر ذلك إخطاًر

 المنصوص علیها بالالئحة الداخلیة بالكلیة.

تفعیل البرید اإللكتروني للطالب، وٕارسال أیة إنذارات من خالله، كوسیله أخرى باإلضافة لإلعالن  -

 عن نسب الغیاب والحرمان من دخول االمتحان.

عند االلتحاق بالكلیة بخصوص نسب الحضور المطلوبة،  إضافة إقرار للطالب في ملف التقدیم -

 حتى ال یحرم من دخول االمتحان.

 یعمم القرار على كلیات الجامعة. -

  قرارات مجلس الجامعة فیما یتصل بتنظیم االمتحانات:

،  بشأن ٢٨/١/٢٠١٥، والممتدة حتى ٢١/١/٢٠١٥) بتاریخ ١٠٣قرار مجلس الجامعة رقم (

التلیفونات المحمولة داخل اللجان االمتحانیة، حیث إن حیازة الموبایل داخل  عدم دخول الموافقة على

اللجنة یعتبر غًشا، ویحال الطالب للتحقیق، مع تغلیظ العقوبة التي توقع على الطالب، على أن یطبق 

  .٢٠١٤/٢٠١٥القرار اعتباًرا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

  ، بشأن الموافقة على:٣١/٣/٢٠١٥یخ ) بتار ١٠٥قرار مجلس الجامعة رقم (

 إعادة رصد الدرجات الخاصة بااللتماسات المقدمة من الطالب. -

الرجوع إلى درجات أعمال السنة وكراسة اإلجابة حتى یتم التأكد من أن الطالب حصل على حقه  -

 كامًال، سواًء في درجات أعمال السنة أو كراسة اإلجابة.

 ء االمتحانات.إعالن درجات أعمال السنة قبل بد -

  ، بشأن الموافقة على:٢٧/٥/٢٠١٥) بتاریخ ١٠٧قرار مجلس الجامعة رقم (

یعقد امتحان لمنتصف الفصل الدراسي في األسبوع الثامن من كل فصل، ویمثل هذا االمتحان  -

%) من درجة أعمال الفصل (ویمكن تعطیل الدراسة بالكلیة في هذه الفترة) كما یتم عمل ٥٠(

 لكل كلیة في نفس التوقیت.جدول لالمتحان 

) امتحان دوري في األسبوع الرابع، واألسبوع الحادي عشر من كل فصل دراسي، ٢عمل عدد ( -

كما یمكن أن یتم تكلیف الطالب بعمل أبحاث أو تقاریر حسب طبیعة كل كلیة، كما یمكن أن 

ل هذا البند تخصص درجة لمدى االلتزام بالحضور والمناقشات داخل القاعات الدراسیة، ویمث
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%) من درجة أعمال الفصل، وبما یتفق مع الالئحة الداخلیة للكلیة بتوزیع الدرجات، وعلى ٥٠(

 الكلیات عمل التعدیالت الالزمة للتوافق مع قرارات مجلس الجامعة.

تعقد االمتحانات الشفویة أو العملیة في األسبوع الرابع عشر من كل فصل، وتكون درجاتها كما  -

 ئحة كل كلیة.هو موضح بال

حضور رئیس  ، بشأن الموافقة على٣١/١٢/٢٠١٥) بتاریخ ١١٥قرار مجلس الجامعة رقم (

  اتحاد طالب الكلیة أو من ینوب عنه لجنة شئون التعلیم والطالب، ومجلس الكلیة.

حجب نتائج جمیع  ، بشأن الموافقة على١٨/١/٢٠١٦) بتاریخ ١١٦قرار مجلس الجامعة رقم (

للتحقیق ومجالس التأدیب في واقعتي الغش والشغب أثناء االمتحانات لحین االنتهاء من  الطالب المحالین

التحقیقیات وصدور القرارات، وانقضاء المدة القانونیة لتقدم الطالب بطلبه، وعرضه على مجلس التأدیب 

انقضاء المدة األعلى االستئنافي، وصدور القرار، وال یتم تسلیم الحرز (أداة الغش المضبوطة) إال بعد 

  على النحو التالي:القانونیة لجمیع درجات التقاضي، 

 ) ساعة.٤٨یتم التحقیق مع الطالب الذي تم ضبطه خالل ( -

 أن یتم التحقیق عن اإلحالة لمجلس التأدیب بالكلیة خالل أسبوع من تاریخ قرار التحقیق. -

على االستئنافي یراعى في حالة تقدم الطالب للتظلم من مجلس تأدیب الكلیة إلى المجلس األ -

اإلحالة بعد قرار أ.د/عمید الكلیة، واعتماده من أ.د/ رئیس الجامعة، في خالل المدة القانونیة، 

 وهي أسبوعین من تاریخ اعتماد القرار وٕاعالم الطالب به.

  ، بشأن الموافقة على:٢٩/٢/٢٠١٦) بتاریخ ١١٧قرار مجلس الجامعة رقم (

 بموافقة مجلس الكلیة على التشكیل برئاسة أ.د/وكیل الكلیة لشئون  تشكل لجنة على مستوى الكلیة

 وعضویة كل من:التعلیم والطالب، 

 رئیس القسم المختص. -

 رئیس الكنترول. -

 ) من أعضاء الكنترول.٢عدد ( -

 أحد سكرتاریة مكتب أ.د/وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب. -

 لتقدم بالتماس بالكلیة خالل أسبوع من إعالن یسدد الطالب مبلغ خمسون جیًها فقط ال غیر عند ا

 النتیجة على أن یتم النظر في االلتماسات، وٕاعالن نتائج االلتماسات خالل األسبوع التالي.

  من المبلغ المسدد لاللتماس في حالة ثبوت حق الطالب في التظلم أو تغییر ٥٠یرد للطالب %

، لتصبح: یرد ٢٧/٢/٢٠١٨) بتاریخ ١٤٤م (الدرجة. (تم تصویب الفقرة بقرار مجلس الجامعة رق

 للطالب المبلغ المسدد لاللتماس كامًال في حالة ثبوت حق الطالب في التظلم أو تغییر الدرجة.
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  من المبلغ اإلجمالي المسدد لاللتماسین في حالة ثبوت حق الطالب في التظلم ٥٠یرد للطالب %

، لتصبح: یرد ٢٧/٢/٢٠١٨) بتاریخ ١٤٤ة رقم (االستئنافي . (تم تصویب الفقرة بقرار مجلس الجامع

 للطالب المبلغ المسدد لاللتماسین كامًال في حالة ثبوت حق الطالب في التظلم االستئنافي.

