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 مقدمة
يجب أن يكون البرنامج التعميمي معبًرا عن تطمعات القائمين عميو، والممتحقين بو والمجتمع عمى 
المدى البعيد، وأن يكون ُوِضَع بناًء عمى دراسات مسبقة مخططة وقابل لمتطوير، ويحتوي عمى رسالة 

مقررات/ مفردات البرنامج بشكل عممي واضح، وتفصيمي وأىدأف واضحة قابمة لمتنفيذ، وأن يحتوي عمى 
ويبّين األدوات والوسائل الالزمة لتنفيذه، حتى يحقق األىداف التي ُوِضَع من أجميا، ويستطيع البقاء 

 واالستمرار.
وأن يكون البرنامج التعميمي واقعًيا، وموضوعًيا، وأن يراعي ثقافة المجتمع وأيديولوجيتو، ومعبًرا عن 

 المجتمع. حاجات
كما يجب مراعاة التطوير المستمر في البرنامج التعميمي، بما يواكب التطوير في مينة الخدمة 
االجتماعية، والذي توضحو معايير االعتماد األكاديمي في البمدان المماثمة، وفي ىذا الفصل يتناول 

 حالًيا. الباحث البرنامج التعميمي في ظل الشعبة سابًقا، وقسم الخدمة االجتماعية
ويقوم الباحث بعرض ذلك كما ىو في الواقع ، أما ما يتعمق بالنتائج التعميمية لمبرنامج ومدى مطابقتة 
لمعايير االعتماد األكاديمي فسيتم توضيحو في الجانب العممي، وما سيتم في ىذا الفصل ىو مقارنة 

 لبعض المقررات في جامعة صنعاء، وجامعة حموان.
ير االعتماد األكاديمي التي يعتمد عمييا الباحث، والتي من شأنيا وضع برنامج وسيتم اختيار معاي 

 تعميمي لمقسم العممي، بما يتواكب مع تطور المينة في الوقت الراىن.
 

: التطور التاريخي لمبرنامج التعميمي في شعبة الخدمة االجتماعية  أوالا
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مة اليونيسف ووزارة الشئون االجتماعية بموجب بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة صنعاء ومنظ
م، بناًء عمى ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓوالعمل اليمنية، تم إنشاء قسم الخدمة االجتماعية بجامعة صنعاء في عام 

م، إال أن ىناك بعض الصعوبات التي واجيت إنشاء القسم ٕٔٓٓنجاح التجربة في جامعة عدن في عام 
انت عبارة عن تخصص فرعي لقسم عمم مما أدى إلى فتح شعبة الخدمة االجتماعية، وك

 .(ٔ)االجتماع..الخ
والدراسة تركز عمى تقويم البرنامج التعميمي لمقسم، إال أنو من المناسب أن نعرض نبذه عن الشعبة 

 بصورة مختصرة من خالل البرنامج كما يأتي:
 (ٔجدول رقم)

 (ٕ)بالشعبةيوضح مقررات السنة األولى والثانية والتي ُتَدرَّس قبل االلتحاق 
 السنة األولى

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول م
 (ٕٜلغة إنجميزية ) (ٜٔلغة إنجميزية )  .ٔ
 (ٕٜلغة عربية ) (ٜٔلغة عربية )  .ٕ
 مقدمة في األنثروبولوجيا ثقافة إسالمية  .ٖ
 عمم السكان تاريخ الفكر االجتماعي  .ٗ
 مشكالت اجتماعية أسس عمم االجتماع  .٘
 بناء اجتماعي االقتصادمبادئ   .ٙ

 السنة الثانية
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول م
 ثقافة وشخصية أنثروبولوجيا اجتماعية  .ٔ

                                                 
 

 



 

951 
 

 عمم اجتماع خمدوني مبادئ االحصاء  .ٕ
 عمم اجتماع ريفي (ٔمجتمع عربي )  .ٖ
 فمسفة إسالمية مدخل إلى عمم النفس  .ٗ
 (ٕمجتمع عربي ) مناىج بحث اجتماعي  .٘
 (ٕنظرية اجتماعية ) (ٔنظرية اجتماعية )  .ٙ

 ( والمتضمن المقررات الدراسية لمسنة األولى والثانية يتضح ما يأتي:ٔمن خالل الجدول رقم)
مقررات السنة األولى عبارة عن متطمبات خاصة بالجامعة والكمية، كالمغة العربية واالنجميزية  -ٔ

أساسيات في تخصص عمم االجتماع باعتبارة والثقافة اإلسالمية، وبقية المقررات عبارة عن 
 التخصص الرئيس.

