
 

 

 
  

 جامعة أم القرى

  كلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 الدبلوم العايل يف االرشاد األسري
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  اخلطة الدراسية: 2/ 1/ 4

 

 المستوى
  المقررنوع  اسم المقرر رمز المقرر

المتطلبات 

 بقةالسا

الساعات 

 المحتسبة

الفصل 

 األول

 3 -- متطلب تخصص علم االجتماع األسري 3-1142181

 2 -- متطلب تخصص التوجيه واإلرشاد النفسي 2-1142182

 2 -- متطلب تخصص ألسريامجال السياسة الرعاية االجتماعية في  2-1142183

 2 -- متطلب تخصص مناهج  البحث االجتماعي 2-1142184

 3 -- متطلب تخصص مداخل الممارسة المهنية في مجال اإلرشاد األسري 3-1142185

 3 -- متطلب تخصص قضايا في الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة 3-1142186

الفصل 

 الثاني

 3 -- متطلب تخصص اإلرشاد األسري الهاتفي 3-1142281

 2 -- متطلب تخصص مهارات التواصل 2-1142282

 2 -- متطلب تخصص رعاية األحداث 2-1142283

 2 -- متطلب تخصص إدارة المؤسسات االجتماعية 2-1142284

 3 -- متطلب تخصص المشكالت األسرية المعاصرة 3-1142285

 3 -- متطلب تخصص التطبيق الميداني في المجال األسري 3-1142286
 

 ة الدراسية:البحثية للخطامليدانية أو املكوانت  3/ 1/ 4
 :)إن وجدت( موجز ابملكوانت العملية أو الطبية العيادية أو مكوانت برانمج الزمالة اليت يتطلبها الربانمج 1/ 3/ 1/ 4

 :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ . أ

 درسه ما على عملياً  الطالب لتدريب  األسري ابإلرشاد املرتبطة االجتماعية املؤسسات يف  العملي التطبيق على املقرر هذا يف  الرتكيز يتم
 .األسري اإلرشاد أشكال خمتلف مع التعامل يف مهاراته لتنمية األخرى النظرية املقررات يف

 من الربانمج تنفذ اخلربة امليدانية؟)املستوى الدراسي( يف أي مرحلة أو مراحل  (ب . ب

 .الربانمج من الثاين الدراسي الفصل يف امليدانية اخلربة تُونَوّفذ
 يوم / أسبوع / فصل دراسي()الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلداول  (ج

 اللقاءات من ساعة( 15) تتضمن ساعة،( 45) تبلغ الدراسي الفصل طيلة أسبوعياً  واحد يوم ملدة امليداين التدريب برانمج تنفيذ يتم
 .النقاش وحلقات النظرية

 .معتمدة تساعا( 3) :عدد الساعات املعتمدة (د

 ال ينطبق  (:)إن وجدتالرسالة العلمية أو  البحثي متطلبات املررو  2/ 3/ 1/ 4
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 : توصيف المقررات الدراسية:   4/1/4

 

 أواًل: توصيف مقررات الفصل الدراسي األول

 :( 1811142-3) علم االجتماع األسري توصيف مقرر ( 1)

 بيانات عامة عن املقرر:

 1142181-3رقم املقرر:                                 جتماع األسري علم اال    اسم املقرر:

 ثالث ساعات معتمدةعدد الساعات املعتمدة:  

  األول املستوى الدراس ي الذي يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي 

 نمط الدراسة املتبع:

 %80قاعات املحاضرات التقليدية                 النسبة:  .أ 

 %20كتروني                              النسبة: التعليم اإلل .ب 
 

 الهدف الرئيس للمقرر:

التعرف  و تعريف الطالب والطالبة بأهم االتجاهات النظرية للمواضيع املتعلقة باألسرة والزواج إلى يهدف هذا املقرر 

 .األسرة في املجتمع العربي السعوديفكرة مفصلة عن واقع ئهم إعطا ، وعلى املشكالت التي تواجه األسرة في عالم اليوم

 على طرق وأساليب مواجهة املشكالت األسرية مع التطبيق على املجتمع العربي السعودي همفيتعر كما يهدف املقرر إلى 

أسس عمليات بنيتها، والتعريف باالجتماعية واالقتصادية على املتغيرات وتأثير     وقيمة مفهوم األسرةوتزويدهم بمعاني 

 به.  والتنبؤه وقياس الزواجيقويم أسس التوافق تو  يار الزواجي لدى العديد من املجتمعات ومقارنتهااالخت

 خطط تطوير وتحسين  املقرر :

 تحديث الكتباملراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية املحلية والعاملية, و 

الل متابعة كل ما هو جديد فى البحث العلمي والكتابات العلمية الحديثة فى مجال املستخدمة واملراجع من خ الدراسية

  .علم االجتماع األسري 

 وصف عام للمقرر:

في ضوء نظريات علم  قتصادية في بنيتهاات االجتماعية واالير والتأثوقضاياها مفهوم األسرة  على قرر امل يركز هذا

وتوضيح ومناقشة من مشكالت في التوافق األسري وعالجها ,  ههية وما تواجاألسرة النموذج يرمعايد تحدياالجتماع، و 

 والتغير االجتماعي وانعكاساته على األسرة. التنشئة االجتماعيةأهم مفاهيم علم االجتماع الخاصة باألسرة  مثل 
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 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 . لم االجتماع األسري تعريف ع

 6 2 .نظريات التنشئة االجتماعية

 6 2 .أسس االختيار الزواجي

 6 2 .التواصل الوجداني داخل األسرة

 6 2 .األدوار االجتماعية

 6 2 .األزمات الزواجية

 6 2 قضايا مختارة في مجال علم االجتماع األسري 
 

 :إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها

 املجموع أخرى  اتمحاضر  

 46 ساعات اختبارات 4 42 ساعات التدريس الفعلية

 3  3 الساعات املعتمدة

:
ً
 ساعات 4       عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 :جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 مؤهالتلل

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

 :املعرفة 1

من حيث  لعلم االجتماع األسري املعرفة والفهم الجيد  1-1

األسرة املفهوم, االهداف, االهمية, خصائص 

 .ومشكالتها

لعب  -ورش العمل –املحاضرة 

 النموذجة -الدور 
اختبار نهائي 

اختبار نصفي 

املناقشة 
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املشكالت األسرية معرفة العوامل واالسباب املؤدية الى  1-2

 ووسائل التصدي لها.