  /تشكیل مجلس استئنافي مركزي لتظلمات الطالب من النتائج على مستوى الجامعة، برئاسة السید أ.د

 عضویة كل من:و نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب، 

 عمید الكلیة المختص. -

 ) من السادة أعضاء مجلس شئون التعلیم والطالب.٢عدد ( -

 مدیر مشروع نظم المعلومات اإلداریة بالجامعة(بصفته). -

 مدیر مكتب أ.د/ نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب. -

 مركزیة للتظلمات على مستوى یسدد الطالب مبلغ خمسون جنیًها في حالة تقد الطالب بالتماس للجنة ال

الجامعة خالل أسبوع من إعالن نتئج االلتماسات بالكلیة، على أن یتم النظر في االلتماسات وٕاعالن 

 نتائج االلتماسات خالل األسبوع التالي.

  قرارات مجلس الجامعة فیما یتصل بدعم األنشطة والخدمات:

اقتراح مجلس  أن الموافقة على، بش٣١/٥/٢٠١٦) بتاریخ ١٢١قرار مجلس الجامعة رقم (

) جنیًها بحد أقصى لدعم الكتاب الجامعي ٢٥، بتحدید مبلغ (١٨/٤/٢٠١٦شئون التعلیم والطالب بتاریخ 

  .٢٠١٥/٢٠١٦فقط، اعتباًرا من العام الجامعي 

سداد الرسوم  ، بشأن الموافقة على٣١/١٠/٢٠١٧) بتاریخ ١٤٠قرار مجلس الجامعة رقم (

) جنیه، مساهمة من الجامعة لرفعه ٣٥٠) جنیه، بدًال من (٢٥٠لمدن الجامعیة بمبلغ (الشهریة للطالب با

  المعانة عن الطالب.

مساهمة الكلیات  ، بشأن الموافقة على٢٨/٦/٢٠١٨) بتاریخ ١٤٩قرار مجلس الجامعة رقم (

فر ذهاب وعودة ) جنیه ألفان جنیه الغیر، مساهمة الجامعة بباقي المبلغ المتبقي لتذاكر الس٢٠٠بمبلغ (

للطالب الذین یمثلون الجامعة في إطار تبادل عروض تدریب طالب الجامعات العربیة على مستوى 

  كلیات الجامعة.

  قرارات مجلس الجامعة فیما یتصل برسوم الخدمات:

استخراج الشهادة  م بشأن الموافقة على٢٥/٦/٢٠١٤) بتاریخ ٩٦قرار مجلس الجامعة رقم (

ج، على أن تودع الحصیلة بصندوق الخدمات الطالبیة بالكلیة، وذلك ٢٥٠) مقابل الكارتون (بدل فاقد
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بموجب مذكرة تعرض على السید أ.د/ النائب المختص، وتعتمد من أ.د/رئیس الجامعة، على أن تورد 

إلدارة الصنادیق الخاصة بالجامعة قیمة تكلفة طبع الشهادة، ورسم الدمغة، یضاف إلیها ما یخصها من 

  % لوزارة المالیة، حیث إن الصنادیق المركزیة بالجامعة تقوم بسداد هذه التكلفة.١٠نسبة 

أن یقوم طالب  م بشأن الموافقة على٢٦/١١/٢٠١٤) بتاریخ ١٠١قرار مجلس الجامعة رقم (

 الدراسات التكمیلیة الحاصل على درجة اللیسانس في التربیة أو الشریعة بااللتحاق بالفرقة الثالثة والرابعة

بكلیة دار العلوم (انتساب) ویقوم بسداد الرسوم المقررة على االنتساب الموجه، مع حصوله في نهایة 

  الدراسة على شهادة اللیسانس بعد عمل المقاصة الالزمة.

تحصیل مبلغ  ، بشأن الموافقة على٢٧/٤/٢٠١٦) بتاریخ ١١٩قرار مجلس الجامعة رقم (

ب التعلیم المفتوح الراغبین في التقدم إلى مجلس التأدیب مائة جنیه من طالب كلیات الجامعة، وطال

  االستئنافي، والمثول أمام المجلس، على أن یتم تورید المبلغ المحصل لحساب الخدمات التعلیمیة بالكلیة.

اقتراح مجلس  ، بشأن الموافقة على٢٩/٨/٢٠١٧) بتاریخ ١٣٨قرار مجلس الجامعة رقم (

م، بشأن تحدید المقابل المادي الستخراج بیان الدرجات أو ٢١/٨/٢٠١٧شئون التعلیم والطالب بتاریخ 

  ) جنیه. ١٠٠الشهادة البالستیكیة المؤمنة من الكلیات بمبلغ (

اقتراح مجلس  ،  بشأن الموافقة على٢٧/٩/٢٠١٧) بتاریخ ١٣٩قرار مجلس الجامعة رقم (

) جنیه من كل ١٠٠حصیل مبلغ (، بشأن الموافقة على ت١٨/٩/٢٠١٧شئون التعلیم والطالب بتاریخ 

  طالب (انتظام/انتساب) للتدریب المیداني  بكافة الكلیات التي بها تدریب میداني.

اقتراح مجلس  ، بشأن الموافقة على٣١/١٠/٢٠١٧) بتاریخ ١٤٠قرار مجلس الجامعة رقم (

المقابل المادي  م، بشأن مقترح رفع قیمة١٦/١٠/٢٠١٧شئون التعلیم والطالب بجلسته المنعقدة بتاریخ 

ویتم توزیع ) مائة جنیه، ١٠٠الذي یدفعه الطالب في حالة حصوله على بیان حالة أو إثبات قید إلى (

  حصیلة المبلغ بعد خصم النسبة المقررة لوزارة المالیة على النحو التالي:

 % تودع في صندوق رفع الكفاءة بالكلیة.٥٠ -

  معة لدعم الموازنة العامة بالجامعة.% تودع في صندوق الخدمات التعلیمیة بالجا٥٠ -
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زیادة رسم  ، بشأن الموافقة على٢٨/٦/٢٠١٨) بتاریخ ١٤٩قرار مجلس الجامعة رقم (

) جنیه للمرحلة الجامعیة األولى، اعتباًرا من العام الجامعي ٧٥) ج إلى (٥٠الخدمات الطبیة من (

  أخرى.، لمواجهة عالج الطالب وصرف الطالب وصرف األدویة و ٢٠١٨/٢٠١٩

اقتراح مجلس  ،  بشأن الموافقة على٢٩/١١/٢٠١٧) بتاریخ ١٤١قرار مجلس الجامعة رقم (

، بالموافقة على زیادة المقابل المالي للتدریب الصیفي ٢٠/١١/٢٠١٧شئون التعلیم والطالب بتاریخ 

یمیة، ) جنیه للصرف منها على صیانة المعامل لخدمة العملیة التعل١٠٠المحصل من الطالب بمبلغ (

  ، مع التعمیم على الكلیات التي بها تدریب صیفي.٢٠١٧/٢٠١٨اعتباًرا من العام الجامعي 

  وفي الختام:

إن الجامعة صرح علمي أكادیمي یحمل رؤیة ورسالة سامیة، ویقدر قیمه الفرد اإلنسان في البناء 

  والتنمیة، وذلك لن یحدث إال من خالل معرفة بمنظومة الحقوق وااللتزامات.

