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  18/10/2010بتاریخ ) 422(اعتماد مجلس الكلیة بجلسته رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2

  
  كلیة الخدمة االجتماعیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتـــراح آلیـــات االســـتفادة مـــن نتــائج البحـــوث فـــي المنـــاهج والمقـــررات الدراســـیة بعــد عـــرض 

 مجــالس األقـــسام العلمیــة وتمـــت مناقــشتها باستفاضـــة وأبــدى كـــل قــسم مقترحاتـــه حــول اآللیـــة علــى
تم تجمیع المقترحات وقامت اللجنة بتوظیفها للوصول إلـى الـصیاغة النهائیـة التـي سـوف . المناسبة

  :یتم عرضها على مجلس الكلیة وذلك على النحو التالي
  :أوال مفاهیم أساسیة

  :میةالمقصود بالبحوث العل
هــي الدراســـات العلمیـــة التطبیقیـــة التـــي قـــام بإجرائهــا أعـــضاء هیئـــة التـــدریس بالكلیـــة ســـواء   

علــى مــستوى مرحلــة الــدكتوراه أو علــى مــستوى المدرســین واألســاتذة المــساعدین واألســاتذة وكــذلك 
 والتــــي تـــرتبط بممارســــة. األبحـــاث العلمیــــة المنـــشورة فــــي المجلـــة العلمیــــة للكلیـــة أو مــــؤتمر الكلیـــة

الخدمــة االجتماعیــة فــي كافــة مجــاالت الممارســة والتــي توصــلت إلــى نتــائج قابلــة للتطبیــق ویمكــن 
المناهج والمقررات الدراسـیة بحیـث تتـیح للطـالب خبـرات وتجـارب واقعیـة االستفادة منها في تطویر 

اسـات مرتبطة للممارسة المهنیة وكذلك نماذج تطبیقیة واقعیـة تـم الوصـول إلیهـا مـن خـالل هـذه الدر
  .والبحوث بما یسهل على الطالب استیعاب المقررات الدراسیة واكتساب المهارات المناسبة

  :المقررات والمناهج الدراسیة
البــرامج الدراســیة والمقــررات التــي یــتم تدریــسها للطــالب فــي مراحــل الدراســة المختلفــة ســواء   

ــــة البكــــالوریوس  الدراســــات العلیــــا ال تــــرتبط ونظــــرا ألن. فــــي مرحلــــة الدراســــات العلیــــا أو فــــي مرحل
بتدریس كتاب جامعي أو كتاب واحد فإنها تعتمد علـى تعـدد المراجـع والعلمیـة واألبحـاث والمقـاالت 

أمــا فــي مرحلــة البكــالوریوس فــإن الدراســة تعتمــد علــى وجــود كتــاب أساســي مقــرر علــى . المنــشورة
 االجتماعیــــة فــــي كافــــة یتــــضمن األســــس النظریــــة والتطبیقــــات العملیــــة لممارســــة الخدمــــةالطــــالب 

     .مجاالت الممارس
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  كلیة الخدمة االجتماعیة 
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  :یا آلیات االستفادة من نتائج البحوثثان
  :  مسئولیة تنفیذ اآللیات-1

  .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب: المسئولیة المباشرة
  . وكیل البیئة لشئون الدراسات العلیا والبحوث: المسئولیة العلمیة

  .رؤساء األقسام بالكلیة: المسئولیة المعاونة
  .أعضاء هیئة التدریس: تنفیذمسئولیة ال

 تكــوین لجنــة مــن مــؤلفي الكتــب الدراســیة لوضــع خطــة لالســتفادة مــن نتــائج األبحــاث العلمیــة -2
ویكــون مــن أعــضاء هــذه اللجنــة عــضو متــابع . ألعــضاء هیئــة التــدریس وفقــا لنــوع المقــرر الدراســي
  .یسترشد به من أعضاء حدة ضمان الجودة بالكلیة

أو الموجـــودة ، اعـــدة بیانـــات البحـــوث العلمیـــة المنـــشورة علـــى موقـــع الكلیـــة  یمكـــن االســـتعانة بق-3
  .بمكتبة الكلیة أو من خالل االتصال بالزمالء أصحاب البحث

التـي ) وفقـا للتوصـیفات المعتمـدة(  یمكن االستفادة من نتائج البحوث في موضوعات المقررات -4
 ......)  مشروعات-یة حاالت تطبیق- تطبیقات- نماذج-تتضمن برامج تدخل مهني

فــي حالــة البحــوث النظریــة یــتم االسترشــاد بمــا توصــل إلیــه الباحــث مــن نتــائج علمیــة تفیــد فــي  -5
  .التدلیل على فكرة علمیة أو موضوع یرتبط باألطر النظریة للخدمة االجتماعیة

 االتـــصال بـــصاحب البحـــث مـــن قبـــل مؤلـــف الكتـــاب أو المقـــرر لالســـتعانة بـــاألجزاء المطلوبـــة -6
  .لتدعیم الكتاب وتحدید الجزء الذي یوظفه المؤلف

  ال یحـوز اقتبـاس أجـزاء نظریـة سـواء كانـت تعریفـات للمفـاهیم أو خـصائص لظـواهر معینــة أو -7
أجـــزاء مرتبطـــة باألســـس النظریـــة لنظریـــات أو نمـــاذج أو مـــا شـــابه ذلـــك ویجـــب الرجـــوع فـــي هـــذه 

  .الحاالت إلى المراجع والمصادر األصلیة
ة وضع برنامج للتدخل المهني أو تجربة أو مشروع مهنـي أو حالـة تطبیقیـة مـن بحـث   في حال-8

علمـي ومــا شــابه ذلـك یكتــب اســم الباحـث فــي الهــوامش ویـضاف إلــى صــفحة المراجـع وینــسب إلیــه 
  .العمل
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  كلیة الخدمة االجتماعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ
  یقوم مقرر كل كتاب بتحدید أحـد الـزمالء المـشاركین فـي الكتـاب لیكـون مـصدر االتـصال مـع -9

زمــة والــشروط اإلداریــة فــي هــذا وحـدة ضــمان الجــودة بالكلیــة للتنــسیق مــع الوحــدة حــول اآللیــات الال
  .الخصوص مع االحتفاظ للمؤلفین بالجوانب العلمیة المرتبطة بالكتاب المؤلف

 ال یجــوز أن یقتــصر أي فـــصل مــن الكتــاب علـــى بحــث كامـــل حتــى لــو كتـــب أو نــسب إلـــى -10
حیـــث یجـــب تنویـــع المعـــارف والمعلومـــات التـــي ، ٕصـــاحبه وان كـــان المؤلـــف هـــو صـــاحب البحـــث

  . الكتاب الدراسيیحتوي علیها
یقوم منسق الكتاب بإعداد تقریر وافي عن البحوث التي تم الرجوع إلیها وأسـماء القـائمین بهـا  -11

وكیفیة االستفادة منها وتوظیفها في الكتاب علـى أن یكـون موقـع مـن جمیـع مـؤلفي الكتـاب ومعتمـد 
  .   من رئیس القسم العلمي

ي علــى أن تــسلم نــسخة منــه لكــل وكیــل الكلیــة للدراســات  یــتم االحتفــاظ بــالتقریر بالقــسم العلمــ-12
  .ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ونسخة على وحدة ضمان الجودة، العلیا والبحوث

        عمید الكلیة مدیر المشروع                            المدیر التنفیذي     
  د أحمد محمد یوسف علیق. أ                     د هشام سید عبد المجید  . أ   
  
  
 


