
 
 لنظام اإلداري و الهيكل الوظيفي ا

 

 تبع مكتب إدارة الخدمة االجتماعية بالجامعة ، ويمارس وحدات  - إدارة تتبعها أقسام

أخصائيون نفسيون ، العمل بهده المكاتب وحدة البحوث، أخصائيون اجتماعيون ، 

 وأطباء في بعض األحيان .

 1عدد  –أخصائيين اجتماعيين  تخصص خدمة اجتماعية  3) عدد  اإلمكانات البشرية 

تخصص حاسوب  1عدد  –إعالمي  1عدد  –أخصائي نفسي  تخصص صحة نفسية 

 موظف العالقات العامة (.

 و تحديد االختصاصات  بكل كلية تابعة لجامعة سبها إنشاء مكتب أخصائي اجتماعي

 حيث يكون عمل المكتب ما يلي :من واقع الهيكل التنظيمي 

يعمل األخصائي االجتماعي بالكلية على مساعدة الطالب على أن يجتازوا مراحل النمو  -

المختلفة بنجاح ، وحتى يكتسبوا قدرات ومهارات واتجاهات تساهم على أن يكونوا 

 مواطنين صالحين .

الجتماعي مع جماعات الطالب بالجامعة مستخدما طريقة خدمة ويعمل األخصائي ا -

الجماعة ، ويعمل في هده الحالة على مساعدتهم على اكتساب اتجاهات جديدة يرضى 

 عنها المجتمع ، وممارسة سلوك يتفق مع قيم المجتمع ومعاييره . 

هداف، ويستخدم األخصائي الطالب في أوجه األنشطة المختلفة كوسيلة لتحقيق تلك األ -

ويساعد األخصائي الطالب كفرد في جماعة والجماعة ككل على النمو والتغير ، 

ويستحسن أن يراعى األخصائي االجتماعي أن تهدف بعض البرامج الى أحدات 

 تغيرات مقصودة في الطالب وفي البيئة التي يعشون فيها في نفس الوقت. 

لطالب بإجراء البحوث العلمية يقوم األخصائي االجتماعي الذي يعمل بمجال رعاية ا -

 التي تساعده على تفهم مجتمع الطالب ومشكالته وتقويم نتائج البرامج التي يقوم بها.

العناية بإعداد أشخاص مدربين كي يساعدوا في تقديم الخدمات االجتماعية بفاعلية  -

 وكفاءة أفضل .

 مثل هؤالء المدربين .ا الهدف كان البد من إعداد برامج تدريبية  إلعداد ذولتحقيق ه



البحث في الخدمة االجتماعية يساهم في أن يجعل الممارسة الميدانية علمية بوسيلتين  

 مباشرتين هما:

 وضع مستويات علمية يبني األخصائيون االجتماعيون على أساسها أنشطتهم وجهودهم. .1

 التوصل الى طريقة علمية يتمكن األخصائيون االجتماعيون بواسطتها من بلوغ .2

 المستويات العلمية الضرورية للممارسة. 

 آلة تصوير –  محمول ( )مكتبي/أجهزة حاسوب  –؛ مكتب كامل  االحتياجات المادية- 

 .فالش -مضغوطة  أقراص - (شو داتا)جهاز عرض – قرطاسيه كاملة

  

 وفقــــــــــو هللا الم                                  

 و رحمة هللا و بركاتهو السالم عليكم            

 ابوسبيحة ابوالقاسم محمد المبروك د                                                 

 االجتماعية الخدمة مكتب مدير                                                    
 