 -ورش العمل –املحاضرة 

 النموذجة -التفكير االستنباطي 

الجماعية  

ة االسئل

 الشفهية

 اعداد التقارير

للقضايا الفهم الجيد للنظريات العلمية املفسرة  1-3

 األسرية

 -ورش العمل –املحاضرة 

 النماذج

العربية السعودية من  في اململكة األسرةاية معرفة رع 1-4

 تهاحيث اهميتها واملؤسسات املختصة برعاي

ورش العمل _  –املحاضرة 

 الزيارات امليدانية -النماذج

أهم االتجاهات النظرية للمواضيع املتعلقة معرفة  1-5

 في علم االجتماع باألسرة والزواج

 ورش العمل –املحاضرة 

واقع األسرة في املجتمع العربي  عنالتعرف على  1-6

 السعودي

 ورش العمل –املحاضرة 

معرفة والتدريب على تطبيق نماذج التدخل املنهي  1-7

 األسرة وقضاياهاللخدمة االجتماعية مع 

لعب  -املحاضرة, ورش العمل

التفكير  - النموذجة –الدور 

 االستنباطي

 :املهارات املعرفية 2

ر يتوقع من الطالب والطالبة معرفة بعد استكمال املقر  2-1

 األسس الصحيحة في بناء األسرة.

ورش العمل,  –املحاضرة 

الحاسب االلي وعارض 

 (.Data Showالبيانات)

 االختبارات

 الدورية

 والنصفية

والنهائية, 

 التكليفات

املنزلية, 

 املشاركات

 داخل والنقاش

 .املحاضرات

ورش العمل,  –رة املحاض وواجبات األسرةمعرفة حقوق  2-2

الحاسب االلي وعارض 

 (.Data Showالبيانات)

العلمية والنظرية  املصادر  التمكن من استخدام 2-3

الخاصة املتنوعة للحصول علي املعلومات واملعارف 

املحاضرة , ورش العمل, 

الحاسب االلي وعارض البيانات, 
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الفصلية  أسلوب الجماعات .في املجال األسري بنماذج التدخل املنهي 

 الصغيرة للنقاش

 

 

  :مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

التأكيد على ضرورة مشاركة  حفز الحوار والنقاش داخل الفصل أثناء املحاضرة 3-1

في التداول  املجموعةجميع أفراد 

والنقاش, تعريف الطالب بأهمية 

املناقشة واملشاركة أثناء 

 املحاضرة في تقييمهم

 داخل بعةاملتا

 أثناء الفصل

 عمل

 املجموعات

الصغيرة, 

 متابعة

 الواجبات

 وتقويم املنزلية

 التي القضايا

 الطالب يختارها

االهتمام بالواجبات املنزلية التي تنمي القدرة على تحمل  3-2

 املسؤولية ومهارة حل املشكالت

 على املنزلية الواجبات في التركيز

 الطالب للنظريات املالئمة اختيار

 أسرية قضايا لفهم وتفسير

 . ملناقشتها بأنفسهم يختارونها

 : مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

تنمية مهارات االتصال اللفظي وغير  4-1

 الصغيرة املجموعاتاللفظي من خالل 

استخدام أسلوب الجماعات 

الصغيرة ملناقشة النظريات 

 املدروسة

الفصل  اخلد املتابعة

 .الصغيرة للمجموعات

 املنزلية الواجبات متابعة -

 يختارها التي القضايا وتقويم

 .الطالب

تنمية مهارات البحث وجمع املعلومات  4-2

 والبيانات 

الحاسب االلي وعارض  استخدام

 (.Data Showالبيانات)

 

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

نسبته من التقييم سبوع املحدد األ  مهام التقويم  م
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 النهائي لتسليمه

 %05 4 أول  منزلي واجب 1

 %20 8 نصفي اختبار 2

 %05 12 ثاني منزلي واجب 3

 %10 مستمر واملواظبة الصفية واملشاركة للنشاط مستمر تقويم 4

 %60 16 نهائي اختبار 5
 

 : إلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهما

س ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب يحدد كل عضو هيئة تدري

وتحدد ساعات مكتبية  .تحديد موعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي

الدراس ي عند توضيح  للطالبات يتم االتصال فيها مع أستاذ املقرر عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل

 لتواصل مع الطالب.ل مواقع التواصل االجتماعي ومفردات وإجراءات تنفيذ املقرر، ويمكن استخدام شبكة اإلنترنت 
 

م
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:

 دار الشروق للطباعة والنشر.: األردن. علم اجتماع األسرة(، 2000)معن خليل عمر  -

دراسة -القضايا واملشكالت الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي (، 2003) أبو بكر باقادر  - -

 .الخوازم العلمية .علم االجتماع األسري ،(2015) فتحية القرشيو سعيد الغامدي    - .تحليلية شاملة 

 المراجع المساندة:

تمع العربي والسعودي، (، األسرة والتنشئة االجتماعية في المج1421) محمد عبد المحسن التويجري -

 مكتبة العبيكان، الرياض.