مقررات السنة الثانية ىي مقررات مرتبطة بعمم االجتماع، وعموم مرتبطة من عمم النفس والحاسب  -ٕ
 اآللي.

إن العموم المساعدة أو المرتبطة بعمم االجتماع في السنتين األولى والثانية لم تتضمن حتى مقرر  -ٖ
 االجتماعية عمى الرغم من التقارب بين التخصصين. واحد من تخصص الخدمة

 
 
 
 

 (ٕجدول رقم)
 (ٖ)يوضح مقررات السنة الثالثة والرابعة المتعمقة بشعبة الخدمة االجتماعية -
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 السنة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول م
 (ٔخدمة الفرد ) نصوص في الخدمة االجتماعية  .ٔ
 (ٔخدمة الجماعة ) االجتماعيةمقدمة في الخدمة   .ٕ
 (ٔتنظيم المجتمع ) صحة المجتمع  .ٖ
 الخدمة االجتماعية في المجال التعميمي خدمة اجتماعية والرعاية  .ٗ
 اإلدارة في الخدمة االجتماعية تنمية المجتمعات المحمية  .٘
 الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع االجتماعي خدمة في مجال البيئة  .ٙ
 (ٕتدريب ميداني ) (ٔ) تدريب ميداني  .ٚ

 السنة الرابعة
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول 
 حاالت في خدمة الفرد (ٕخدمة الفرد )  .ٔ
 التخطيط في الخدمة االجتماعية (ٕخدمة الجماعة )  .ٕ
 االتصال في الخدمة االجتماعية (ٕتنظيم المجتمع )  .ٖ
 بحث التخرجمشروع  الخدمة االجتماعية في المجال الطبي  .ٗ
 الخدمة االجتماعية في المجال العمالي مناىج البحث  .٘
 ////////////////////////////////////////////////////// الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المسنين  .ٙ
 (ٗالتدريب الميداني ) (ٖتدريب ميداني )  .ٚ

 
الثالثة دون إجراء امتحانات قبول شخصية أو تبدأ مرحمة االلتحاق بشعبة الخدمة االجتماعية من السنة 

توافر أي معايير متعمقة بااللتحاق بالمينة، وىذا بدوره يؤثر عمى مستقبل الطالب من حيث اكتسابيم 
المعارف والميارات والخبرات، وقدرتيم عمى القيام بواجباتيم بعد التخرج في ميادين العمل، وضعف 

 االنتماء لممينة وااللتحاق بيا.
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أن مقررات السنوات الدراسية الثالثة والرابعة ال تتضمن النسبة الكافية في  السابقتضح من الجدول وي
توصيف المقررات الخاصة بطرق المينة، والتي ىي أساس التخصص، عمى سبيل المثال خدمة الفرد 

طبيقات كان يفترض أن يتم وضع أساسيات الطريقة وعمميات الممارسة، ونماذج ونظريات وميارات وت
ونصوص بالمغة اإلنجميزية، بمعنى أن تكون ىناك خمسة مقررات لمطريقة، أما ما تم وضعو في البرنامج 
عبارة عن توصيف عام، ولم يتضمن األىداف والمحتوى بشكل مفصل، َوِقْس عمى ذلك بقية طرق المينة 

 كما ىو ُمبيَّن في الجدول السابق.
أىداف الشعبة ومقرراتيا وعالقتيا بالمجتمع، والشراكة بينيا وبين كما أنو ال يوجد الئحة تنظيمية توضح 

المنظمات المحمية أو اإلقميمية أو الدولية؛ ألنو أساًسا بتمويل دولي وىذا يدل عمى أن ىناك صعوبات 
 حالت دون إنشاء القسم العممي.