زیزي الطالب إن جامعتك تحرص كل الحرص على أن تقدم لك خدمة تعلیمیة متمیزة، األمر ع

الذي یجعلها تلتزم باألخذ بكل سبل الجودة تطویًرا في قدرتها المؤسسیة، وٕاتقاًنا في مستوى الفاعلیة 

  لیة.التعلیمیة لیحظى أبناؤها بمزایا تنافسیة تتیح لهم فرًصا متقدمة في مجال حیاتهم المستقب

ومن ثمَّ فإن نجاحك في مسیرة حیاتك الجامعیة  یتأسس على وعیك التام بما لك من حقوق وما 

علیك من التزامات في ضوء ما سنه الدستور وما نظمته القوانین واللوائح والقواعد المتبعة في هذا الشأن، 

  وفي إطار منظومة من العدالة والشفافیة تسع الجمیع.
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  والغذائیة لطالب الجامعة صحیةالتوعیة ال
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  قائمة المحتویات

  

  الصفحة  الموضوع

  ٤  مقدمة

  ٥  الغذاء الصحي المتوازن

  ٧  النظام الغذائي والتفوق الدراسي

  ٨  النظام  الصحي األمثل الواجب اتباعه خالل فترة االمتحانات

  ١٠  نصائح مهمة

  ١١  ا لضمان سالمة األغذیةالقواعد األساسیة التي ینبغي اتباعه

  ١٢  سوء التغذیة

  ١٣  السمنة

  ١٦  أسرار الرشاقة والجمال

  ١٨  النحافة

  ٢١  التدخین وتأثیره على الصحة
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  شارك في اإلعداد:

  أ.د/ وداد عزب متري

  أ.د/ نجالء عبد الخالق الشربینى

  األستاذ بكلیة الزراعة  

  األستاذ بكلیة الطب

  المدرس بكلیة التمریض    ثابت حسانین د/ شربات

 مراجعة:

  األستاذ بكلیة الزراعة    أ.د/ زاهر أحمد محمد

  األستاذ بكلیة دار العلوم    أ.د/ عصام سید أحمدعامریة
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  ةــــدمــمق

اختلف مفهوم الصحة من المفهوم التقلیدي الخاص بالصحة الجسدیة إلى مفهوم أعم  الصحة:

) بأنه حالة من السالمة والكفایة البدنیة والعقلیة WHO( ظمة الصحة العالمیةوأشمل، وهو ما عّرفته من

واالجتماعیة والروحیة ولیست الخلو من المرض أو العجز. حیث إن المستوى الصحي للفرد ال یبقى في 

 حالة ثابتة بل في حالة دینامیكیة، وذلك ناتج من تفاعل عدة قوى، أو عوامل یعمل كل منها في اتجاه قد

یكون إیجابیا أو سلبیا فیما یتعلق بإكساب الصحة أو فقدها. ویكون المستوى الصحي بمثابة محصلة، أو 

نتیجة للتفاعل الناشيء بین هذه العوامل، فإذا تغلبت العوامل السلبیة ظهرت الحالة المرضیة، وٕاذا تغلبت 

  العوامل اإلیجابیة استمرت حالة الصحة والسالمة.

اك عدة عوامل تؤثر في صحة اإلنسان، منها ما هو غیر قابل للتغییر، مثل: وجدیر بالذكر أن هن

العوامل الوراثیة، ومنها ما یكون قابال للتغییر، مثل: التغذیة الجیدة، وممارسة الریاضة ، وسلوك اإلنسان 

  الصحي، والظروف البیئیة والمعیشیة.

  بعض العالمات التي تظهر الحالة الصحیة الجیدة مثل:

 طاقة كافیة للقیام بالنشاط الیومي البدنى والذهني.وجود  .١

 قدرة الجسم على مقاومة األمراض، كنزالت البرد، واألمراض المعدیة. .٢

 قدرة الجسم على التكیف مع ضغوط الحیاة الیومیة بدون قلق زائد. .٣

  وزن الجسم الذي یتناسب مع الطول. .٤

 ه أیة بقع جلدیة، والعینان صافیتان.یكون وجه اإلنسان طبیعًیا فیه حیویة، والجلد ال یوجد ب .٥

اإلنسان والحفاظ على صحته، بل واستمرار حیاته. فالغذاء  إن التغذیة السلیمة شیئ ضروري لنمو

كل فرد متكاملة ومتنوعة  ینبغي أن تكون المواد الغذائیة التي یتناولها  ا، لذلكبمثابة الوقود الذي یحركن

التي یتبعها  ان إلى مشاكل صحیة كثیرة، كما أن العاداتوبكمیات مالئمة بحیث ال یتعرض اإلنس

البد من تنشئة األطفال على  الشخص طیلة حیاته تبدأ منذ الطفولة، ومن الصعب تغییرها في الكبر، لذلك

   .عادات غذائیة سلیمة

قي فالغذاء هو أحد العوامل البیئیة المهمة التي تؤثر في صحة اإلنسان، والغذاء السلیم المتوازن ی

اإلنسان من األمراض، ویمتعه بصحة بدنیة ونفسیة سلیمة، ویجعله قادًرا على االستیعاب واكتساب 

  یق خطط التنمیة الشاملة للمجتمع.المهارات، مما یزید من قدرته على العمل واإلنتاج بما یساهم في تحق
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ن غذاء متوازن. هذا إّن الغذاء یالزم الصحة تالزًما غیر قابل للجدل، فال وجود لصحة سلیمة بدو 

التوازن الغذائي الدقیق الذي تحّتمه حاجة الجسم إلى مقادیر ثابتة ومحددة من المواد العضویة یسمى 

النظام الغذائي. ویجب أن نعرف المكونات المختلفه للغذاء من البروتینات والدهون  والسكریات 

  ا في حالة نقصها.والفیتامینات واألمالح والمشاكل الصحیة والمرضیة التي تسببه

  

  الغذاء الصحي المتوازن

یحتاج اإلنسان إلى طاقة كي ینجز أعماله البدنیة والذهنیة، وهذه الطاقة یستمدها من الطعام الذي 

یزود اإلنسان بالمواد التي یحتاج إلیها جسمه من أجل بنائه، وٕاصالح أنسجته، وتنظیم عمل أعضائه 