 (، االختيار للزواج والتغير االجتماعي، دار النهضة العربية، بيروت.1981) سامية حسن الساعاتي -

 (، االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية.1990) علياء شكري -

 

 

 :تطويره تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -
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 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 نتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البورتفوليو( على مدار الفصل الدراس ي -

 لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للطالباملجموع الكلى  -

 :( 2811142-2) التوجيه واإلرشاد النفس يتوصيف مقرر ( 2)

 بيانات عامة عن املقرر:

 1142182-2رقم املقرر:                                 التوجيه واإلرشاد النفس ي   اسم املقرر:

 ساعتان معتمدتانعدد الساعات املعتمدة:  

  األول الدراس ي الذي يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي  املستوى 

 نمط الدراسة املتبع:

 %80قاعات املحاضرات التقليدية                 النسبة:  .ج 

 %20التعليم اإللكتروني                              النسبة:  .د 
 

 الهدف الرئيس للمقرر:

سين في دبلوم اإلرشاد األسري بأسس عملية التوجيه واإلرشاد النفس ي يهدف هذا املقرر إلى تنمية معرف ومهارات الدار 

 ليقدموا استشاراتهم بناء على أسس علمية ومنهجية سليمة.

ومجاالته واألسس التي يقوم عليها، والعالقة اإلرشادية  النفس ي واإلرشاد التوجيه  مبادئ تعرف على الدارس مساعدة 

ممارسة  وتدريبه على  مساعدة إلى تحتاج التي الحاالت بدراسة الخاصة املهارات ومبادئها التي تقوم عليها، وإكسابه

 مع التركيز على اإلرشاد النفس ي في املجال األسري. يمكن تقديمها في هذا املجال اإلرشاد النفس ي والخدمات

 خطط تطوير وتحسين  املقرر :

واملراجع  تحديث الكتبمية واالجتماعية املحلية والعاملية, و املراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العل

  .علم االجتماع األسري من خالل متابعة كل ما هو جديد فى البحث العلمي والكتابات العلمية الحديثة فى مجال 

 وصف عام للمقرر:

لعالقات األسرية النفسية لتقديم خدماتهم االستشارية املتعلقة بالجوانب من  يسعى هذا املقرر إلى تمكين الدارسين

لتحقيق  النفس ي رشاداإل فنيات  وتطبيق ،أفراد األسرة بين املتنوعة طبيعة التفاعالتبصورة سليمة قائمة على فهم 
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 .داخل األسرةالتوافق الشخص ي واالجتماعي 

 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 

 التدريس

 4 2 اف التوجيه واإلرشاد النفس يمفهوم وأهد

 4 2 األسس التي تقوم عليها عملية اإلرشاد النفس ي

 4 2 العالقة اإلرشادية 

 6 3 مجاالت اإلرشاد النفس ي ونظرياته

 4 2 أثر اإلرشاد النفس ي على األسرة

 6 3 قضايا ومشكالت مختارة في مجال اإلرشاد النفس ي األسري 

 :توزيعهاإجمالي عدد ساعات املقرر و 

 املجموع أخرى  محاضرات 

 32 ساعات اختبارات 4 28 ساعات التدريس الفعلية

 2  2 الساعات املعتمدة

:
ً
 ساعات 4       عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 :جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 م
 ملجاالت 

ً
اإلطار الوطني مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

 :املعرفة 1
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من  ملجال اإلرشاد النفس ياملعرفة والفهم الجيد  1-1

 حيث املفهوم, االهداف, االهمية.

لعب  -ورش العمل –املحاضرة 

 النموذج -الدور 

اختبار نهائي 

اختبار نصفي 

املناقشة 

الجماعية  

 االسئلة الشفهية

 اعداد التقارير

املشكالت معرفة العوامل واالسباب املؤدية الى  1-2

 األسرية ووسائل التصدي لها.

التفكير  -ورش العمل –املحاضرة 

 االستنباطي 

املستخدمة في  النفسيةالفهم الجيد للنظريات  1-3

 مجال القضايا األسرية.

 النماذج -ورش العمل –املحاضرة 

سرية ذات الصلة بمجال اإلرشاد القضايا األ معرفة  1-4

 .العربية السعودية في اململكة النفس ي

 -ورش العمل _ النماذج –املحاضرة 

 الزيارات امليدانية

أهم االتجاهات النظرية للمواضيع املتعلقة معرفة  1-5

 باإلرشاد النفس ي في املجال األسري.

 ورش العمل –املحاضرة 

في  النفس ي األسري  اإلرشادعن واقع التعرف على  1-6

 .املجتمع العربي السعودي

 ورش العمل –املحاضرة 

اإلرشاد النفس ي معرفة والتدريب على تطبيق نماذج  1-7

 األسرة .مع 

لعب الدور  -املحاضرة, ورش العمل

 التفكير االستنباطي - ةالنمذج –

 :املهارات املعرفية 2

 رشاد.مهارة اإلرشاد األسري باستخدام مبادئ اإل  2-1

 

ورش العمل, الحاسب  –املحاضرة 

 (.Data Showااللي وعارض البيانات)
 االختبارات

 الدورية

 والنصفية

والنهائية, 

 التكليفات

 تقويم العالقات األسرية .و  دراسة الحالة 2-2

 

ورش العمل, الحاسب  –املحاضرة 

 (.Data Show)االلي وعارض البيانات
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 .مجاالتهتحديد  -النفس ي تطبيق فنيات اإلرشاد  2-3

 

املحاضرة , ورش العمل, الحاسب 

االلي وعارض البيانات, أسلوب 

الجماعات الفصلية الصغيرة 

 للنقاش

املنزلية, 

 املشاركات

 داخل والنقاش

 .املحاضرات

 