 ثانياا: البرنامج التعميمي لقسم الخدمة االجتماعية
م، وجاء تطوير الشعبة إلى ٕٚٓٓاالجتماعية تابعة لقسم عمم االجتماع حتى عام لقد ظمت شعبة الخدمة 

قسم عممي نتيجة تعاون ولقاءات بين منظمة اليونيسف وجامعة صنعاء وكمية الخدمة االجتماعية بجامعة 
 م، والتي نتج عنيا ما يأتي:ٕٙٓٓ/ٙ/ٕٗ-ٕٓحموان خالل الفترة 

 مجتمع اليمني.التصور المستقبمي لمينة الخدمة في ال -ٔ
تزويد مفردات المقررات الدراسية لمشعبة، ومن الطبيعي لن يكون ذلك إال في حال تطوير الشعبة  -ٕ

 إلى قسم عممي مستقل.
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وقد تم تقييم برنامج شعبة الخدمة االجتماعية في فترة المقاءات السابق ذكرىا، وكان من ضمن التقييم 
( طالب وطالبة من المستويين ٓٙعبة، وقد ُطبق عمى )طرح استبيان لمعرفة وجية نظر الطالب عن الش

 :(ٗ)الثالث والرابع، وكانت النتائج المتعمقة بمقترحات الطالب كما يأتي
 تحويل شعبة الخدمة االجتماعية إلى قسم عممي مستقل شأنو شأن األقسام األخرى. -
 إعداد الئحة خاصة بقسم الخدمة االجتماعية تنظم آليات العمل فيو. -
مكتبو متخصصة في الخدمة االجتماعية، مزودة بالمؤلفات العربية واألجنبية والدوريات  إنشاء -

 الحديثة، نظًرا لمقصور الواضح في مكتبة الشعبة.
االىتمام بزيادة أيام التدريب الميداني إلى يومين في األسبوع عمى األقل لممستويين الثالث والرابع،  -

ا تم تطوير الشعبة إلى قسم عممي مستقل، ووضع برنامج ومن الطبيعي لن يتم تحقيق ذلك إال إذ
عممي يتضمن الزيارات والتدريب الميداني من بداية المستوى األول لمطالب الممتحقين بالقسم، 

 وبذلك يتطابق مع معايير االعتماد األكاديمي.
( بتاريخ ٙٛٙوقد ُترجمت كثير من المقترحات إلى واقع، ومنيا صدور قرار رئيس جامعة صنعاء رقم )

م، بإنشاء قسم الخدمة االجتماعية، وبدأت الدراسة بنظام القسم من العام الجامعي ٕٚٓٓ/ٛ/٘ٔ
م، وزيادة أيام التدريب الميداني في البرنامج التعميمي لمقسم، بحيث أصبحت تتناسب مع ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓ

 معايير االعتماد األكاديمي والشيادة الممنوحة في التخصص.
 مة االجتماعية بجامعة صنعاء:أهداف قسم الخد

 :(٘)لقد تضمن توصيف البرنامج التعميمي لقسم الخدمة االجتماعية بجامعة صنعاء تحقيق األىداف اآلتية
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 الهدف االستراتيجي
إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في الخدمة االجتماعية بطرقيا ومجاالتيا المختمفة لمعمل في قطاعات 

 والتنمية االجتماعية بالمجتمع اليمني.الرعاية االجتماعية 
 األهداف الفرعية

تدريس المساقات النظرية في المواد التأسيسية المرتبطة بالخدمة االجتماعية، والمواد المينية  -ٔ
 المتخصصة عمى حٍد سواء موزعة عمى أربع سنوات.

أكاديمي تطبيق التدريب الميداني في مجاالت الخدمة االجتماعية المختمفة، تحت إشراف  -ٕ
 ومؤسسي الكساب الطالب المعارف، والميارات المينية والخبرات والقيم المرتبطة بالمينة.

إكساب الطالب ميارات البحث العممي من خالل مشروعات التخرج البحثية، والمرتبطة  -ٖ
 بالمشكالت والظواىر االجتماعية.

االجتماعي في مجاالتو المختمفة المساىمة في إعداد القيادات المينية القادرة عمى قيادة العمل  -ٗ
بالمجتمع اليمني، من خالل برامج تنمية الميارات والرحالت العممية واالجتماعية والمعسكرات 

 التدريبية.
توثيق صمة القسم بالمنظمات والمؤسسات العاممة في مجال الرعاية االجتماعية والتنمية  -٘

ريجوا القسم، عمى أن تكون الفائدة متبادلة االجتماعية، باعتبارىا من المنظمات التي يعمل بيا خ
بين القسم وتمك المنظمات، وذلك باعتبار أن المنظمات ىي المسرح الذي يتم فيو تدريب الطالب 