تناوله من غذاء یؤثر في صحتنا بشكل مباشر، فالوجبة الصحیة وأجهزته. والجدیر بالذكر أن كل ما ن

، مثل: مرض السكري، وارتفاع او تساعد على منع اإلصابة ببعض األمراض، والشفاء من أمراض أخرى

، في حین أن الوجبة غیر الصحیة تضاعف من مخاطر هذه انخفاض ضغط الدم، وأمراض القلب

جبات المتوازنة أفضل طریقة لحصول الجسم على العناصر التي األمراض المختلفة، لذا فإن تناول الو 

تناول الغذاء الصّحي والمتوازن هو األساس للحصول على صّحة جّیدة بعیًدا عن  یحتاج إلیها. ویعد

األمراض، وذلك بتنویع الغذاء الیومي لیشمل جمیع المجموعات الغذائّیة، وأن یحتوي على السعرات 

نشاط الفرد الیومي، كما یجب االلتزام بمواعید منّظمة للوجبات الرئیسّیة لیكون النظام الحرارّیة المناسبة مع 

 ا.الغذائي شامًال ومتوازنً 

  عناصر الغذاء الصحي:
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الغذاء الصحي هو الغذاء المتكامل الذي یحتوي على جمیع العناصر الغذائیة الالزمة لقیام  

یدرات، والبروتینات، والدهون، والماء، وهذا یعني أّن كّل الجسم بوظائفه ونشاطاته الیومیة، وهي: الكربوه

یجب أن تحتوي على العناصر األربعة السابقة بنسب مختلفة، بحیث تشكل  -خالل الیوم- وجبة غذائیة

% للدهون، كما یجب شرب من ١٥%، وأخیًرا ٢٥% من غذاء اإلنسان، والبروتینات ٦٠الكربوهیدرات 

  اء یومًیا. ستة إلى ثمانیة أكواب من الم
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  النظام الغذائي والتفوق الدراسي

إن الغذاء الصحي المتوازن للطالب یساعدهم على النجاح والتفّوق، وقد  تناول وجبة اإلفطار: .١

أفادت دراسة حدیثة بأن تناول وجبة اإلفطار قبل الذهاب إلى قاعة الدرس، یؤدي إلى ضبط 

تزوید الدماغ بالطاقة بشكل منظم والشعور الدائم مستویات السكر في الدم، األمر الذي ینتج عنه 

بالنشاط والحیویة، وزیادة القدرة على التركیز واالستیعاب، وكذلك تحسن عمل الذاكرة واسترجاع 

المعلومات مما یساعد على اإلنجاز في االمتحان. بینما الغذاء غیر المتوازن یؤدي إلى ضعف 

 یز في أثناء المذاكرة.التحصیل الدراسي، وعدم القدرة على الترك

عن طریق تناول الفاكهة، مثل: التفاح، البرتقال، العنب، الموز،   تنظیم مستوى السكر في الدم  .٢

 إضافة إلى التمر، واألطعمة المصنعة منه.

األرز، الحمص، الفاصولیا، العدس، المكرونة، رقائق الذرة تناول البقولیات والحبوب، مثل:   .٣

 العسل والحلیب والفواكه المجففة.(الكورن فلكس) المدعم ب

اللبن واللبنة واألجبان، ویفضل اللبن العادي عن اللبن مع نكهة  تناول الحلیب ومشتقاته، مثل: .٤

 الفواكه.

لكونها المغذي األهم ألجهزة الجسم، وتدفع الدماغ إلى التركیز، وتتمثل  ضرورة تناول البروتینات .٥

لدجاج، واألسماك والمأكوالت البحریة، وكذلك البروتین في البروتین الحیواني، مثل: اللحوم، وا

 النباتي، كالحبوب، والبقولیات، مثل: اللوبیا، والفاصولیا، والعدس. 

الموجودة في المأكوالت للنمو السلیم لخالیا الدماغ وهذه الدهون موجودة  تناول الدهون الصحیة .٦

الزیتون، زیت السمسم، المكسرات، في المأكوالت البحریة، وفي الزیوت النباتیة، مثل: زیت 

  األفوكادو، فول الصویا.

والمشروبات واللبن، ألنه ُیزید من القیمة الغذائیة للوجبة، الحتوائه  إضافة جنین القمح إلى الطعام .٧

، والزنك، بشرط أال ١٢، ب ٦على كثیر من الفیتامینات المفیدة للجهاز العصبي، كفیتامین ب

 .ت وهي ساخنة حتى ال یفقد قیمته الغذائیةُیضاف لألطعمة أو المشروبا

دون استشارة الطبیب، ألنها قد ُتسبب كثیًرا من األضرار   االبتعاد عن تناول المكمالت الغذائیة .٨

الجانبیة، كإرهاق الجهاز العصبي مثال، مما قد تؤدي إلى حدوث انتكاسة، حیث یفقد الطالب 

  .القدرة على التركیز أو االستیعاب
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 حي األمثل الواجب اتباعه خالل فترة االمتحانات:النظام الص

  ُینصح باالستیقاظ مبكًرا، حتى تتمكن من المذاكرة في الصباح، ألن الهرمونات المسئولة عن

 .التركیز یتم إفرازها بشكل أفضل في الصباح عن باقي األوقات األخرى

 الدهون المشبعة والسكر والملح. تناول وجبة غذائیة متوازنة غنیة باأللیاف النباتیة مع اإلقالل من 

 ُینصح بتناول الفاكهة كل ثالث ساعات خاصة الجامدة "الناشفة" ألنها تُقلل من التوتر. 

 من األفضل أن یكون بین كل وجبة وأخرى من ثالث إلى أربع ساعات. 

 نات یجب االبتعاد عن تناول الوجبات السریعة، والشیبسي، واللب، والمصاصات، خالل فترة االمتحا

 .وفي أثناء المذاكرة، ألنها ُتشتت التركیز وُتسبب شرود الذهن

  ال ُینصح بتناول المنبهات، كالشاي، والقهوة، فعلى الرغم من أنها 

 ُتساعد على التنبیه، إال إنها ُتسبب إرهاًقا، وُیفضل استبدالها بمشروبات أخرى، 

   .یعیةكالنعناع، أوالیانسون، أوالقرفة، مع تناول العصائر الطب
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  سعر حراري) ١٥٠٠( ):١مثال نظام غذائي (  

 الكمیــة النــــــــوع  الوجبــة

  اإلفطار

 جراًما) ٢٥كوب ( كورن فلیكس أو طبق صغیر بلیلة أو أرز بلبن

 مل) ١٢٢نصف كوب ( حلیب قلیل الدسم

 مل) ١٢٠نصف كوب ( عصیر برتقال طازج

 جم) ٦٦قطعة ( كیك 

 مل) ٢٤٠كوب ( كیةشاي أو قهوة أمری

 مل) ٣٦٠( ماء

  وجبة خفیفة
 جم) ١٠١حبة صغیرة ( موز

 مل) ٣٦٠( ماء

  الغذاء

 جرام ٨٥ لحم بقر خالي الدسم (فرن أو شوي)

 شریحة او ربع رغیف ٢ توست أسمر أو عیش بلدي

 جراًما) ١٣١متوسط ( برتقال

 شرائح) ٣نصف كوب ( خس

 حبة وسط طماطم

 جراًما) ١٧٠كوب ( دسمزبادي قلیل ال

 مل) ٣٦٠( ماء

  العشاء

 جراًما ٥٧ صدر دجاج (فرن)

 جراًما) ١٧٠كوب ( زبادي قلیل الدسم

 ١١٥نصف كوب ( أرز مطبوخ "حبة طویلة"

 جراًما)

 جراًما) ٩١(  خضار مشكل مطبوخ (جزر، كوسة ...)