  :مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

د على ضرورة مشاركة التأكي حفز الحوار والنقاش داخل الفصل أثناء املحاضرة 3-1

في التداول  املجموعةجميع أفراد 

والنقاش, تعريف الطالب بأهمية 

املناقشة واملشاركة أثناء 

 املحاضرة في تقييمهم

 داخل املتابعة

 أثناء الفصل

 املجموعات عمل

 الصغيرة, متابعة

 املنزلية الواجبات

 القضايا وتقويم

 يختارها التي

 الطالب

املنزلية التي تنمي القدرة على تحمل  االهتمام بالواجبات 3-2

 املسؤولية ومهارة حل املشكالت

 على املنزلية الواجبات في التركيز

الطالب للنظريات املالئمة  اختيار

 أسرية قضايا لفهم وتفسير

 . ملناقشتها بأنفسهم يختارونها

 : مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

ة مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي من خالل تنمي 4-1

 الصغيرة املجموعات

استخدام أسلوب الجماعات 

الصغيرة ملناقشة النظريات 

 املدروسة

 داخل املتابعة

الفصل 

 للمجموعات

 .الصغيرة

 متابعة -

 املنزلية الواجبات

 القضايا وتقويم

 يختارها التي

الحاسب االلي وعارض  استخدام ومات والبيانات تنمية مهارات البحث وجمع املعل 4-2

 (.Data Showالبيانات)
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 .الطالب

 

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

األسبوع املحدد  مهام التقويم  م

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %05 4 أول  منزلي واجب 1

 %20 8 نصفي اختبار 2

 %05 12 ثاني منزلي واجب 3

 %10 مستمر واملواظبة الصفية واملشاركة للنشاط ستمرم تقويم 4

 %60 16 ائينه اختبار 5
 

 : إلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهما

  :ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب

بية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب يحدد كل عضو هيئة تدريس ست ساعات أسبوعيا كساعات مكت

وتحدد ساعات مكتبية  .تحديد موعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي

للطالبات يتم االتصال فيها مع أستاذ املقرر عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل الدراس ي عند توضيح مفردات 

راءات تنفيذ املقرر، ويمكن استخدام شبكة اإلنترنت عبر القنوات املتاحة لتواصل مع الطالب كما يمكن استخدام وإج

 مواقع التواصل االجتماعي.
 

م
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:

 .ة ،  الطبعة: الثالثة: التوجيه واإلرشاد النفس ي ، القاهرة  ، مكتبة األنجلو املصري(1990) حامد عبد السالم زهران  -

 .، دار عالم الكتب ، الطبعة األولى اإلسالمي: الصحة النفسية في املفهوم (2000) هانم بنت حامد ياركندي -
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 .رشاد النفس ي. دار خوارزم العلمية: جدةإل أساسيات ا، (2007)جمل الليل، محمد جعفر - 

 .املسيرة: عمان رشادي. دارإل علم النفس ا، (2012)أبوأسعد، أحمد عبداللطيف- 

 .إرشاد مراحل النمو. دار املسيرة: عمان، (2015)أبوأسعد، أحمد عبداللطيف- 

 .رشاد النفس ي والتربوي. حمادة للنشر والتوزيع: عمانإل مبادئ ا، (2014)الداهري، حسن الصالح- 

 .عمانإرشاد الطفل وتوجيهه. دار الفكر: ، (2014)حواشين، مفيد نجيب، وحواشين، زيدان نجيب - 

 .سري. دار املسيرة: عمانأل رشاد اإل ا، (2016)العدوان، فاطمة عيد، والنجار أسماء عبدالحسين - 

 .سري والزواجي. دار الزهراء: الرياضأل رشاد اإل ا، (2014)سعود، ناهد شريف، والحلبي، حنان خليل - 

حتياجات ال د النفس ي لذوي ارشاإل ا، (2014)م نمار شاش، سهير محمد ساملة، عواد، عصاعبداملعطي، حسن مصطفى، -

 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة .الخاصة

 مواقع إلكترونية:

http: //www.apa. org   مريكية لعلم النفسأل الجمعية ا  

  http://www.bps.org.uk النفس لعلم البريطانية الجمعية

 :تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره 

 ذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغ

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 نتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البورتفوليو( على مدار الفصل الدراس ي -

 الباملجموع الكلى لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للط -
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 :( 1142183-2) ألسري اسياسة الرعاية االجتماعية في مجال ( توصيف مقرر 3)

 بيانات عامة عن املقرر:

 1142183-2رقم املقرر:                       سياسة الرعاية االجتماعية في مجال األسري    اسم املقرر:

 عدد الساعات املعتمدة:  ساعتان معتمدتان

  األول ذي يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي املستوى الدراس ي ال

 نمط الدراسة املتبع:

 %60اضرات التقليدية                 النسبة: حقاعات امل .ه 

 %20ليم اإللكتروني                              النسبة:  الت .و 

 %20تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(النسبة:  .ز 
 

 الهدف الرئيس للمقرر:

الطالب والطالبات باملعارف النظرية والعملية املرتبطة بسياسات وبرامج وخدمات الرعاية االجتماعية فى مجال  تزويد

 االسرة وتنمية مهاراتهم املهنية املرتبطة بتخطيط وتنفيذ وتقييم سياسات الرعاية االجتماعية فى مجال االسرة .

 خطط تطوير وتحسين  املقرر :

املراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية املحلية والعاملية, وتحديث الكتب 

الدراسية املستخدمة واملراجع من خالل متابعة كل ما هو جديد فى البحث العلمي والكتابات العلمية الحديثة فى مجال 

  .رعاية االسرة.

