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  كلیة الخدمة االجتماعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتراح آلیات االستفادة من نتـائج البحـوث علـى مجـالس األقـسام العلمیـة وتمـت بعد عرض 

تــم تجمیــع المقترحــات وقامــت . ه حــول اآللیــة المناسـبةمناقـشتها باستفاضــة وأبــدى كــل قـسم مقترحاتــ
اللجنة بتوظیفها للوصول إلى الصیاغة النهائیـة التـي سـوف یـتم عرضـها علـى مجلـس الكلیـة وذلـك 

  :على النحو التالي
  :أوال مفاهیم أساسیة

  :المقصود بالبحوث العلمیة
لتـــدریس بالكلیـــة ســـواء هــي الدراســـات العلمیـــة التطبیقیـــة التـــي قـــام بإجرائهــا أعـــضاء هیئـــة ا  

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

ابلــة للتطبیــق ویمكــن الخدمــة االجتماعیــة فــي كافــة مجــاالت الممارســة والتــي توصــلت إلــى نتــائج ق
االســتفادة منهــا فــي تطــویر بــرامج التــدخل المهنــي علــى كافــة المــستویات أو مــشروعات التنمیــة أو 

  .خطط وبرامج خدمة المجتمع وغیرها من كافة األنشطة المرتبطة بالمهنة
  :خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

سـسات الخدمـة االجتماعیـة ٕالمشروعات والبـرامج التنمویـة وبـرامج التـدخل المهنـي وادارة مؤ  
والبـــرامج التخطیطیـــة والتنفیذیـــة علـــى كافـــة المـــستویات المحلیـــة والقومیـــة والتـــي تـــدخل فـــي نطـــاق 

التي تقوم مؤسـسات المجتمـع سـواء كانـت حكومیـة ، اهتمامات وتخصص مهنة الخدمة االجتماعیة
هـود البـاحثین فیهـا سـواء وتعتبـر الكلیـة بیـت خبـرة یقـدم نتـاج ج. عامة أو خاصة بتنفیـذها، أو أهلیة

  . كانوا أعضاء هیئة تدریس أو ناشرین في مؤتمر ومجلة الكلیة
  :ٕوحدة البحوث واعداد القادة بالكلیة

هـي وحــدة ذات طـابع خــاص بالكلیـة مــن مهامهـا القیــام بـإجراء البحــوث والدراسـات العلمیــة   
ت أو المؤسـسات وتكلیـف كبیت خبرة لمؤسسات وهیئـات المجتمـع مـن خـالل التعاقـد مـع هـذه الهیئـا

ترویج ونـشر البحـوث العلمیـة بالكلیـة كما تتولى الوحدة . الخبراء بالوحدة والكلیة بتنفیذ هذه البحوث
فـــي المجتمـــع الخــــارجي مـــستفیدة بمــــا هـــو متــــاح للكلیـــة مــــن موقـــع إلیكترونــــي ممیـــز أو االتــــصال 

كمـا تـساهم الوحـدة فـي . حـةٕالمباشر بالمؤسسات أو توزیـع كتیبـات واعالنـات خاصـة بـالبحوث المتا
تــدریب القیــادات وأفــراد المجتمــع المهتمــین بالبحــث العلمــي أو الــذین یــدخل فــي تخصــصاتهم علــى 

  .  مناهج وتطبیقات البحث
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  كلیة الخدمة االجتماعیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ثانیا آلیات االستفادة من نتائج البحوث

تتــضمن عملیــة االســتفادة مــن نتــائج البحــوث العلمیــة التــي یــتم إجراءهــا فــي الكلیــة أو یــتم   
  :آللیات التالیةانشرها في مؤتمر الكلیة أو المجلة العلمیة الخاصة بها 

  : أوال مسئولیة تنفیذ اآللیات
  .وكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع: المسئولیة المباشرة
  . وكیل البیئة لشئون الدراسات العلیا والبحوث: المسئولیة العلمیة

  .رؤساء األقسام بالكلیة: المسئولیة المعاونة
  .وحدة إعداد القادة والبحوث بالكلیة: مسئولیة التنفیذ

المؤســـسات ســـواء كانـــت حكومیـــة أو أهلیـــة أو  علـــى موقـــع الكلیـــة عـــن عمـــل قاعـــدة بیانـــات: ثانیـــا
 الخدمــة ممارســة تمؤســسات المجتمــع المــدني والتــي تــرتبط بــشكل مباشــر أو غیــر مباشــر بمجــاال