 مل) ٣٦٠( ماء

  وجبة خفیفة

أو مكسرات مشكلة (غیر مملحة) سوداني 

 حمص

 جراًما) ٤٠(

 جراًما) ١٤٠متوسط ( تفاحة
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  ):٢مثال نظام غذائي (

  المكونات  الوجبة

بلیلة مع إضافة جوز هند وزبیب، ألنها تساعد على التركیز وُتزید من   اإلفطار

االستیعاب بدرجة أكبر صباحا، وُینصح بتناول وجبة مكونة من: خبز + 

 .فول أو بیض أو جبنة + طبق سلطة

ُیفضل تناوله بین الساعة الثانیة إلى الرابعة عصرًا، وُینصح بتناول السمك   الغداء

(ثالثة أیام في األسبوع)، الفراخ (یومان)، اللحم (یوم واحد فقط) + أرز + 

        .شوربة + سلطة

في المساء یمكن تناول زبادي، لبن رایب، بطاطا، بعد ذلك ُینصح بتناول   العشاء

ونة من طبق فاكهة "برتقال أو یوسفي + موز"، + كوب وجبة خفیفة مك

  لبن دافئ.
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 نصائح مهمة 
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  لضمان سالمة األغذیةاتباعها  القواعد األساسیة التي ینبغي

 .غسل الیدین بالماء الساخن والصابون قبل مالمسة الطعام  

 یها نظیفة وٕاال فستكون حصنًا للبكتیریالوالحفاظ ع ،تقلیم األظافر.  

 .حفظ منتجات األلبان في الثالجة حتى ال تتعرض للبكتیریا التي تسبب فسادها  

 .التأكد من تاریخ الصالحیة ألي غذاء  

 ب.الشر او لماء الصحي في إعداد الطعام استخدام ا  

 .غسل الخضروات والفواكه تحت الماء الجاري  

  التي بیدیك بضمادات مقاومة للماء.ر والبثو تغطیة الجروح  

  المطهیة ودمائها. رغیتجنب مالمسة اللحوم  
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 ةـــذیــوء التغــس

المواد الغذائیة بعض من م فیها الجسیحرم  الحالة التي یعّرف الخبراء سوء التغذیة بأنها

والمعادن األخرى التي یحتاج إلیها للحفاظ على سالمة  ،الفیتامیناتاألساسیة، مثل: البروتینات، و 

  األنسجة ووظائف األجهزة.

 إحدى حالتین: إما نقص التغذیة من ویحدث سوء التغذیة لألشخاص الذین یعانون

أو عندما یتخلص الجسم من  ،اد الغذائیة األساسیةعندما ال یتم تناول ما یكفي من المو  ،(النحافة)

التغذیة المفرطة غیر  ماأ تلك المواد من خالل إفرازها بالبراز بسرعة أكبر مما یمكن استبدالها.

 ،، ویتناولون أشیاء خاطئة وغیر مغذیةاحدث لألشخاص الذین یأكلون كثیرً تف (السمنة) المتوازنة

   .مارسون ما یكفى من الریاضةح، وال یالمألامن الدهون و  كبیرةاستهالك كمیات و 

ا بالعادات الغذائیة الضارة، نظرً ن السمنة من أبرز أمراض سوء التغذیة المرتبطة إ

لالعتماد على األطعمة ذات السعرات الحراریة العالیة، والقیمة الغذائیة المنخفضة، مثل: 

بالذكر أن مشكالت السمنة والتغذیة  المشروبات الغذائیة، والحلویات، والوجبات السریعة، وجدیر

  .ألطفالتبدأ منذ الصغر، لذا ینبغي على األهل مراعاة توفیر الغذاء الصحي ل
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حیث إنها من األشیاء  ،من الناس اكثیرً التي تزعج السمنة والنحافة من األمراض كما أن 

ا لما یتعرض له من كالم نظرً  ،التي یمكن أن تؤدي بصاحبها إلى مشاكل نفسیة وقلق وتوتر

  اآلخرین واالستهزاء به.

مریض السمنة أو النحافة یواجه أضراًرا نفسیة بالغة، سواء عند اختیار مالبسه، أو إن 

فلیس كل األماكن تناسبه للجلوس بها، ولیس ، حضور المناسبات االجتماعیة خوفا من مظهره

یدفعه لالعتذار عن عدم حضور العدید من جمیع أنواع المالبس یستطیع أن یرتدیها، األمر الذي 

  خشیة تعرضه للحرج.المناسبات االجتماعیة 

وحرًصا على الوصول للوضع الصحي األمثل یجب على كل منهما اتباع عادات سلیمة 

في الغذاء، وتجنب األسباب المؤدیة إلى السمنة أو النحافة لیتم االبتعاد عن التعرض لتلك 

  .مواقف المحرجةالضغوط النفسیة أو بعض ال

 السمنة 

بالجسم، وزیادة  تراكم غیر طبیعي أو مفرط للدهون التعریف:

  وزنه عن الوزن المثالي.

 األسباب:

 :هناك مجموعة من األسباب المؤدیة للسمنة، فمنها 

أسباب وراثیة، وأسباب تتصل بالبیئة المحیطة، وأسباب تعود للعادات السیئة التي یتبعها 

 سمنة في نظامه الغذائي.الشخص المصاب بال

  تمثل الحالة النفسیة للشخص سبًبا مهًما من أسباب السمنة فتزید من شهیة الشخص مما

 یدفعه إلى تناول قدر كبیر من الطعام الذي یؤدي إلى زیادة وزنه.

   بعض المكمالت الغذائیة العالجیة التي قد تؤدي إلى السمنة، والتي تتسبب بدورها في

مما یجعل الشخص معرًضا  ،لغدة الدرقیة وٕافراز الهرمونات بالجسمحدوث مشاكل في ا

 لخطر السمنة بشكل كبیر.