 وصف عام للمقرر:

 ع معال ا سرة,  الرياية ا وتمايية ةسياسبالمرتبطة الم نية الم ارف والم اراع ب والطالباع الطيب تزوبدست من المقرر 
 ع معال ا سرة,  الرياية ا وتمايية ع معال ا سرة, و رام  ويدماع  الرياية ا وتماييةال لمية المرتبطة بنماذج النظرباع و وال

 ع  الرياية ا وتمايية ةسياس بت طي  وتنهيذ وتقييم الم نية المرتبطة  متنمية م اراتو لطيب ا  م مول ا ألك د ايالاوتنمية م ار 
  .معال ا سرة
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 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 6 3 ائزها(سياسة الرعاية االجتماعية )مفهومها, أهدافها, وظائفها, مكوناتها, عناصرها ورك

 4 2 .وكية(لسرة املعاصرة )التفكك االسري, النزاعات االسرية, العنف االسري, االنحرافات السقضايا األ 

 2 1 من املنظور االسالمي لألسرةسياسة الرعاية االجتماعية 

 2 1 مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة في املجال االسري 

 4 2 السعودية لألسرةاعية املقدمة خدمات وبرامج سياسات الرعاية االجتم

 4 2 تنظم الحياة االسرية في اململكة العربية السعودية   التيالقوانين والتشريعات 

 4 2 حقوق وواجبات الزوج والزوجة وحقوق االبناء كأحد مكونات السياسة االجتماعية في املجال االسري 

 4 2 عاية االجتماعية في املجال االسري املهارات واالدوار املهنية في التخطيط لسياسة الر 

 2 1 تقييم املنهي للعائد من سياسة الرعاية االجتماعية في املجال االسري 

 

 :إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها

 املجموع أخرى  محاضرات 

 32 ساعات اختبارات 4 28 ساعات التدريس الفعلية

 2  2 الساعات املعتمدة

:عدد ساعات الدراسة 
ً
 ساعات 4       / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 :جدول مخرجات التعلم للمقرر 
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 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
ً
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 املعرفة 1

دافها, وظائفها, الفهم الجيد لسياسات الرعاية االجتماعية وأه 1-1

 مكوناتها, عناصرها وركائزها.

 -لعب الدور  -ورش العمل –املحاضرة 

 النماذج

اختبار نهائي 

اختبار نصفي 

املناقشة 

الجماعية  

 االسئلة الشفهية

 اعداد التقارير

 التفكير االستنباطي -ورش العمل –املحاضرة  معرفة قضايا االسرة املعاصرة  1-2

 النماذج -

 النماذج -العملورش  –املحاضرة  من املنظور االسالمي لألسرةسياسة الرعاية االجتماعية  يحدد 1-3

الزيارات  -النماذج _ ورش العمل –املحاضرة  معرفة مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة في املجال االسري  1-4

 امليدانية

 العملورش  –املحاضرة   لألسرةخدمات وبرامج سياسات الرعاية االجتماعية  تحديد 1-5

 ورش العمل –املحاضرة  تنظم الحياة االسرية  التيمعرفة القوانين والتشريعات  1-6

 العملورش  –املحاضرة  معرفة الحقوق والواجبات للزوج والزوجة واالبناء  1-7

تنمية املهارات املهنية في التخطيط لسياسات الرعاية االجتماعية في  1-8

 ي املجال االسر 

 –لعب الدور  -ورش العملاملحاضرة, 

 التفكير االستنباطي -النماذج

تنمية القدرة على تقييم العائد من سياسات الرعاية االجتماعية في  1-9

 املجال االسري 

 النماذج -العملورش  –املحاضرة 

 املهارات املعرفية 2

القدرة على التواصل مع أجهزة ومؤسسات سياسات الرعاية  2-1

 املجال االسري  فيالجتماعية ا

ورش العمل, الحاسب االلي  –املحاضرة 

 االختبارات (.Data Showوعارض البيانات)

 الدورية

 والنصفية

ة, والنهائي

 التكليفات

 املشاركاتة, املنزلي

 داخل والنقاش

يستخدم تكنولوجيا املعلومات في جمع املعلومات عن سياسات الرعاية  2-2

 . املجال االسري  في ماعيةاالجت

ورش العمل, الحاسب االلي  –املحاضرة 

 (.Data Showوعارض البيانات)

يستخدم املصادر املتنوعة للحصول علي املعلومات واملعارف املرتبطة  2-3

 املجال االسري. في بسياسات الرعاية االجتماعية

وعارض املحاضرة , ورش العمل, الحاسب االلي 

وب الجماعات الفصلية الصغيرة أسل, البيانات

 للنقاش
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املهارة في وضع وتخطيط سياسات الرعاية االجتماعية في املجال  2-4

 االسري 

 .املحاضرات العملورش  –املحاضرة 

 

 العملورش  –املحاضرة  املهارة في التعليم الذاتي  2-5

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية  3

التأكيد على ضرورة مشاركة جميع أفراد  لفصل أثناء املحاضرةحفز الحوار والنقاش داخل ا 3-1

تعريف الطالب , في التداول والنقاش املجموعة

بأهمية املناقشة واملشاركة أثناء املحاضرة في 

 تقييمهم

 داخل املتابعة

 أثناء الفصل

 املجموعات عمل

 متابعة, الصغيرة

 املنزلية الواجبات

 القضايا وتقويم

 يختارها التي

 بالطال 

االهتمام بالواجبات املنزلية التي تنمي القدرة على تحمل املسؤولية  3-2

 ومهارة حل املشكالت

الطالب  اختيار على املنزلية الواجبات في التركيز

 قضايا للنظريات املالئمة لفهم وتفسير

 . ملناقشتها بأنفسهم اجتماعية يختارونها

  واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4

 املجموعاتمن خالل اللفظي وغير اللفظي تنمية مهارات االتصال  4-1

 الصغيرة

استخدام أسلوب الجماعات الصغيرة ملناقشة 

 النظريات املدروسة

 داخل املتابعة

 الفصل

 للمجموعات

 .الصغيرة

 متابعة -

 املنزلية الواجبات

 القضايا وتقويم

 يختارها التي

 .الطالب

 

وعارض الحاسب االلي  استخدام نمية مهارات البحث وجمع املعلومات والبيانات ت 4-2

 (.Data Showالبيانات)

 