 ميدانًيا عمى اكتساب ميارات الخدمة االجتماعية والعمل الميني.
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 :(ٙ)الخاصة، وأىميا ما يأتي الشروطلكي يحقق البرنامج أىدافو ال بد من توافر بعض 
 أن ترتبط أىداف البرنامج بأىداف المؤسسة التعميمية، والمجتمع الذي يعمل فيو. -ٔ
تناسب محتويات البرنامج التعميمي وأساليبو مع مستوى الطالب واحتياجاتيم الوظيفة والنفسية  -ٕ

 واالجتماعية.
 يم في االستفادة من البرنامج.الجديَّة لدى الطالب الممتحقين بالبرنامج التعميمي، ورغبت -ٖ
استفادة المجتمع من المعارف والميارات والخبرات والقدرات التي اكتسبيا الخريجون من البرنامج  -ٗ

 أثناء فترة الدراسة.
البد من وجود نظام لمتقويم المستمر لمبرنامج التعميمي؛ لمتأكد من أن البرنامج يسير وفق  -٘

 قات التي َتُحدُّ من فاعميتو لمحد منيا.األىداف التي وضعت لو، ومعرفة المعو 
 خريطة البرنامج التعميمي لمهنة الخدمة االجتماعية:

تحدد معايير االعتماد األكاديمي النسب المطموب توافرىا في البرنامج التعميمي من العموم األساسية 
 ذلك:والعموم المينية والتدريب الميداني، وكذلك عموم الّتمُيز، والجدول اآلتي يوضح 

 (ٖجدول رقم)
 (ٚ)ُيبّين توزيع نسب متطمبات برنامج تعميم الخدمة االجتماعية بجمهورية مصر العربية

 م طبيعة العموم مفهوم المصطمح النسبة

ٜ-ٔٗ% 
العموم التي يعتمد عمييا التخصص في بناء إطاره 
النظري، وليست من عموم التخصص )عموم 

 النفسية والشريعةالنفسواالجتماع واالقتصاد والصحة 
 .ٔ العموم األساسية
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 االسالمية(

٘ٗ-ٜ٘% 

العموم التي يدرسيا الطالب وترتبط مباشرة بتكوينمياراتو  
المينية  في مجال التخصص وتوجيو نحوتخصصو 
الدقيق، أو مجال عممو )العمل مع األفرادواألسر والعمل 

والتخطيط  مع الجماعات والعمل مع المجتمعات
 االجتماعي(

 .ٕ عموم المينيةال

ٕٖ-ٕٛ% 
التطبيق الفعمي لما درسو الطالب في مؤسساتالرعاية 

 االجتماعية المتنوعة في المجتمع
 .ٖ التدريبالميداني

ٙ-ٚ% 
مقررات تختارىا المؤسسة التعميميةلتميزىا عن أقرانيا  في 
نفس التخصص مثل الحاسب اآللي والمغة اإلنجميزية 

 ..الخ
 .ٗ عموم التميز

والذي يوضح النسب المتعمقة بالعموم األساسية والعموم المينية والتدريب الميداني  لسابقالجدوال خاللمن 
وعموم التميز الذي يجب مراعاتيا عند تصميم البرنامج التعميمي، فإن الباحث سيقوم بوضع تصور 
ة لبرنامج تعميمي لقسم الخدمة االجتماعية بجامعو صنعاء، وفق تمك النسب المتفق عمييا في نظم الجود

 ومعايير االعتماد األكاديمي، آخًذا بعين االعتبار طبيعة وثقافة المجتمع اليمني.
كما يسعى الباحث إلى وضع توصيف خاص بالمقررات المتعمقة بتنظيم المجتمع، والتي يجب أن تحقق 

 ما يأتي:
إحداث تغيير اجتماعي مقصود ومرغوب، والذي يؤدي إلى تحسين أحوال المجتمع من خالل  -ٔ

 ازنة بين االحتياجات والموارد واإلمكانات المتاحة.المو 
، من أجل الوصول إلى معمومات -ومنيا تقدير الموقف  –دراسة المجتمع بشكل موضوعي  -ٕ

حصائيات.  صحيحة ودقيقة وموضوعية عن الواقع وترجمتيا إلى أرقام وا 
 تحقيق التكامل بين طرق الخدمة االجتماعية. -ٖ
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 مية والتي تعمل عمى تحقيق أىداف طريقة تنظيم المجتمع.تحديد النماذج والنظريات العم -ٗ
االستراتيجيات التي تعمل عمى تنمية روح التعاون بين األفراد والجماعات، والييئات المتصمة  -٘