وذلـك للتواصـل معهـا وعـرض نتـائج البحـوث التـي   سواء بصورة مباشـرة أو غیـر مباشـرةاالجتماعیة
یـــتم إجراءهـــا ویـــرى المـــسئولین فـــي الكلیـــة وفـــي األقـــسام العلمیـــة أهمیـــة االســـتفادة منهـــا فـــي هـــذه 

  .المؤسسات
تحـــت إشـــراف وكیـــل ) وحـــدة ذات طـــابع خــاص بالكلیـــة(ٕتتـــولى وحـــدة البحـــوث واعــداد القـــادة : لثــاثا

راءات الالزمة لتوصیل هذه البحـوث إلـى المـستفیدین منهـا اإلجالكلیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع 
  :  وذلك على النحو التالي

وضـع التنسیق مع األقسام العلمیة للحصول على أهم البحوث التطبیقیـة المفیـدة للمجتمـع و  -أ 
ٕدراســات الجــدوى لهــا وتحدیــد جوانــب االســتفادة منهــا وامكانیــة تطبیقهــا فــي الواقــع الفعلـــي 

  .دمة المجتمع وتنمیة البیئةلالستفادة منها في خ
 البحثیـة خاصـة تلـك التـي ا للتعرف على احتیاجاتهـوالهیئات المعنیةاالتصال بالمؤسسات    - ب 

 وكذلك عرض نماذج من األبحاث التـي یمكـن أن تفیـد فـي تساهم تلك الجهات في تمویلها
 . أو إجراء بحوث أخرى غیر متوفرة ، تلبیة هذه االحتیاجات

، ٕواعـــداد القـــادة بتحدیـــد القیمـــة التقدیریـــة للبحـــوث فـــي حالـــة تـــسویقها یقـــوم مركـــز والبحـــوث  -ج 
 .وتحدید حصة الباحث والكلیة منها
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخـصیص صـفحة إلیكترونیـة علـى موقـع الكلیـة لنـشر األبحـاث التـي یمكـن االسـتفادة منهــا   - د 

توصــیلها للمؤســسات المعنیــة كــذلك فــي خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة وتحــدیثها أوال بــأول و
ـــــد اإللیكتالمهتمـــــة بموضـــــوعات البحـــــوث  رونـــــي أو عـــــن طریـــــق ســـــواء عـــــن طریـــــق البری

 . االتصاالت المباشرة أو الرسائل والخطابات

تنظــــیم البــــرامج التدریبیــــة الالزمــــة إلجـــــراء البحــــوث المطلوبــــة وذلــــك للبــــاحثین ولجـــــامعي   - ه 
البیانــات وغیــرهم مــن فــرق البحــوث وذلــك لزیــادة الكفــاءة ألدائهــم ممــا یزیــد مــن فعلیــة هــذه 

 . النتائج التي تم الوصول إلیهاالبحوث ویزید من ثقة مؤسسات المجتمع في صدق

إلــزام البــاحثین علــى مــستوى الدراســات العلیــا وخاصــة طــالب الــدكتوراه بتقــدیم نــسخة مــن كــل : ثالثــا
وكــذلك مجلــدات المــؤتمرات والمجلــة بحیــث یقــوم ، ٕاعــداد القــادةورســالة علمیــة إلــى مركــز البحــوث 

جتمـع وتنمیتــه فـي أي مجـال مــن أعـضاء فریـق المركــز بتحدیـد مـا هــو مناسـب منهـا فــي تطـویر الم
  .المجاالت

بــین الــسادة وكــالء البیئــة وخدمــة ) مــرة علــى األقــل شــهریا(عقــد اجتماعــات تنــسیقیة دوریــة : خامــسا
ٕالمجتمــع والدراســات العلیــا والبحــوث ورؤســاء األقــسام العلمیــة ومــدیر وحــدة البحــوث واعــداد القــادة 

وفقـا للمـستجدات تنفیـذ واتخـاذ القـرارات الالزمـة لمتابعة خطط نشر األبحاث والتخطـیط والتـسویق وال
  .واألحداث الجاریة

تشكیل لجنـة عامـة للمعـسكرات تتـولى اإلشـراف علـى تنفیـذ الئحـة الكلیـة فیمـا یتعلـق بالفرقـة  :رابعا
مــا  والثالثـة فـي تنفیـذ معـسكر إعـداد قـادة ســنوي یتـضمن القیـام بدراسـات وبحـوث یحتاجهـا المجتمـع

الـخ برئاسـة قـسم الجماعـة وعـضو ممثـل .....اجات ومشكالت وتفعیل مؤسـساته یرتبط بتحدید احتی
  .من كل قسم

 