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

نسبته من التقييم األسبوع املحدد  مهام التقويم  م
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 النهائي لتسليمه

 %05 4 أول  منزلي واجب 1

 %20 8 نصفي اختبار 2

 %05 12 ثاني منزلي واجب 3

 %10 مستمر واملواظبة الصفية واملشاركة للنشاط مستمر تقويم 4

 %60 16 نهائي اختبار 5

 

 : اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم

  :ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب

س ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب يحدد كل عضو هيئة تدري

تحديد موعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي. وتحدد ساعات مكتبية 

الدراس ي عند توضيح مفردات  للطالبات يتم االتصال فيها مع أستاذ املقرر عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل

وإجراءات تنفيذ املقرر، ويمكن استخدام شبكة اإلنترنت عبر القنوات املتاحة لتواصل مع الطالب كما يمكن استخدام 

 مواقع التواصل االجتماعي.
 

م
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:

الجتماعية , مكتب نشر وتوزيع الكتاب السيد عبد الحميد ابراهيم وسلطانة محمد أحمد معاد:  السياسة ا -

 م. 2011الجامعي, جامعة أسيوط , 

عبد الحليم رضا عبد العال : السياسة االجتماعية أيديولوجيات وتطبيقات عاملية ومحلية ، القاهرة ،  -

 م. 2002الثقافة املصرية للطباعة والنشر، 

ج عاملية وعربية ومحلية ،حلوان ،مكتبة اسس نظرية ونماذ–على :السياسة االجتماعية  املعاطيماهر أبو  -

 م.2003زهراء الشرق ،

/منال عبد الستار فهمى :السياسة االجتماعية ،حلوان ،مركز نشر وتوزيع السروجيطلعت مصطفى  -

 .2005، الجامعيالكتاب 

تب ، املك‘ الخدمات االجتماعية ورعاية االسرة والطفولة ‘ مالك احمد الرشيدي :  –ابراهيم بيومي رعي   -
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 الجامعي الحديث ، االسكندرية

محمد نجيب توفيق: الخدمة االجتماعية في مجال االسرة والطفولة واملسنين, مكتبة االنجلو املصرية,  -

 .1998القاهرة, 

هيام على حامد وآخرون : قضايا األسرة والطفولة رؤية تطبيقية للخدمة االجتماعية ، كتاب دراس ى ، دار   -

 م  2008املهندس للطباعة ، 

محمود ناجى وآخرون : رعاية األسرة والطفولة من منظور الخدمة االجتماعية املعاصرة ، مطبعة املهندس ،  -

 م 2006القاهرة ، 

 املواد املرجعية األساسية:

  ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL WORKموسوعة الخدمة االجتماعية  -

- European Journal of Social Work 

 الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان ) مجلة نصف سنوية ( . املجلة العلمية لكلية -

املعاهد  –جامعة أسيوط  –جامعة الفيوم  –مجلدات املؤتمرات العلمية في الخدمة االجتماعية ) جامعة حلوان  -

 العلمية املتخصصة(.

 املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي:

1. National Association of Social Workersbin/jour.-: http://journalseek.net/cgi  

2. bin/jour.-http://journalseek.net/cgi:  eResearch on Social Work Practic 

3. -http://journalseek.net/cgi Social Research : 

 :ره تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطوي

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 نتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البورتفوليو( على مدار الفصل الدراس ي -

 النتائج هو النتيجة النهائية للطالب املجموع الكلى لهذه -

http://www.naswdc.org/
http://www.naswdc.org/
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 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 أستاذ املادة هو املقيم األساس ي للطالب في مختلف جوانبه, املناقشة الجماعية والحوار داخل الفصل.

 إجراءات تطوير التدريس:

 .املستخدمة واملراجعء املستجدات العلمية واالجتماعية, وتحديث الكتب املراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضو

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

يشترك في تدريس املقرر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون في مجال املقرر ويمكن اشتراك أكثر من مدرس واحد ممن شاركوا في 

 املوضوعية في تحديد مستوياتهم. تدريس املقرر في عمليات تقييم الطالب مما يحقق

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

يتم كل خمسة سنوات مراجعة البرنامج الدراس ي ككل بما يتضمنه من مقررات وتوصيفات لهذه املقررات  -

 وما يمكن القيام به لتطويرها وتحسينها, 

 ر لكل فصل دراس ي, تعيين منسق للمقر  -

 كل فصل دراس ي,  نهايةمناقشة نتائج املقرر النهائية عند  -

 مراجعة املقرر من حيث املحتويات واملراجع دوريا. -
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 :( 1142184-2) مناهج البحث االجتماعي( توصيف مقرر 4)

 بيانات عامة عن املقرر:

 1142184-2رقم املقرر:                              البحث االجتماعي مناهج   اسم املقرر:

 تانمعتمدساعتان عدد الساعات املعتمدة:  

  األول املستوى الدراس ي الذي يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي 

 نمط الدراسة املتبع:

 %60قاعات املحاضرات التقليدية                 النسبة:  .ح 

 %20نسبة:  ا   التعليم اإللكتروني                            .ط 

 %20تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(النسبة:  .ي 
 

 الهدف الرئيس للمقرر:

يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب باألسس العلمية واألطر النظرية واملفاهيم املستخدمة  في البحث العلمي في املجال 

الفهم السليم لطبيعة الظواهر والقضايا املتنوعة واختيار االجتماعي وتزويده باملهارات الالزمة إلجرائه حتى يتمكن من 

أفضل أساليب التدخل املنهي الفاعل تجاهها والتمكن من تقويم مستوى تدخله املنهي من خالل منهجية علمية ترتكز 

 .على بيانات سليمة وتحليل عميق باستخدام األساليب البحثية املناسبة بموضوعية وتجرد ودقة

 سين  املقرر :خطط تطوير وتح

تتضمن الخطط املستقبلية لتطوير املقرر التحديث املستمر ملراجعه ومصادره ومحتواه على ضوء املستجدات        

العلمية واالجتماعية، والتركيز في تطبيقات فروعه املختلفة على مجتمع اململكة العربية السعودية على وجه 

  ..اجع غير التقليدية التي تعتمد على تقنيات املعلومات وشبكة االنترنتالخصوص، واالستخدام املتزايد للمصادر واملر 
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 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 4 2 البحث العلمي االجتماعي وقضاياه ومفاهيمه.