 بالمجتمع.
 وضع خطة التدخل الميني وتنفيذىا، وتقييم عائدىا في ضوء النماذج والنظريات العممية. -ٙ

 (ٗجدول رقم)
 (ٛ)جامعة صنعاء –ي لقسم الخدمة االجتماعية البرنامج التعميم

 السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 مقدمة في الخدمة االجتماعية (ٜٔلغة إنجميزية ) ٔ
 الشريعة اإلسالمية والخدمة االجتماعية (ٜٔلغة عربية ) ٕ
 تشريعات اجتماعية ثقافة إسالمية ٖ
 (ٕ، ٔمجتمع عربي ) االجتماعيةمقدمة في الرعاية  ٗ
 صحة مجتمع أسس عمم االجتماع ٘
 زيارات ميدانية اقتصاد اجتماعي ٙ
 (ٕٜلغة إنجميزية ) عمم النفس العام ٚ
 (ٕٜلغة عربية ) إحصاء اجتماعي وصفي ٛ

 السنة الثانية
 أساسيات الممارسة في خدمة الجماعة مدخل الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية ٔ
 أساسيات الممارسة في خدمة الفرد الخدمة في مجاالت األسرة والطفولة ٕ
 أساسيات الممارسة في تنظيم المجتمع الخدمة في المجال العمالي والبيئة ٖ
 الخدمة في المجال التعميمي ورعاية الشباب االتصال في الخدمة  ٗ
 الخدمة االجتماعية من منظور إسالمي صحة نفسية ٘
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 عمم النفس االجتماعي ريفي وحضرياجتماع  ٙ
 حقوق اإلنسان والخدمة االجتماعية نصوص إنجميزية في الخدمة االجتماعية ٚ
 تدريب ميداني تدريب ميداني ٛ

 السنة الثالثة
 حاسب آلي ونظم معمومات نماذج الممارسة في خدمة الجماعة ٔ
 خدمة الفردعمميات الممارسة في  الخدمة في مجال الدفاع االجتماعي ٕ
 عمميات الممارسة في تنظيم المجتمع العالقات العامة ٖ
 الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المسنين التخطيط االجتماعي ٗ
 نصوص في الخدمة بالمغة اإلنجميزية البحث في الخدمة االجتماعية ٘
 الخدمة في المجال الطبي ورعاية المعاقين إحصاء اجتماعي تحميمي ٙ
 تدريب ميداني تدريب ميداني ٚ

 السنة الرابعة
 ميارات تطبيقية في خدمة الفرد)حاالت( نماذج ونظريات في ممارسة خدمة الفرد ٔ
 ميارات وتطبيقات في خدمة الجماعة وتنظيم المجتمع نماذج ونظريات في ممارسة خدمة الجماعة ٕ
 االجتماعيةإدارة المؤسسات  نماذج ونظريات في تنظيم المجتمع ٖ
 مشروع بحث التخرج مشروع بحث التخرج ٗ
 مناىج البحث الحديث)المسح السريع، ٘

 "("B.R.Aالمجموعات البؤرية، نظام
 السياسة االجتماعية وقضايا اجتماعية في المجتمع

 اليمني 
 تدريب ميداني تدريب ميداني ٙ

لمرحمة البكالوريوس تخصص الخدمة ( المتعمق بمحتوى البرنامج التعميمي ٗمن خالل الجدول رقم)
 االجتماعية بجامعة صنعاء يتضح لنا ما يأتي:

( ثمانية وخمسون مقرًرا، ولكن ٛ٘ففي الجدول السابق يظير فييا ) من حيث عدد المقررات -ٔ
 بالرجوع إلى تفاصيل المقررات يتضح ما يأتي:
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فصل دراسي، فيما يتعمق ( أربع وحدات، في كل ٗالمقرر الدراسي في كل فصل يحتوي عمى عدد ) -
 بالمقررات النظرية.

( عشرون مقرًرا ٕٓإجمالي مقررات العموم األساسية والمرتبطة التي يتضمنيا برنامج البكالوريوس ) -
 دراسًيا.