  دسمة والدهون أو تناول المأكوالت الجاهزة والوجبات السریعة، واألطعمة الغنیة بالمواد ال

 .بین الوجبات األساسیة الكربوهیدرات
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  تناول المشروبات الغازیة مما یزید من السعرات الحراریة في الجسم عن حاجة الجسم

  الطبیعیة، ثم یؤدي إلى تخزینها على هیئة دهون في الجسم.

 عن  زائدةا لحرق الدهون الالجسم یومیً  عدم ممارسة الریاضة أو المشي الذي یحتاجه

الوزن ثم  زیادةلجسم ویؤدي إلى تزاید الدهون المتراكمة في ایسبب مما  حاجة الجسم

 اإلصابة بالسمنة.

   تساهم بعض األمراض في اإلصابة بالسمنة، مثل: األمراض التي تصیب الغدة الدرقیة

مما یؤثر بشكل كبیر على عملیة الحرق  ،فتؤدي إلى عدم االنتظام في إفراز الهرمونات

لل من هذه العملیة أو یزید من شهیة الجسم مما یؤدي بالشخص في جسم اإلنسان فیق

 إلى اإلصابة بالسمنة.

   النوم لفترات طویلة بعد تناول الوجبات، خاصة بعد وجبة الغداء الدسمة مما یساعد في

 ،اضطرابات عملیة الهضم، وتحویل جزء كبیر من الطعام إلى دهون وتخزینه في الجسم

 التي تؤدي إلى مرض السمنة.وهذا یعد من أهم األسباب 

  :األمراض التي تسببها السمنة

ا لزیادة باإلضافة إلى أمراض القلب نظرً  ،اإلصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرایین  .١

الكولیسترول في الدم، األمر الذي ینتج عنه انسداد بعض الشرایین التي تغذي  ةنسب

 القلب.

حدوث آالم المفاصل وأوجاع العمود الفقري،   زیادة األحمال على عظام الجسم، وبالتالي  .٢

في جمیع  مبرحةیعرضها للخطر والشعور بآالم كما یضغط أیضا على األعصاب و 

 أنحاء الجسم. 



١٤٠ 

 

یعاني من ضیق التنفس وآالم في الرئتین نتیجة ضغط عضالت  في بعض األحیان  .٣

األكسجین  مما یجعل المریض دائم الشعور بالصداع نتیجة نقص كمیة ،الصدر علیها

  في الدم.

 ا لحدوث احتقان في األوردة خاصة أوردة الساقین.یعاني من الدوالي نظرً   .٤

  طرق التخلص من السمنة:

واتباع العادات الصحیة والسلیمة  ،واألكل بطریقة سلیمة غیر مبالغ فیها ،ممارسة الریاضة

جنبه خطر التعرض یو  ،في صحة جیدة ىساعد الجسم على أن یبقكل ذلك ی ،عند تناول الطعام

  ألي مرض.

عند التخلص من السمنة البد أن یعلم صاحبها أن الطریق إلى الجسم الرشیق أو التحول 

من السمنة إلى الرشاقة رحلة لیست سهلة على اإلطالق بل إنها تتطلب إرادة وعزیمة ومجهوًدا شاًقا 

  وقدرة على التحمل والصبر لكي تتخطى هذه المرحلة.

 لسمنة یجب اتباع اآلتي:ولكي تتخلص من ا

  :التوقف عن تناول جمیع المأكوالت التي تسبب الزیادة في الوزن أو تراكم الدهون، مثل 

المأكوالت الجاهزة، والشیبس، والبطاطس خاصة المقلیة منها، والحلویات المرتفعة في نسبة 

 والعیش والمكرونة. الدهون أو السكریات، باإلضافة إلى التقلیل من المأكوالت النشویة، كاألرز

  واختیار األطعمة قلیلة الدهون، كالخضروات والفواكه. ،عدم اإلكثار من تناول الطعام 

  ألنها تحتوي على سعرات حراریة عالیة تؤدي إلى السمنة،  ،التوقف عن المشروبات الغازیة

 واستبدالها بشرب الماء بكمیات كبیرة. 

  على ذلك. الجسم عتادیلى المائدة، حّتى ناف الموضوعة عأخذ كمیات قلیلة من األص 

  .النوم السلیم والكافي یقّلل من اضطراب الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالجوع والشبع 

   تنظیم فترات تناول الوجبات، وعدم تناول وجبة كبیرة في وقت واحد، بل یجب توزیع ما یأكله

 الدهون.  الفرد على وجبات صغیرة طوال الیوم حّتى ال یخزن الجسم

   زیادة معدل الحرق.لا میً یجب الحرص على القیام بقدر كاٍف من الریاضة یو 

 المهمة التي یجب أن یتبعها ویحرص علیها مریض السمنة  مورتناول وجبة اإلفطار من األ

ا، وذلك ألنها من الوجبات التي تمد الجسم بفترة كبیرة من الشبع، ویتم في الصباح عملیة یومیً 

 تساعد مریض السمنة على التخلص من جزء كبیر من الدهون في وقت أقل.حرق كبیرة 
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  فهو غني باأللیاف التي تعطي اإلحساس بالشبع لفترة  ،یفضل تناول الشوفان في الصباح

باإلضافة إلى البیض الحتوائه على البروتین الذي یحتاجه الجسم ویعطي إحساًسا  ،طویلة

 بالشبع.

  مما یساعد  ،لذي یحفز بنسبة كبیرة عملیة حرق الدهون في الجسمیمكن تناول الشاي األخضر ا

 على التقلیل من الوزن بشكل كبیر.

  توجد أنواع من األعشاب التي تساهم في حل مشكلة السمنة فعند تناول كوب من الكمون المغلي

في الصباح مع نصف لیمونة یساعد على حرق كمیة كبیرة من الدهون خاصة التي توجد في 

البطن. باإلضافة إلى أوراق النعناع التي یمكن تناولها طازجة فتساعد على الشعور  منطقة

كما أن الزنجبیل یساعد الجسم على التخلص من الدهون المتراكمة خاصة  ،بالشبع لفترة طویلة

 في منطقة البطن التي تعد من أكثر مناطق الجسم التي تتراكم بها الدهون.

 ألمر الذي یسمح للمریض بالحصول على اإلرشادات الطبیة متابعة طبیب لعالج السمنة، ا

 الصحیحة حتى یحصل على الشفاء.

  أسرار الرشاقة والجمال

 قبل كل  عند شرب كوبینخاصة ، وبمتالءا بالشبع واالحساسً یعطي إ اإلكثار من شرب الماء

 وجبة.