 4 2 العناصر األساسية للمنهج العلمي.

 4 2 .البحث الكمي والبحث الكيفي

 2 1 املنهج الوصفي

 2 1 املنهج التاريخي

 2 1 املنهج التجريبي

 2 1 منهج دراسة الحالة

 2 1 تحليل املحتوى 

 2 1 املالحظة 

 2 1 املقابلة 

 2 1 االستبيان

 :إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها

 املجموع أخرى  محاضرات 

 32 ساعات اختبارات 4 28 ساعات التدريس الفعلية

 2  2 الساعات املعتمدة

:
ً
 ساعات 6       عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا
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 :جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 
 مخرجات تعلم املقرر مجاالت التعلم و 

ً
وفقا

 ملتطلبات املؤهالت الوطنية
 استراتيجيات تدريس املقرر 

أساليب تقويم 

 املقرر 

 :املعارف 1

1-1 

إجراء البحث العلمي في املجال االجتماعي على أسس 

 علمية سليمة ومعارف نظرية متعمقة.

التركيز على املحاضرة كوسيلة رئيسة للتدريس مع استخدام  -

  (Projector)الوسائل املساعدة مثل العارض الرأس ي 

استخدام أسلوب الجماعات الفصلية الصغيرة للنقاش  -

 ل حول مختلف املوضوعات املدروسة.والتداو 

 االختبارات. -

 الواجبات املنزلية. -

املشاركة والنشاط  -

 داخل الفصل.

 :اإلدراكيةاملهارات  2

2-1 

إدراك أهميـــــــــــة البحـــــــــــث العلمـــــــــــي فـــــــــــي الجـــــــــــال االجتمـــــــــــاعي  -

 وضرورته لتقديم الخدمة لآلخرين بصورة فعالة.

 

ريس والنقاشات التركيز على املحاضرة كوسيلة رئيسة للتد -

 الفصلية وضرب األمثلة الحية والتدرب عليها.

 االختبارات. -

كة والنشاط املشار  -

 داخل الفصل.

 :مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل املسؤولية 3

3-1 

استخدام أسلوب الجماعات الصغيرة ملناقشة القضايا  - تنمية مهارات االتصال من خالل املجموعات الصغيرة.   

 روحة.املط

التأكيد على ضرورة مشاركة جميع أفراد املجموعة في  -

 التداول والنقاش.

املتابعة داخل الفصل 

أثناء عمل املجموعات 

 الصغيرة

3-2 

تعريف الطالب بأهمية املناقشة واملشاركة أثناء املحاضرة في  حفز الحوار والنقاش داخل الفصل أثناء املحاضرة.

 تقييمهم.

ة املناقشة واملشاركة أثناء املحاضرة في تعريف الطالب بأهمي

 تقييمهم.

املتابعة والتوجيه أثناء 

املحاضرة وتقييم 

 املشاركة داخل الفصل

متابعة الواجبات املنزلية التركيز في الواجبات املنزلية على قيام الطالب باختيار االهتمام بالواجبات املنزلية التي تنمي القدرة على تحمل  3-3

وتقويم القضايا التي 
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 يختارها الطالب .ا االجتماعية بأنفسهم والكتابة عنهاالقضاي املسؤولية ومهارة حل املشكالت.

 :مهارات التواصل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية 4

4-1 
تقييم املشاركات  إدارة املجموعات الصغيرة من خالل التفاعل داخل املجموعات الصغيرة

 التحريرية والشفوية

4-2 
متابعة الواجبات املنزلية التي تستخرج من املواقع  من خالل استخدام الحاسب واملواقع اإللكترونية

 اإللكترونية

تقييم الواجبات املقدمة 

 والعروض

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

األسبوع املحدد  مهام التقويم  م

 لتسليمه

 نسبته من التقييم النهائي

 %05 4 أول  منزلي واجب 1

 %20 8 نصفي اختبار 2

 %05 12 ثاني منزلي واجب 3

 %10 مستمر واملواظبة الصفية واملشاركة للنشاط مستمر تقويم 4

 %60 16 نهائي اختبار 5

 

 : اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم

مكتبه، ويمكن للطالب تحديد  يحدد كل عضو هيئة تدريس ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب

موعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي. وتحدد ساعات مكتبية للطالبات يتم 

االتصال فيها مع أستاذ املقرر  عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل الدراس ي عند توضيح مفردات وإجراءات تنفيذ 

 .املقرر 
 

مم
ّ
 :صادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:
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(. البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية . عمان : دار الحامد 2007التل، وائل عبدالرحمن وآخرون ) -

 .للنشر والتوزيع

 .(. أصول البحث االجتماعي. القاهرة: مكتبة وهبة1998محمد حسن ،عبد الباسط ) -

 .العلمي. عمان : اشراقات للنشر والتوزيع(. البحث 2003عبيدات ، ذوقان ) -

 .(. املدخل الى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: العبيكان للنشر والتوزيع2006العساف، صالح حمد ) -

 .(. أسس البحث في الخدمة االجتماعية. االسكندرية: املكتب العلمي للنشر والتوزيع1999العمري، أبو النجا ) -

( . ) ترجمة عبدهللا حسين الخليفة(. أساسيات البحث الكيفي:  1999ن، جوليت )ستراوس، آنسليم، وكوربي -

  .أساليب  وإجراءات  النظرية املجذرة .  معهد االدارة العامة ،  الرياض

 .(. مناهج البحث في العلوم االجتماعية. الرياض: دار عالم الكتب2003رجب، إبراهيم عبد الرحمن ) -

(. االتجاهات الحديثة في البحوث الكمية والبحوث الكيفية ودراسات الخدمة 2014)) علي، ماهر أبو املعاطي علي -

 .االجتماعية. القاهرة: املكتب الجامعي الحديث

 .(. تصميم البحوث في العلوم االجتماعية والسلوكية. جدة: خوارزم العلمية2013نوري، محمد عثمان األمين ) -
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approaches. 4th Ed.. Thousand Oaks, CA: Sage. 

