
 ٝٛزي ثؼط االعئِٚ ٓ٘وُٞٚ ٖٓ ثؼط اًُ اخزجشٝ االخزجبس
 

 ٛزي اعئِخ جٔؼزٜب ٖٓ ٓٞاهغ ثبٍٗٚ
 ٌبسة رلٍذٗب

ٓزى ٗطِن ػِى اُؾخص ٓغٖ اٝ ًجٍش كً اُغٖ ؟ / 1ط  
65اُى  55   
70اُى 65   
75اُى  70   
80اُى  75  

ٓزى ٌٌٕٞ رلٌٍش االغلبٍ ٓبدٌب ؟ / 2ط  
 ع٘ٚ 7
 ع٘ٚ 8

 ع٘ٚ 10
 ع٘ٚ 12

 
ٓبٛٞ االجشاء أُزخز ػ٘ذٓب ٌبرٍي خطبة سعًٔ ٖٓ أُحٌٔخ  / 3ط

 ٌطِت كٍٚ ٓؼِٞٓبد ػٖ أُشٌط ؟
 ػذّ اػطبءٙ اي ٓؼِٞٓبد

 
 Social Development ٓصطِح اُزٍ٘ٔٚ االجزٔبػٍٚ 4 -

 
 Social WoRk ٓصطِح اُخذٓٚ االجزٔبػٍٚ 5 -

ؽخص ٌؼبًٗ ٖٓ هِن ٝاُخٞف ٖٓ خطش ٝؽٍي ٓبرا ٗغٍٔٚ ؟  - 6
 جبة ًْ خٍبس ٜٓ٘ب

 هِن
 صٝج ٌؼبًٗ ٖٓ ٓشض االٌذص ًٍق ٗخجش صٝجزٚ ؟ - 7

 ثبُٜبرق
 اُزؼبَٓ ٓغ االغلبٍ حزى ٖٓ ؿٍش االهبسة ٌغٔى ؟ - 8

 رِطق
-9  ع٘ٚ الحظ ٝاُذٌٚ ثبٗٚ الٌحت اُخشٝج ٓغ 27ؽبة ٌجِؾ ٖٓ اُؼٔش 
اُؼبئٍِٚ ُِزشكٍٚ اٝ اُغٞم ٝال ٌحت االكؾبء ثبعٔبء اصذهبئٚ ٝهذ 

؟.ؽي ٝاُذٙ ثبٗٚ ٌغزخذّ ٓخذساد   
 اخزٙ ُِٔغزؾلى ٝاٌُؾق ػٍِٚ

 رؼشظخ ُالؿزصبة ٖٓ خبُٜب ًٝٛ االٕ 10كزبٙ رجِؾ ٖٓ اُؼٔش  10-
 ٓغزٔشٙ كً اُؼالج ٓبٛٞ دٝسى ًبخصبئً َٛ ؟

 اثالؽ اُجٜبد أُخزصٚ
 ٓبرا ٗغًٔ اٗزوبٍ أُشض ٖٓ ؽخص الخش؟ 11-

 ٓؼذي
....... صٝج رؼشض ُحبدس عٍش رٞكٍذ صٝجزٚ ٝػ٘ذ رِوً اُخجش  12-

ٓبرا ٗغًٔ اُحبُٚ؟, ثبهً اُغؤاٍ ٗغٍزٚ   
 صذٓٚ

  جبة ٖٓ أُجبدي اُزً رؼزٔذ ػٍِٜب ٜٓ٘خ اُخذٓٚ االجزٔبػٍٚ·
  ٓجذا اُغشٌٚ ٝٓجذا حن أُصٍش ٝٓجذا اُزوجَ راًشٝٛب صٌٖ

 
 

ارٞهغ ٓ٘ظٔٚ  ًٝٔبٕ عٞاٍ ػٖ اُصحٚ ٝأُشض ٌٝوٍٞ اي ٓ٘ظٔٚ·
  اُصحٚ اُؼبٍُٔٚ



 
 
 

عٞاٍ ٌوٍٞ ٓوبٌٍظ اُ٘ضػٚ أُشًضٌٚ اُٞعػ ٝاُٞعٍػ ٝأُ٘ٞاٍ ارا ·
 ًبٗٞ غجٍؼً

  اُجٞاة ٝهللا اُؼبُْ ٓزغبٌٝٚ
 
 