( أربع وحدات، وفي السنة الثانية ٗمقرر الزيارات والتدريب الميداني، في السنة األولى الزيارات ) -
( اثنتا عشرة وحدًة، وفي السنة الثالثة يتضمن التدريب ٕٔيحتوي عمى ) بفصمييا التدريب الميداني

( ثمانية عشر وحدًة، بواقع يوم كامل في الفصل األول، ويومان في الفصل الثاني، ٛٔالميداني )
( ستة وثالثون وحدًة، بواقع ثالثة أيام تدريب لكل فصل دراسي، ٖٙوفي السنة الدراسية الرابعة )

 ( سبعة مقررات دراسية. ٚ( سبعون وحدة موزعة عمى )ٓٚوع الوحدات )وبذلك يصبح مجم
( واحد وثالثون ٖٔالعموم المينية، وعموم التميز المتعمقة بمينة الخدمة االجتماعية، عدد مقرراتيا ) -

 مقرًرا موزعة عمى سنوات الدراسة األربع.
ألساسية والتدريب الميداني من خالل العرض السابق والتفصيل لكل المقررات المتعمقة بالعموم ا -

 ( ثمانية وخمسون مقرًرا دراسًيا.ٛ٘والعموم المينية والتميز يصبح عدد المقررات الفعمية )
متطمبات برنامج تعميم الخدمة االجتماعية فإن نسب المقررات تتوزع عمى من حيث توزيع نسب  -ٕ

 النحو اآلتي:
% من ٜٕشرون مقرًرا، بما يشكل نسبة ( عٕٓالعموم األساسية والمرتبطة بمغ عدد المقررات ) -

إجمالي مقررات البرنامج، وبذلك فإن نسبتيا تفوق ضعف النسبة المقررة في أي برنامج تعميمي، 
 %(.ٗٔ -ٜوفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي والمحددة ما بين )
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سية ما نسبتو من ( سبعون وحدة درآٚ( سبعة مقررات دراسية بواقع )ٚالتدريب الميداني ويتضمن ) -
إجمالي مقررات البرنامج، وىي متطابقة مع معايير الجودة واالعتماد األكاديمي والتي تقع بين النسبة 

 %(.ٕٛ -ٖٕالمقترحة )
%( 5٘٘ٗ( واحد وثالثون مقرًرا في البرنامج أي بنسبة )ٖٔالعموم المينية وعموم التميز بمغ عددىا ) -

وىذه النسبة أقل بكثير من النسبة المطموبة في معايير االعتماد من إجمالي المقررات في البرنامج، 
 %(.٘ٙاألكاديمي، والتي يفترض أن تكون نسبتيا ال تقل عن )

في أي برنامج تعميمي، ومدى إلمام البرنامج التعميمي لمخدمة  أما ما يتعمق بتوافر الشروط -ٖ
 تي:االجتماعية في جامعة صنعاء بيا فيمكن إيضاحيا عمى النحو اآل

ارتباط أىداف البرنامج التعميمي بأىداف المؤسسة التعميمية والمجتمع، فإنو من الواضح أن البرنامج  -
كان ناتًجا عن ضرورة أكاديمية ومجتمعية، ويرجع ذلك إلى أن القسم كان قبميا شعبة تابعة لقسم 

ومجتمعية،  عمم االجتماع، ولذلك فإن فصل القسم عن قسم عمم االجتماع كان ضرورة تعميمية
ويعود الفضل في ذلك لمنظمة اليونيسف التي لم تتوقف عن الدعم حتى أصبح القسم مستقاًل مثل 

 غيره من التخصصات العممية في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية وفي الجامعة.
ن تناسب محتويات البرنامج وأساليبو مع مستوى الطالب واحتياجاتيم الوظيفية واالجتماعية، لمعمم أ -

تطوير الشعبة إلى قسم عممي لم يكن صدفة دون إجراء أي تقييم مسبق، فقد تم التنسيق والتعاون 
بين جامعة صنعاء ومنظمة اليونيسف وكمية الخدمة االجتماعية بحموان في المقاء الذي تم بينيم في 

وبالفعل  م، وكان من توصيات تقرير التقييم أنو البد من تطوير الشعبة إلى قسم عمميٕٙٓٓعام 
 تم ذلك في السنة التالية.
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إقبال الطالب عمى القسم العممي والتحصيل العممي بجدية، فالمالحظ بعد اعتماد القسم أن ىناك  -
إقبال كبير عمى االلتحاق بالقسم والمنافسة عمى الدخول، مما أدى إلى وضع اختبار قبول لمطالب 

مثابرة من أجل التفوق، وىذا ىو رأي أعضاء ىيئة الجدد، كما أن الذين نجحوا في القبول يتمتعوا بال
 التدريس خاصة المعارين من جامعة حموان.

