
مقدمة عامة عن القسم: اوال

قسم الخدمة االجتماعية

تربيةالكليةأقساماحداالجتماعيةالخدمةقسميعد
األوليةالدراسةمدة.1997سنةتأسس.للبنات

مالقسهذامنللمتخرجةيمكنسنواتأربعفيه
هاتدريسخاللمنوذلكالتدريسمهنةفيالعمل
نحيم.األدبيالخامسللصفاالجتماععلملمادة
وةاالجتماعيالخدمةفيالماجستيرشهادةالقسم
يفاجتماعياتكباحثاتيتخصصواانيمكن

.المجتمعمؤسساتبعضفياوالمدارس



القسم اهداف: ثانيا 

م مدرسة جيدة مقتدرة على تدريس علاعدادالىيهدف القسم 
:ية التالاالهدافتكملة دراستها العليا من خالل واالجتماع 

تتفاعل مع ما تفرضه والوطن وتربي حب هللا ان1.
.المواطنة الصالحة 

درس تزود بمعلومات في الخدمة االجتماعية لتغطية ما يان2.
.في العراق االعداديةفي المرحلة 

وتزود بمعلومات تؤهله للعمل في الدوائر العلمية ان3.
. وزارات الدولة ومنشات البحث العلمي 



تزود بمعلومات في مجاالت الخدمة االجتماعية  لعالجان4.

ات المجتمع لمواجهة تحديافرادمساعدة ومشكالت المجتمع 

.عالج مشكالت طالب المدارسوالحياة الصعبة 

تزود بمعلومات في  ان5.

ة تزود بمعلومات كافية في مواضيع الخدمة االجتماعيان6.

يع في لمواجهة مستجدات التي يفرضها العالم المتغير السر
موضوع الخدمة االجتماعية



ةاالجتماعيالخدمةمجالفيللعملتؤهلهابمعلوماتتزودان7.

طلبة في الخدمة االجتماعية لالتاهيليةيقيم القسم الدورات ان8.

.لعليا منحهم شهادة لغرض التقديم للدراسات اوالدراسات العليا 

الجتماعيةاالخدمةفيالحديثةالتوجهاتمعالطلبةتفاعلتشجيع9.

.العالمهذافيالمستجداتفيقيادتهمولهمافاقلفتح

جام مع تفعيل الجانب االيجابي التربوي مع الطلبة بروح االنس10.

.المدرسةادارةوزمالئه 



للقسماالداريالتنظيم : ثالثا 

:معلومات تعريفية عن رئيس القسم

العماريميسم ياسين عبيد كاظم . د-: االسم 

أستاذ مساعد -:اللقب العلمي

1979/9/15:من مواليد

قسم -كلية التربية للبنات-شهاة البكالوريوس جامعة بغداد 5حاصل عل
2002الخدمة االجتماعية سنة 

ية كلية الترب-و شهادة الماجستير في الخدمة االجتماعية   جامعة بغداد
. 2009للبنات  

2014خدمة اجتماعية سنة–االدابكلية –و شهادة الدكتوراه جامعة بغداد 

اشرف على العديد من . 2019/1/17تولى منصب رئاسة القسم في 
.حلية لديه الكثير من البحوث المنشورة في مجالت مومشاريع التخرج 