 اٍُٜشٌٖٝ ٝػ ص٘لٚ هِذ ِٜٓٞط ٝاُظبٛش اٗٚ.
 ٜٓذئ

 
 

 سًضٝ ػِى أُٔبسعٚ أُجبؽشٙ
 ٝهللا ٌٞكو٘ب ٝ إٌبًْ

 
 

  ٛزاا اًُِ ارزًشٙ ٖٓ اعئِخ االخزجبس
 

  كً اعئِٚ ػٖ أُوبٌظ
 ٝعؤاٍُٖ ػٖ ٗظشٌخ كشٌٝذ اَٗب ٝاَٗب اُؼٍِب

ٝجى عؤاٍ ػِى آي ٗٞع ٖٓ أٗٞاع االظطشاثبد ٌطِن األٌُغٍبا 
  ػِـى

اُؼوٍِخ- اُحشًٍخ - اُجصشٌخ - اُغٔؼٍخ    
عؤاٍ ٖٓ اُؼ٘بصش اُشئٍغٍخ كً خذٓخ االجزٔبػٍخ اُؼٍَٔ ٝ 

 .…… االخصبئً االجزٔبػً ٝأُؾٌِخ ٝ
أُؤعغخ )ٖٓ ظٖٔ االخزٍبساد   )  

اُجٍبٗبد األٍُٝخ. ……عؤاٍ ػٖ كوشح اُجٍبٗبد رغٔى    
 

 direct ٖٓ أُصطِحبد االٗجٍِضٌخ ٓصطِح أُٔبسعخ أُجبؽشح
practice 

األٛذاف اُؼالجٍخ )ٖٓ ػ٘بصش اُخطخ اُؼالجٍخ : عؤاٍ   )  
 

  ٝجى ًْ عؤاٍ ػٖ ٜٓبّ ٝادٝاس أُٔبسط أُجبؽش
 
 

 ツ ثبُزٞكٍن ُِجٍٔغ

 
 

  أُصطِحبد االٗجٍِضٌٚ جبد ٓجذا اُغشٌٚ
 ٝكشٌن اُخذٓخ االجزٔبػٍخ

 ٜٝٓبساد اُخذٓخ
  ٝاُزٍ٘ٔٚ

ٝsocial worker 
ًٍق � اٌٚ ٝكٍٚ ٓصطِح ٓبارًشٙ ثظ كٍٚ ًِٔخ اكزش ٌؼً٘ ثؼذ

  اُٞصق ثظ
جب عٞاٍ ػٖ ٓشثط اٌذص حُٞٞٙ الخصبئً اجزٔبػً ٝصٝجخ اُؼٍَٔ 

  ٓبرذسي ػٖ ٓشض صٝجٜب



  َٛ ٌخجشٛب االخصبئً
  ٝال ٌخًِ صٝجٜب ٌوُٜٞب
  ٝالٌخجش اهبسة اُضٝجٚ

  ٝالٌخًِ أُٞظٞع ُِذًزٞس
 

  ٝغلَ ػذٝاًٗ الٕ ٝاُذٙ ٌؼ٘لٚ ٓبرا ٌغٔى
  اعوبغ اٝ رؤص اٝ رحٌَٞ

ٝؽخص ثبُؾ ػذٝاًٗ ٖٓ صـشٙ الٗٚ ًبٕ ٓؼ٘ق ٝٗلظ اُخٍبساد 
  اًُِ كشم

 
  ٝجب ًثٍش ػٖ ٓجبدئ اُخذٓٚ االجزٔبػٍخ

  ٝجبد ػٍِٔبد اُخذٓخ االجزٔبػٍخ
  ٝاالٛذاف

 
جب عؤاٍ إ االخصبئً ٌ٘صح إ االثٌٖٞ ٌؼِٔٞ اٝالدْٛ اْٜٗ كً 

  حٔبٌزْٜ هجَ الٌصٍش اي ظشس
  اٌؼ دٝس االخصبئً

  اٗٔبئً اٝ ػالجً اٝ ٝهبئً اٝ رشثٞي
 

 ٛزا اًُِ حعشًٗ االٕ
 

http://www.ckfu.org/vb/attachment.ph...5&d=1452286644 
 
 
 