 استبداله بالمحلیات الطبیعیة أو الصناعیة.و  تجنب استعمال السكر  

 أما العشاء فیجب أن یكون قبل النوم بساعتین على األقل. ،من أهم أسرار الرشاقة فطاراإل  

 تشعر ا بدون ریجیم حتى التستطیع الحصول على یوم واحد أسبوعیً  ،یوم واحد بدون ریجیم 

ا على ویؤثر سلبً  ،فالشعور بالحرمان قد یصیبك باإلحباط ،بأنك قد حرمت نفسك من شيء

  وفقدان الكیلوجرامات الزائدة. ،یرةقدرتك على استكمال المس

 :من المهم تناول بعض الكافیین ولیس الكثیر منه، ولكن ابتعد عن  تناول بعض الكافیین

ویمكنك شرب القلیل من الشاي أو القهوة فسیساعدانك على زیادة نسبة حرق  ،الصودا

  الدهون في الجسم.

 :وادي أو صاالت الجیم، ولكن لیس بالضرورة ممارسة الریاضة في الن زیادة حركة جسدك

في لقیام باألعمال المنزلیة أو ا ،استخدام السلم العادي في الصعود أو النزولو  ،یكفى المشي

جهاز التحكم عن بعد(الریموت  مع عدم استخدام ،ا في البدایةوذلك سیكون كافیً  ،المنزل

  ا من السعرات الحراریة. ألن هذا یجعلك كثیر الحركة، وبالتالي تفقد عددً  ،لتلیفزیونلكنترول) 



١٤٢ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٣ 

 

 :أو لكرفستناول الخیار أو الخس أو البقدونس أو ا  عندما تشعر بالجوع بین الوجبات ،

  .تمن السعرا ساعد على حرق كثیری كل هذا ألن بعض الفواكه الطازجة،

  ًمن المهم انتظام الوجبات، والحرص على تباعد  ا:الحرص على تناول ثالث وجبات یومی

ألنها تزید من معدل حرق  ،لفترات بین كل منها، مع ضرورة الحصول على وجبة اإلفطارا

  السعرات.

 :ومن ها، تحفز عملیة حرق الدهون وتمنع تراكم الیوسفي على مادةیحتوي  تناول الیوسفي

ومن ثم  ،، الذي یعمل على تقویة جهاز المناعةC ناحیة أخرى یزخر الیوسفي بفیتامین

ا على تمتع الجلد بالمظهر المفعم ت البرد واإلنفلونزا، كما أنه یساعد أیضً الوقایة من نزال

بالكالسیوم المهم لصحة العظام یزخر الیوسفي  فإن اإلضافة إلى ذلكب، بالصحة والحیویة

  .ا بأن الجسم یمكنه امتصاص الكالسیوم بشكل جید من الفواكه الحمضیةواألسنان، علمً 

  النحافة

  

  التعریف:

ن الجسم عن الوزن الطبیعي المناسب للعمر، وبمعنى آخر أن یقل وزن الجسم وز  یقل

  % عن الوزن الذي یجب أن یكون علیه.١٥عن 

  :األسباب

  ،هناك بعض األمراض التي إذا أصیب بها اإلنسان فإنها تؤدي به إلى مرض النحافة

جسم أو تؤدي فجمیعها تزید من الحرق في ال )الدمر فق(أو األنیمیا  ،مثل: مرض السكر

  إلى فقدان الشهیة األمر الذي یؤدي إلى النحافة.



١٤٤ 

 

  اإلصابة بدیدان البطن التي تتغذى على كل ما یتناوله اإلنسان من طعام فإنها تعمل

 .من طعام ألن الجسم ال یستفید بما یتناوله ،على فقدان الوزن بشكل ملحوظ

  والجهاز الهضمي بشكل التدخین وتناول الكحولیات یمكن أن یؤثر على صحة الفرد

 .إلى فقدان الشهیة انحیث یؤدیكبیر 

 ادة االضطرابات في إفرازات الغدة الدرقیة فعند زیادة اإلفرازات في الغدة الدرقیة یتم زی

  عند الشخص المریض بهذه االضطرابات. معدل الحرق

  :النحافة األمراض التي تسببها

حتى ال تؤدي إلى  عالجهاا فالبد من ألمراض التي ال یمكن أن نهملهتعد النحافة من ا

  مثل:مشاكل صحیة عدیدة، 

 .الضعف العام للجسم، وعدم قدرته على مقاومة األمراض  .١

 وسرعة التعب والشعور بالضعف والوهن. الذهنیةقدرات الضعف   .٢

 تأخر النمو ونقص الطول لدى المراهقین واألطفال، واإلصابة باألمراض المختلفة.  .٣

 وربما یصل األمر إلى حدوث تآكل في األسنان. ،الكالسیوم ة قلةهشاشة العظام نتیج .٤

 .وعدم انتظام الدورة الشهریة ،قلة الخصوبة لدى السیدات .٥

بالنسبة للسیدات الحوامل هناك خطورة على الجنین وصحته، كما تكون هناك مشكلة   .٦

 في الرضاعة الطبیعیة نتیجة قلة إفراز اللبن. 

  .عامة من التعب والهزال والضعف لةتساقط الشعر، والشعور بحا .٧

لحدید وحمض بمرض األنیمیا الحادة والمزمنة نتیجة النقص الكبیر في ا اإلصابة .٨

 بالدوار مع حالة من الصداع.  الشعورالفولیك، و 

  :النحافة طرق التخلص من

  إذا كان الشخص یتبع نظاًما غذائًیا قاسًیا (رجیم) فیجب أن یتوقف عنه في أسرع وقت

یزید من فقدان الوزن لدیه، أو إذا كان یتناول أیة عقاقیر تسبب له فقدان  حتى ال

 الشهیة فیجب التوقف عنها أو إبالغ الطبیب المعالج لما یحدثه الدواء من مضاعفات.

   تناول أكثر من وجبه في الیوم مع ضرورة مراعاة تنوعها واحتوائها على كمیة كبیرة من

 الكربوهیدرات والبروتینات.

 ول الحلویات التي تحتوي على سكریات ولكن بنسب معقولة حتى ال تتسبب في زیادة تنا

 السكر في الدم عن معدله الطبیعي.



١٤٥ 

 

   ًا یساعد على زیادة الوزن، األمر الذي تناول حبوب الحلبة المغلیة ثالث مرات یومی

 یؤدي إلى التخلص من النحافة.

   وراثي للنحافة، إلعطاء المریض اللجوء إلى طبیب التغذیة المختص عند وجود سبب

 أو النظام الغذائي السلیم الذي یساعده على التخلص من النحافة. ،العالج المناسب

  .تناول التین والتمر خاصة في الصباح یساعدان على زیادة الوزن 

   النوم لعدة ساعات أثناء النهار، وبخاصة بعد وجبة الغداء، ألن هذا یقلل من معدل

 ن وزن الجسم.فیزید م ،الحرق

   التقلیل من التدخین، ویفضل التوقف عنه، ألنه من أحد مسببات فقدان الشهیة التي

 تؤدي إلى فقدان في الوزن.