للقسماالداريالتنظيم : ثالثا 

العمادة

رئاسة القسم

القسممقررية

االساتذة
التدريسين

والمعيدين 
المعيدات

سكرتارية 
القسم



األهداف التعليمية لبرنامج القسم-رابعا

يتضمن هذا المحور المعلومات اآلتية •

رسالة القسم •

أهداف التعليم والتعلم •

مدى تناسق أهداف القسم التعليمية مع رسالة الكلية •

/ محتويات البرنامج يشمل على األتي•

تها أسماء المواد الدراسية لكل مرحلة وعدد ساعا–البكالوريوس •

دبلوم •

ماجستير •

دكتوراه•



األهداف التعليمية لبرنامج القسم-رابعا

-:رسالة القسم 
شكلتالتيواالجتماعيةبالخدمةبتعلقفيماالمعرفيالتطوروالعلمنشر

ادرقالطالباتمنجيلاعدادواالجتماعيةالتغيراتوللتطوراتمهمةضرورة

.االخرىالوظائفوالمدرساتمنالمجتمعاحتياجاتتلبيةعلى

-: التعلم والتعليم اهداف
ايصالالتعلم هو خلق جيل من الطالبات قادر علىوالقسم في التعليم اهدافمن 

سهم في بالشكل الذي يوالدقيقة والمحتوى العلمي بالصورة الصحيحة والمادة 
.التعليم اهدافتحقيق اساسخلق بيئة صفية صحيحة مبنية على 



األهداف التعليمية لبرنامج القسم-رابعا

-:مدى تناسق أهداف القسم التعليمية مع رسالة الكلية 

يفالكليةاهدافمعمرتبطةوجدامتناسقةالقسماهدافان

جعلهنومهارتهنتطويرعلىالعملوالطالباتتأهيل

.الصحيحةبالصورةالتعليمتقديمعلىقادرات



-( :البكلوريوسمرحلة ) محتويات البرنامج 

االولىالمرحلة 

الساعات عدد المواد الدراسية

3 علم االجتماع

3 خدمة اجتماعية

3 مفاهيم باللغة االنكليزيةونصوص 

2 لغة عربية

1 حاسبات

2 فلسفة

2
2

الدميقراطيةو االنسانحقوف
النكليزيةاللغة 

2 تربيةاسس

3 االنثروبولوجيامدخل

2 علم النفس التربوي



-( :البكلوريوسمرحلة ) محتويات البرنامج 

المرحلة الثانية
عدد الساعات الدراسيةالمواد

3 وطفولة اسرةرعاية

3 مشكالت اجتماعية

2 التربوية واالدارهالثانوي االتعليم

3 خدمة الفرد

2 تشريعات اجتماعية 

2 مجتمع عراقي

3 طرق البحث االجتماعي

2 لغة عربية

2
2

علم النفس النمو
النكليزيةاللغة 

2 قيادة وبرامج

3 انكليزي نصوص



-( :البكلوريوسمرحلة ) محتويات البرنامج 

المرحلة الثالثة
الساعاتعدد المواد الدراسية

2 االجتماعية البيئية الخدمة

3 االجتماعياالحصاء

2

3

2

3

3
2

3

2

2

الخدمة االجتماعية واالتصال 

خدمة جماعة 

خدمة اجتماعية طبية 

ميادين الخدمة االجتماعية 
Eالتغير االجتماعي 

مناهج وطرائق تدريس 

االجرامعلم 

التربوي والصحة النفسية االرشااد

اللغة االنكليزية



-( :البكلوريوسمرحلة ) محتويات البرنامج 

المرحلة الرابعة
عدد الساعات المواد الدراسية

2 تنظيم مجتمع

2 تخطيط اجتماعي

2 العقلية والنفسية الصحة

2 المجرميناصالح

2 تقويموقياس 

2 نظريات اجتماعية

2 علم النفس االجتماعي

2 تطبيقات
النكليزيةاللغة 

4 بحث تخرج



(ماجستير ) الدراسات العليا 
الساعاتعدد االولالكورس 

2 اجتماعيةنظريات

2 المؤسسات االجتماعيةادارة

2 االجتماعيةفلسفة الخدمة

2 مفاهيم باللغة االنكليزيةوقراءات 

2 مشكالت اجتماعية

2 علم اجتماع العائلة



(ماجستير ) الدراسات العليا 

الساعاتعدد الكورس الثاني

2 طرق البحث االجتماعي

2 تنظيم المجتمع

2 التخطيط االجتماعي

2 تجارب تنموية

2 االجتماعياالحصاء

1 المجتمعوالجريمة 

1 السمنار



الموظفون والمرافق المقدمة  -خامسا

المقدمة للقسم( الخدمات ) 