اًُِ ثٍخزجش ٌشًض ػِى االٛذاف اُؼالجٍٚ ٝٓجبديء اُخذٓٚ اُؼالجٍٚ 
 ٝرؼبسٌلٜب

  ٝاالٓشاض اُ٘لغٍٚ ٝاػشاظٜب
  ٝاُجبهً رذخالد االخصبئً ثظ اُحبالد رـجشد

  رؼشٌق اُ٘ظشٌٚ االجزٔبػٍٚ
 

 ٛزا ٓٞجض االعأُٚ
 

 ٛزي اؿِت االعئِٚ اًُ جبد ثبالخزجبس ُِٔؼٍِٞٓٚ االخزجبس ثبُخجش

 

  مرٌض باالٌدز كٌف تخبر زوجته/س

المرض المعدي او الوبائً الذي ٌؤثر على سالمة االسرة والمجتمع وٌتم التشاور مع /ج

 .المرٌض واقناعه بأهمٌة معرفة اسرته بطبٌعة مرضه

اهم شً وصلت المعلومه وقتها تعرف تختار االجابه 

 

  جوبه اسئله االخت رٌم

1- 75-80 

http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=285685&d=1452286644


 سنه 12 -2

 عدم اعطاءه اي معلومات -3

 Social Development مصطلح التنمٌه االجتماعٌه -4

 Social WoRk مصطلح الخدمه االجتماعٌه -5

  قلق -6

 بالهاتف -7

 تلطف -8

 اخذه للمستشفى والكشف علٌه -9

 ابالغ الجهات المختصه -14

 البندول -15

 التاهٌل الشامل -16

 

  اولٌه -18

  عدم اعطاءهم اي معلومات -19

 مهدد خطر االنتحار - 20

 اذا احد عنده اي مالحظه ٌطرحها ربً ٌوفقكم

 اسم المرٌض ووضعه الصحً والتعلٌمً واالقتصادي تسمى معلومات ؟ / 18س 

 اولٌه -1

 ثنائٌه -2

  ثالثٌه -3

 رباعٌة -4

 

جاب سؤال عن اعطاء معلومات عن المرٌض  / 19س

 لشركات التامٌن؟

 

 

متى نفشً بالسرٌه عن معلومات المرٌض  / 20س

  وجاب خٌارات منها

  صغٌر السن -1



 قاصر عقال -2

  مهدد خطر االنتحار -3

4- ....... 

رجل كبٌر فً السن وخالل الجلسه العالجٌه طلب / س 

وطلب من االخصائً النظر , التوقف وعدم المواصله 

فً ملفه وقرائة المعلومات المدونه فٌه ماهو االجراء 

 المتخذ ؟

 اعطائه المعلومات فورا -1

 نقوله الجلسه القادمه -2

 الرفض وعدم اعطائه الملف -3

 نسٌته ....... - 4

 عندما ٌقوم المرٌض بالطلب بتوجٌه نفسه نسمى ذلك ؟ / 20س

 واتوقع هو الجواب الصحٌح ق تقرٌر المصٌر خٌارات منها ح4جاب / ج 

 

 احد العقاقٌر التالٌه الٌسبب االدمان ؟ / 15س

  الكحول -1

 الهٌروٌن -2

 الكبتاجون -3

 البنادول -4

 سنوات 9طفل معاق االطراف ٌبلػ من العمر  /16س
 ٌتم تحوٌله الى ؟
 مستشفى االمل -1

 الضمان االجتماعً -2



  وزارة الشؤن االجتماعٌة -3
 التاهٌل الشامل -4

 

 

متى نطلق على االخصائً االجتماعً  / 17س

  االزدواجٌه المهنٌه ؟

 عندما ٌمارس المهنه مع ام وابنتها -1

...... متابعة معافى - 3متابعة المرٌض بعد خروجه -2

 والباقً لالسف نسٌته

  مشاركه حلو, هذا سؤال من العضو حظ الزمن هللا ٌسعده 

 ماهو لون القلم الذي ٌستخدمه االخصائً االجتماعً فً التسجٌل ؟-1

  احمر

 ازرق

 اسود

 اخضر

 

 شرب الكحول باستمرار ماذا ٌطلق علٌه؟-2

 مرٌضه فً فترة العالج اظهرت لك كأخصائً مشاعرها تجاهك فماذا تفعل لها؟ -3

 تستمر باعطاء العالج

 تخبرها بأنها عند التحسن سوف تستمر معها

 وكذا خٌار اخر

   الخدمه االجتماعٌه اهدافها1س - 

 وقائٌه و وتنموٌه وعالجٌه وانشائٌه/ ج

 