   اإلكثار من تناول منتجات األلبان كاملة الدسم، فإنها تساعد على التخلص من النحافة

 أیًضا.

  لحراریة بالجسم لكونه من تناول نصف كوب من الزبیب یومًیا، فإنه یزید من السعرات ا

الفواكه المجففة ذات السعرات الحراریة العالیة، لذلك فهو یعد من األشیاء الجیدة لعالج 

 النحافة.

   تناول الكزبرة بعد كل وجبة نظًرا الحتوائها على الحدید، الذي یزید من كرات الدم

 یسبب النحافة. الحمراء في الجسم، األمر الذي یساعد على التخلص من فقر الدم الذي

  المواظبة على تناول عدد من حبات التین المجفف مع الینسون لمدة شهر صباًحا، فهذا

 الخلیط سوف یساعده على التخلص من النحافة أیًضا.



١٤٦ 

 

  

  

  التدخین وتأثیره على الصحة

  

 

  

  

  

ولكن یقل انتشارها بالتدریج  ،التدخین عادة اجتماعیة ضارة تنتشر في جمیع أنحاء العالم

في الدول المتقدمة نتیجة التوعیة الصحیة والتشریعات الحاسمة المقیدة للتدخین في األماكن 

  العامة.



١٤٧ 

 

ا بسبب التدخین حیاتهم سنویً  ألف مصري یفقدون ١٧٠رصدت منظمة الصحة العالمیة 

%،  ویستهلك ٤١واألمراض الناتجة عنه،  مشیرة إلى أن نسبة المدخنین بالمجتمع وصلت إلى 

  سیجارة یومیا. ٤٠إلى  ١٥لمدخنین المصریین ما بین % من ا٩٠

یسبب العدید من المشاكل الصحیة التي تضعف بناء المجتمع، وتؤدي   التدخینإن 

: مادة كیمائیة ضارة، على رأسها ٤٠٠٠الدخان یحتوى على ألن  ،بحیاة أفراده إلى التهلكة

 ،والكادمیوم ،والكروم ،والبینزول ،وأحادي أكسید الكربون، والهیدروجین ،والقطران ،النیكوتین

ل الصحیة والمشاك منها سبب رئیسي للسرطان واإلدمانوالزرنیخ، وكل واحد  ،وكلورید الفاینیل

% من حاالت ٨٥التدخین مسئول عن نحو ن ، حیث إالعدیدة على مختلف أعضاء الجسم

 ،بحة الصدریةالذو  ،الجلطة الدماغیةوكذلك  ،سرطان الرئة وبعض من السرطانات األخرى

 بطء و  ،خاصة عند الرجال انخفاض معدالت الخصوبةو  ،قرحة المعدةو  ،ارتفاع ضغط الدمو 

  .التئام الجروح

فمع تدخین كل  ،متوسط عمر اإلنسان ىائق المعروفة أن التدخین یؤثر علمن الحق

نها م ىسبة الوفیات من كافة األمراض أعلوكذلك ن ،دقائق ٦- ٥من سیجارة ینقص عمر المدخن 

درجة ذكاء وتحصیل الطالب  ىیؤثر التدخین علكما  بین المدخنین عنها في غیر المدخنین.

 ىللیاقة البدنیة وقدرة اإلنسان علا ىنجاحه وكذلك یؤثر عل ىمستو  ىوبالتالي عل ،أثناء الدراسة

  ممارسة الریاضة.

لتالي فإن وبا وربما أكثر، اجنیهً  ٣٠إلى  ٢٠یتراوح من سعر علبة السجائرإن متوسط 

آالف جنیه، وذلك  ١٠إلى  ٧جنیه شهرًیا، وینفق سنوًیا ما بین  ٩٠٠المدخن ینفق في المتوسط 

  بخالف المصاریف األخرى، كعالج األمراض المالزمة للتدخین سواء لنفسه أو ألسرته. 

  :التدخیناألمراض التي یسببها 

والدة أو  أن یؤدي إلى اإلجهاضُیمكن  يوبالتال، إلى الوالدة المبكرة تدخین السیداتیؤدي  -١

 احتمالیة إصابة الجنین بالتشوهات الخلقیة من ، كما أن التدخین یزیدطفل صغیر الحجم

 .وفاة الجنین في بعض األحیان یؤدي إلى ، وقدبخلل في الدماغ أو اإلصابةالمختلفة، 

ید من وسرطان األعضاء التناسلیة، ویسبب العد ،یزید من إمكانیة حدوث سرطان الرئة -٢

كالسعال الدائم، والتهابات القصبة الهوائّیة، ویؤّثر على  ،أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

 بالتالي یضعف التنفس. ، و عمل الرئتین بشكل سلبي

 .المرأة المدخنة أو التي تتعرض للتدخین (السلبى) لدیها احتماالت أقل للحمل -٣



١٤٨ 

 

  العقم للنساء. االتدخین قد یؤدي إلى العجز الجنسي للرجال، وأیضً  -٤

  مساعدة المدخنین لإلقالع عن التدخین عن طریق اآلتي:

  عزیمة، ومساعدة المحیطین. ىین یحتاج إلإلقالع عن التدخا .١

 فترات متقطعة (مدة محددة أسبوعیة). ىعل عن التدخین اإلقالع .٢

 التخلص من جمیع السجائر والوالعات والكبریت. .٣

 التوقف عن شراء السجائر وحملها. .٤

 وج من المنزل دون أخذ علبة السجائر.الخر  .٥

  شرب الماء عند الشعور بالرغبة في التدخین. .٦

  قسط وافر من الراحة. ىالحصول عل .٧

 .عند التدخین ممارسة الریاضة خالل فترة اإلقالع .٨

 عندما تشتد الرغبة في التدخین قم بتغییر المكان الذي یحیط بك (افعل شیئا مختلفا). .٩

 ضطرابات التي قد تحدث نتیجة اإلقالع عنحاولة تقلیل االعض الفیتامینات لمتناول ب .١٠

 .التدخین

 تجنب األكالت الدسمة ومحاولة المشي بعد األكل. .١١

 .التفكیر في التدخیناستخدام اللبان لشغل اإلنسان عن  .١٢

 اإلكثار من حمامات الماء الدافيء لتنشیط الدورة الدمویة. .١٣

 من عزیمته. تجنب مقابلة األصدقاء المدخنین حتى ال یضعفوا .١٤

  

  

  

  



١٤٩ 

 

  

  

  

  



١٥٠ 

 

  