استفادة الطالب الدارسين من المعارف والميارات والخبرات أثناء العممية التعميمية، فالبرنامج يتضمن  -
س مواد مقررات كافية نسبًيا؛ لتحقيق ذلك عمى الرغم من قمة الكادر التعميمي المتخصص بتدري

م بسبب األوضاع التي ٕٙٔٓالتخصص، مع العمم أن أساتذة التخصص قد غادروا القسم نياية 
 تعاني منيا اليمن.

تقويم البرنامج بصورة مستمرة لم يكن بالشكل المطموب، بسبب قمة الموارد واإلمكانات، والكادر  -
نياء الدعم من قبل منظمة اليونيسف، وكذلك الظروف التي تمر بيا البالد..، إال أّن  التدريسي، وا 

ىناك توجو من قبل اليونيسف بالعودة إلى دعم القسم عممًيا ومينًيا في مرحمة البكالوريوس، وكذلك 
م، إال أن الظروف ما زالت عائًقا أمام استقدام ٕٙٔٓاعتماد مرحمة الماجستير وحدث ذلك في عام 

 أساتذة لمتدريس بسبب الحرب. 
 (٘جدول رقم)

 (ٜ)جامعة حموان –لتعميمي لكمية الخدمة االجتماعية البرنامج ا
 الفرقة األولى

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 مقدمة في الخدمة االجتماعية مقدمة في الرعاية االجتماعية ٔ
 اإلتصال في الخدمة االجتماعية شريعة إسالمية ٕ
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 الخدمةدراسات سكانية وبيئية في  عمم االجتماع العام ٖ
 أنثروبولوجيا اجتماعية اقتصاد اجتماعي ٗ
 عمم اجتماع سياسي عمم النفس العام ٘
 صحة المجتمع إحصاء اجتماعي وصفي ٙ
 نصوص في الخدمة االجتماعية نصوص في الخدمة االجتماعية ٚ
 حاسب آلي حقوق اإلنسان ٛ
 /////////////////////////////////////////// زيارات ميدانية ٜ

 الفرقة الثانية
 أساسيات الممارسة في خدمة الفرد مدخل الممارسة  العامة في الخدمة االجتماعية ٔ
 أساسيات الممارسة في خدمة الجماعة الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة ٕ
 أساسيات الممارسة في تنظيم المجتمع الخدمة االجتماعية في المجال العمالي ٖ
 الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب نصوص في مجاالت الخدمة االجتماعية ٗ
 الخدمة االجتماعية في المجال الطبي صحة نفسية ٘
 تشريعات اجتماعية اجتماع ريفي وحضري ٙ
 /////////////////////////////////////////// حاسب آلي ٚ
 تدريب )ممتد( تدريب عمى الميارات ٛ

 الفرقة الثالثة
 مناىج البحث في الخدمة االجتماعية عمميات الممارسة في خدمة الجماعة ٔ
 عمميات الممارسة في خدمة الفرد الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع االجتماعي ٕ
 عمميات الممارسة في تنظيم المجتمع تنمية اجتماعية ٖ
 الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المسنين االجتماعيالتخطيط  ٗ
 نصوص في التخطيط االجتماعي نصوص في خدمة الجماعة ٘
 /////////////////////////////////////////// نصوص في خدمة الفرد ٙ
 /////////////////////////////////////////// إحصاء اجتماعي تحميمي ٚ
 )ممتد(تدريب  تدريب ميداني ٛ

 الفرقة الرابعة
 ميارات وتطبيقات في خدمة الفرد نماذج ونظريات في خدمة الفرد ٔ
 ميارات وتطبيقات في خدمة الجماعة  نماذج ونظريات في خدمة الجماعة ٕ
 ميارات وتطبيقات في تنظيم المجتمع  نماذج ونظريات في تنظيم المجتمع ٖ
 االجتماعيةالسياسة  إدارة المؤسسات االجتماعية ٗ
 /////////////////////////////////////////// مشروع بحث التخرج ٘
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 /////////////////////////////////////////// نصوص في تنظيم المجتمع ٙ
 تدريب )ممتد( تدريب ميداني ٚ

فقد تم  ( والمتعمق بتوصيف البرنامج التعميمي لمخدمة االجتماعية بجامعة حموان٘في الجدول رقم )
وضعو من أجل مقارنة بعض المقررات لمعرفة ما تتضمنو تمك المقررات من مؤشرات متعمقة باألىداف 
والمحتوى وأساليب التعميم والتعمم وتقويم الطالب والمخرجات التعميمية؛ وذلك لالسترشاد بيا في وضع 

