أهداف البرنامج:
رؤية البرنامج:
تقديم برنامج متميز في العمل االجتماعي برؤية تطلعية العداد مساعدين اجتماعيين مؤهلين معرفيا ومهنيا
للمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع العماني.
رسالة البرنامج:
إعداد مساعدين اجتماعيين ذو كفاءات بشرية عالية الجودة تمتلك بناءا أكاديميا ومهنياعلى أعلى المستويات
لتلبية حاجات السوق في مجال العمل االجتماعي .كما يمتلكون بناءا مهنيا يمكنهم من الدراسة والتشخيص
ووضع خطة التدخل المناسبة لجميع المستويات أفراد ،جماعات ،ومجتمع وتنفيذها .

أهداف البرنامج:
يهدف برنامج دبلوم اآلداب في العمل االجتماعي إلى تحقيق األهداف التالية:
أوال  :األهداف العامة
 .1إعداد وتأهيل كفاءات علمية مدربة في العمل االجتماعي وقادرة على االبداع والتطور واالسهام بفعالية
في خدمة المجتمع.
 .2االلتزام بالميثاق األخالقي للخدمة االجتماعية.
 .3تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي.
ثانيا  :االهداف الفرعية :
 .1تزويد الطلبة بأسس نظريات العمل االجتماعي وإكسابهم معرفة تخصصية وفهم للعمل االجتماعي.
 .2إكساب الطلبة مبادئ المعرفة والتفكير العلمي المنظم في ظل مبادئ وأخالقيات المهنة.
 .3إعداد الطلبة لتقديم خدمات إجتماعية متميزة وعالية الجودة والمقدرة على تطوير الخدمات إذا اقتضت
الحاجة.
 .4إكساب الطلبة مهارات التواصل الفعالة للتواصل مع المستفيدين والمجتمع.
 .5إعداد خريج البرنامج ألن يكون قدار على دراسة الحاالت الفردية و تشخيصها ووضع خطة التدخل
المهني و تنفيذها.
 .6تمكين الخريج للعمل مع االفراد و الجامعات و خدمة المجتمع.
 .7إعداد الطلبة عبر النظريات والتدريب الميداني لشغل وظائف المرشدين االجتماعيين في مختلف
المؤسسات الحكومية والخاصة ومنها وزارة التنمية االجتماعية ،المنظمات االجتماعية والخيرية،
المدارس ،المراكز الصحية وغيرها من المؤسسات التي تقدم الخدمات االجتماعية واالنسانية.

 .8تخريج الكفاءات العلمية لتلبية حاجات المجتمع والمقدرة على استكمال المرحلة الجامعية األولى.
 .9تنمية شخصية الخريج القيادية والمهنية وتعزيز الهوية وروح االنتماء.
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إعداد الطلبة للتطور المهني المستمر.

مخرجات التعلم للبرنامج :
من المتوقع بعد نهاية البرنامج أن يكون الطالب قادرا على:
 .1الفهم الجيد لمفهوم العمل االجتماعي ومبادىء وطرق واساليب وأخالقيات
االجتماعي.

ونظريات العمل

 .2فهم طبيعة وخصائص المجتمع المحلي وطبيعة النظام االجتماعي وكذلك التفاعالت بين فئات المجتمع
على جميع المستويات.
 .3المقدرة على فهم وتفسير السلوكيات الفردية والظواهر والمشكالت االجتماعية.
 .4التطبيق الفعال لمهارات ومعارف الممارسة العامة للعمل االجتماعي على جميع شرائح المجتمع.
 .5ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية من خالل فهم قيم المهنة ومبادئها ومعاييرها األخالقية وإعداد خطة
تدخل تتناسب مع جميع مستويات المستفيدين أفراد ،جماعات ومجتمع.
 .6المقدرة على فهم السياسات االجتماعية.
 .7المقدرة على تطبيق مهارات التواصل الفعالة مع المستفيدين والمجتمع.
 .8المقدرة على القيام بالدراسة والتشخيص للعميل ووضع خطة تدخل مهني وتنفيذها.
 .9تطبيق مهارات التفكير الناقد.