الموظفيناعداديوضح بيانات ( 1)جدول 

تقويم 

الخراالداء

سنتين

التحصيل

العلمي

المواليد الموظفيناسماء عدد 

الموظفين

القسم ت

ماجستير 1980 رشممريم جبار  4 خدمة 

اجتماعية

1

2

ماجستير  1968 علوانمحمد حميد  3

معهد 1957 ابتسام مهدي  4

ابتدائية  1978 مطلكرياض عباس 
5

6



الخدمات المقدمة من قبل القسموالمرافق 
مرافق خدمية 

اخرى
حلقات 
نقاشية

السمنارات االستبيانات محطة 
االنترنيت

ةمكتبة الكلي ممكتبة القس

القسم يقيم

ومؤتمرات 

ندوات سنوية 

تتناول  جوانب

اجتماعية مهمة 
اقامةفضال عن 

رالبوستمعرض 

االجتماعي 

تعرض فيها 

بوسترات
توضح قضايا

اجتماعية مهمة 
في المجتمع

حرة ساعة

يلقيها 

اساتذة

القسم 
اسبوعيا

سمنارات

مشاريع 

بحوث 

التخرج

سمنار
لطالبات 

الماجستير

اجراء

استبيانات 

للدراسة 

الميدانية 

وللتدرسين
طالبات بحث

والتخرج 

لطالبات 
الماجستير

توفير خدمة 

االنترنيت 

بينلكافة منتس
الكلية

ب توفير الكت

المراجع و

وللتدرسين
الطالبات

تب توفير الك

المراجع و

و للتدرسين
الطالبات



التحتية للقسمالبنىبيانات 

للجو مالئمتها
الدراسي

مساحتها عدد القاعات 
الدراسية

مساحتها عدد الغرف

ةغير مالئمة للدراس 30-30-30-30

64
36

8 20 8



التقييموالتعلم والتعليم -سادسا

تتضمناالحصائيةالبيانات 

لعام يمثل اعداد التدرسين و طالبات الدراسة االولية ل( 2)جدول

لقسم الخدمة االجتماعية2017-2018

نسبة 

التدرسين
للطالبات

طالبات عدد

الدراسة 
االولية

عدد 
التدرسين

اسم القسم ت

19.2857
1

270 14 خدمة اجتماعية 1



ا للعام يمثل اعداد التدرسين و طالبات الدراسات العلي( 3)جدول

لقسم الخدمة االجتماعية2017-2018

نسبة 

ن التدريسيي
للطالبات

طالباتعدد

ماجستير

عدد 
نالتدريسيي

اسم القسم ت

1.2857 9 7 خدمة اجتماعية 1



مواصفات الطالبات

االربعةيتضمن مواصفات الطالبات للمراحل ( 4)جول

عدد الدرجات النهائية لطالبات
المرحلة

المواليد مؤهالت القبول النوع 
االجتماعي

العدد المرحلة ت

1999 المعدل المقابلة
مركزيولقب

إناث األولى 1

1998 إناث الثانية 2

1997 اناث ةالثالث 3

1996 اناث الرابعة 4



قبولعدد طلبات القبول في القسم مقابل العدد الم

االوليةللدراسة 

عام عدد الطلبات المقدمة للقسم و العدد الحقيقي لل( 5)جدول 

2018-2017الدراسي

ي العدد الحقيق
للقبول

عدد الطالبات 
مالمقدمة للقس

العام الدراسي المرحلة اسم القسم ت

70 100 2018-2019 األولى خدمة اجتماعية 1



قبولعدد طلبات القبول في القسم مقابل العدد الم

ماجستير-للدراسة العليا 

ي العدد الحقيق
المقبول

عدد الطلبات 
مالمقدمة للقس

الدراسيالعام عليادراسات اسم القسم ت