 برنامج تعميمي لقسم الخدمة االجتماعية بجامعة صنعاء.
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(ٙجدول رقم)  
 (ٓٔ)مقارنة بين مؤشرات/ بيانات البرنامج التعميمي لمخدمة االجتماعية بين جامعتي صنعاء وحموان

توصيف البرنامج التعميمي في قسم الخدمة  وجه المقارنة
 اليمن - جامعة صنعاء –االجتماعية 

 –توصيف البرنامج التعميمي في كمية الخدمة االجتماعية 
 مصر - جامعة حموان

 يتضمن األىداف لكل مقرر يتضمن األىداف لكل مقرر أهداف المقرر -1
 يتضمن محتوى لكل مقرر يتضمن محتوى لكل مقرر محتوى المقرر -2

 يتضمن األساليب لكل مقرر ال يتضمن األساليب لكل مقرر أساليب التعميم والتعّمم -3

 تقويم الطالب -4
 

 ال يتضمن التقويم في كل مقرر
 األساليب المستخدمة -
 التوقيت -
 الدرجاتتوزيع  -

 يتضمن مراجع في كل مقرر قائمة الكتب والمراجع -5

 يتضمن المراجع:
 مذكرات -
 كتب ممزمة -
 كتب مقترحة -
 دوريات عممية / نشرات -

  المخرجات التعميمية -6
 ال يتضمن في كل مقرر

 
 يتضمن أن يكون لدى الطالب معارف في كل مقرر

 المعمومات والمفاىيم - أ

 يتضمن أن يكون لدى الطالب ميارات ذىنية في كل مقرر مقرر ال يتضمن في كل الميارات الذىنية - ب
 يتضمن أن يكون لدى الطالب ميارات مينية في كل مقرر ال يتضمن في كل مقرر الميارات المينية - ج
 يتضمن أن يكون لدى الطالب ميارات عامة في كل مقرر ال يتضمن في كل مقرر الميارات العامة - د
 وجود الئحة تنظيمية الئحة تنظيميةال يوجد  وجود الئحة تنظيمية -7
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 قائمــــــــــة المراجـــــــــــــــع

: فاعلٌة برامج الٌونٌسف فً تأهٌل األخصائٌٌن االجتماعٌٌن بالجمهورٌة الٌمنٌة، فهد األحمدي( 9)
 .11-41ص -كلٌة الخدمة االجتماعٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، ص –جامعة حلوان 

 (: كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، جامعة صنعاء.1115الدرجات والتقدٌرات )( سجل 1)

 (المرجع السابق.1)

/ ٌونٌو(: تقوٌم برنامج شعبة الخدمة االجتماعٌة، كلٌة اآلداب 1116(محمد رفعت قاسم عبدالرحمن )4)
بالٌمن(، الفترة  والعلوم اإلنسانٌة، جامعة  صنعاء )تقرٌر مقدم إلى جامعة صنعاء ومنظمة الٌونٌسف

11-14. 

م(: توصٌف مقررات الخطة الدراسٌة 1111/1111( أحمد ٌوسف محمد بشٌر ، سكٌنة أحمد هاشم )5)
جامعة صنعاء،  –لقسم الخدمة اإلجتماعٌة مرحلة البكالورٌوس ، قسم الخدمة اإلجتماعٌة بكلٌة اآلداب 

 .1ص 
، القاهرة، المجموعة 9القٌادة المتمٌزة الجدٌدة، ط –(: قادة المستقبل 1191(مدحت محمد أبوالنصر )6)

 .945العربٌة للنشر، ص

 .91/ ماٌو(: مرجع سبق ذكره ، ص 1191(الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد )1)

 ،قسم الخدمة االجتماعٌة(: 1111-1111) توصٌف مقررات الخطة الدراسٌة مرحلة البكالورٌوس( 1)
 .51-1ص -، الٌمن، صة صنعاءجامع ،كلٌة اآلداب

(: وحدة ضمان الجودة، كلٌة الخدمة 1191/1194( توصٌف مقررات كلٌة الخدمة االجتماعٌة )1)
 .914-1ص -االجتماعٌة، جامعة حلوان، مصر، ص

 ( المرجع السابق: العناصر التً شملتها مقررات التوصٌف.91)

 

 