9 25 2018-2019 ماجستير خدمة اجتماعية 1



نسب نجاح المرحلة األولى للعام ( 7)جدول

2018-2017الدراسي 
عدد 

التاركات
عدد 

المنقوالت
عدد 

الراسبات
عدد 

الناجحات

العام 

الدراسي
العدد 
الكلي

المرحلة اسم القسم ت

22 / 48 2017-

2018
70 األولى 

صباحي
خدمة اجتماعية

1 / / 67 68 الثانية
صباحي

خدمة اجتماعية

3 3 53 59 الثالثة
صباحي

خدمة اجتماعية

/ / / 67 70 رابع
صباحي

خدمة اجتماعية



م مخرجات التعليم للمراحل االربعة في قس( 8)جدول 

2018-2017الخدمة االجتماعية للعام الدراسي 

الطالبات المتخرجاتعدد ي عدد الطالبات المسجالت للعام الدراس
2017-2018

المرحلة

48 48 صباحياالولى

67 67 الثانية صباحي

53 53 صباحي-الثالثة

67 67 الرابع صباحي



عدد ساعات المعتمدة للحصول على ( 9)جدول 

التخرج 
عد الساعات
في األسبوع

عدد الوحدات عدد المواد القسم القسم ت 

25 52 11 األولى خدمة اجتماعية 1

27 54 11 الثانية خدمة اجتماعية 2

27 54 11 الثالثة خدمة اجتماعية 3

20 40 10 الرابعة خدمة اجتماعية 4



تطوير و مراجعة المناهج-1:ثامنا 

مرجعة المناهجويبين تطوير ( 10)جدول

ع عدد الساعات في األسبو عدد الوحدات رمز المواد 
ةالخاصة بالمرحل

أسماء المواد الخاصة بالمرحلة عدد المواد المرحلة القسم

25 52 ال يوجد مدخل الخدمة-مدخل علم االجتماع
-ااالنثروبولوجيمدخل -االجتماعية

اطية وديمقراالنسانحقوق -فلسفة 

-عربي-علم النفس التربوي -

مفاهيم -تربيةاسس-حاسبات
ليزية اللغة االنك-ونصوص انكليزي

11 االولى خدمة اجتماعية

27 54 مشكالت اجتماعية

-وية التربواالدارةالتعليم الثانوي 

–خدمة فرد–تشريعات اجتماعية  
مفاهيم ومصطلحات 

لم ع–قيادة وبرامج -مجتمع عراقي

ولة وطفاسرةرعاية –النمو النفس

اللغة االنكليزية–طرق بحث –

11 الثانية

27 54 مة خد–الخدمة االجتماعية البيئية 

االحصاء-اجتماعية واتصال

مناهج وطرائق تدريس-االجتماعي
خدمة اجتماعية –خدمة جماعة –

-ة ميادين الخدمة االجتماعي–طبية

التربوي االرشاد–االجرامعلم 

ليزية اللغة االنك–والصحة النفسية 

-انكليزي تغير اجتماعي

11 الثالثة 

20 40 تخطيط اجتماعي-تنظيم مجتمع

علم النفس -صالح المجرمين

الصحة العقلية –االجتماعي 
اللغة االنكليزية–والنفسية 

يةظريات اجتماعن-تقويموقياس 

مشاهدة وتطبيق -بحث تخرج

10 الرابعة



اللجنة المعنية بمراجعة وتطوير ( 11)جدول 

المناهج
االختصاص 

الدقيق
االختصاص

العام 
اللقب العلمي اللجنةاسماء القسم ت

علم اجتماع 

التنمية

خدمة اجتماعية

علم االجتماع

خدمة اجتماعية

استاذ

استاذ

ن عدنان ياسي.د.ا

مصطفى

اساور عبد . د.أ
الحسين

خدمة اجتماعية 1



البحث العلمي:تاسعا

عالمياوعربيا ويبين البحوث المنشورة محليا ( 12)جدول

لالبحاثالعدد الكلي  اسم الباحث مكان النشر اسم البحث القسم ت4

عالميا عربيا محليا عالميا عربيا محليا خدمة اجتماعية 1

1 مروج مظهر . د

عباس 

/ دور الخدمة 

االجتماعية 

في معالجة 

مشكالت 

النفور 

االجتماعي 

للمراهقين 

1 دينا داود . م

محمد

عهود جبار .م

عبيره  

/

المعوقون 

واالندماج 

االجتماعي 

2



البحث العلمي:تاسعا

عالمياوعربيا ويبين البحوث المنشورة محليا ( 12)جدول

لالبحاثالعدد الكلي  اسم الباحث مكان النشر اسم البحث القسم ت4

عالميا عربيا محليا عالميا عربيا محليا خدمة 
اجتماعية

3

2 محمد االء.د
رحيم

  /

/

جرائم 

االستبعاد 

والعنف 

الجنسي ضد 

المراة

ةالعراقيالمراة

م في دائرة الرق
المظلم 

1 ميسم ياسين. د
عبيد 

/ اءةاالسكبار السن بين 
واالحسان

4



البحث العلمي:تاسعا

عالمياوعربيا ويبين البحوث المنشورة محليا ( 12)جدول

لالبحاثالعدد الكلي  اسم الباحث مكان النشر اسم البحث القسم ت4

عالميا عربيا محليا عالميا عربيا محليا خدمة 

اجتماعية

5

1 دينا داود . م

محمد

عهود جبار . م
عبيره 

/ ي فاالسريدور التفكك 

بحث االحداثجنوح 
اصالحفي دائرة 
في بغداد االحداث

1

1 جالل كاظم فائز.د

وينب محمد صالح. د

/

/

..  أالمية 
سبل .. مخاطرها 

مواجهتها 

والعنف فياالنثروبولوجية

يثالمجتمع العراقي القديم والحد

6

7



البحث العلمي:تاسعا

عالمياوعربيا ويبين البحوث المنشورة محليا ( 12)جدول

لالبحاثالعدد الكلي  اسم الباحث مكان النشر اسم البحث القسم ت4

عالميا عربيا محليا عالميا عربيا محليا خدمة 
اجتماعية

8

1 منى حيدر عبد . د
الجبار 

/

مية دور الثقافة التنظي

اعلةفي بناء المنظمة الف

9



التحسينوالجودة ادارة:عاشرا

ال يوجد حاليا لجنة اعتماد للقسم يتعامل معها



تحليل سوات: الحادي عشر 

التهديداتوالفرص التي توفرت للقسم اهموالضعف للقسم ويوضح نقاط القوة ( 13)جدول 

التهديدات التي 
القسميواجهها

الفرص المتوفرة نقاط الضعف نقاط القوة القسم

يوجدال وسائل استخدام

االتصال 

النشر في مجالت 

عالمية

وسائل عدم توفر 

االتصال الحديثة

للدراسة الجامعية

عدم  توفر دراسة 
الدكتوراه 

ية المناهج الدراستم تحديت

للمراحل الثالث في 

، عقد االوليةالدراسة 

مؤتمرات وندوات وورش 

، نقاشيةعمل وحلقات 
ات والطالباالساتذةتفاعل 

من خالل الصف 

االلكتروني ، زيارات 

االمنالبيت الىميدانية 

وذوي االيتامودار 
االحتياجات الخاصة ،

ين استحداث قاعتين دراست

م ،تم تزويد مكتبة القس

.  بكتب حديثة 

انضمام طالبات المرحلة 
والثانية لموقع االولى

ام نظ) الجامعة االلكتروني 

،( الطالب االلكتروني 

اءة ذو كفتدريسياتتخرج 

خدمة اجتماعية