- Neuman, W.L. (2008). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, 
Pearson Education. 

- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods 
approaches. 4th Ed.. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 :تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 ز الطالب )البورتفوليو( على مدار الفصل الدراس ينتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجا -

 املجموع الكلى لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للطالب -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 أستاذ املادة هو املقيم األساس ي للطالب في مختلف جوانبه, املناقشة الجماعية والحوار داخل الفصل.

 إجراءات تطوير التدريس:

 .املستخدمة واملراجعاملراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية, وتحديث الكتب 

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

واحد ممن شاركوا في  يشترك في تدريس املقرر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون في مجال املقرر ويمكن اشتراك أكثر من مدرس

 تدريس املقرر في عمليات تقييم الطالب مما يحقق املوضوعية في تحديد مستوياتهم.

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

 .تعيين منسق للمقرر لكل فصل دراس ي -

 .اس يمناقشة نتائج املقرر النهائية عند نهاية كل فصل در  -

 مراجعة املقرر من حيث املحتويات واملراجع دوريا. -
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 :( 1142185-3) مداخل املمارسة املهنية في مجال اإلرشاد األسري ( توصيف مقرر 5)

 بيانات عامة عن املقرر:

 1142185-3رقم املقرر:               مداخل املمارسة املهنية في مجال اإلرشاد األسري    اسم املقرر:

 ةمعتمدثالث ساعات لساعات املعتمدة:  عدد ا

  األول املستوى الدراس ي الذي ييقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي 

 (%100نسبة )بقاعات املحاضرات التقليدية                        نمط الدراسة املتبع:

 الهدف الرئيس للمقرر:

ألساليب الفنية املستخدمة فى املمارسة املهنية لكل مدخل اكساب الطالب معارف حول مداخل اإلرشاد األسرى املختلفة وا

 منها.

 خطط تطوير وتحسين  املقرر :

اإلطالع على أحدث التطويرات فى مداخل اإلرشاد األسرى  –املناقشات مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس املقرر 

 .وفنياته

ى مجال اإلرشاد األسرى يسهم فى تنمية معارف الطالب عن طرق وعمليات اإلرشاد مقرر مداخل املمارسة املهنية ف :وصف املقرر الدراس ي

 األسرى ومداخل اإلرشاد األسرى املختلفة واألساليب او الفنيات التى تستخدم فى كل مدخل.

 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 3 1 مدخل إلى اإلرشاد األسرى

 3 1 طرق وعمليات اإلرشاد األسرى 

 6 2 البنائيمدخل اإلرشاد األسرى 
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 6 2 مدخل اإلرشاد األسرى العقالني واالنفعالي

 6 2 السلوكيمدخل اإلرشاد األسرى 

 6 2 الواقعيمدخل اإلرشاد األسرى 

 6 2 الوجوديمدخل اإلرشاد األسرى 

 3 1 السلوكي المعرفيمدخل اإلرشاد األسرى 

 3 1 اإلرشاد األسرى فيمدخل بوين 

 

 :إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها

 املجموع أخرى  محاضرات 

 46 ساعات اختبارات 4 42 ساعات التدريس الفعلية

 3  3 الساعات املعتمدة

:
ً
 ساعات 6       عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 

 :ل مخرجات التعلم للمقرر جدو 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 

 طرق التقويم

 املعرفة 1

-املناقشات-املحاضرات معرفة بطرق وعليات اإلرشاد األسرى  1-1

 التعلم الذاتى

اعمال فردية  -مناقشات

 وجماعية

ريات ونماذج املمارسة املهنية معرفة بمداخل ونظ 1-2

 لإلرشاد األسرى 

-املناقشات-املحاضرات

 التعلم الذاتى

اعمال فردية  -مناقشات

 وجماعية
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-املناقشات-املحاضرات معرفة بفنيات اإلرشاد األسرى  1-3

 التعلم الذاتى

اعمال فردية  -مناقشات

 وجماعية

 املهارات املعرفية 2

   ختلفة فى اإلرشاد األسرى مناقشة النظريات واملداخل امل 2-1

-املناقشات-املحاضرات تطبيق لكل مدخل من مداخل اإلرشاد األسرى  2-2

 التعلم الذاتى

 -املناقشة واملشاركات

 املالحظة

-املناقشات-املحاضرات الكشف عن نقاط القوة والضعف فى كل مدخل  2-3

 التعلم الذاتى

 -املناقشة واملشاركات

 املالحظة

 عالقات الشخصية وتحمل املسؤولية مهارات ال 3

 املالحظة املناقشة والحوار حسن اإلصغاء واالستماع الجيد 3-1

 املالحظة املناقشة والحوار التعاون واملشاركة والعمل الفريقى 3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 املالحظة ملناقشة والحوارا مهارات الحوار واملناقشة الجماعية  4-1

 املالحظة املناقشة والحوار مهارات التعامل مع الشبكة العنكبوتية 4-2

 

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

األسبوع املحدد  مهام التقويم  م

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 %80 والنهائي النصفي اختبارات 1

 %10 طوال الفصل دخل من مداخل الممارسة المهنية لإلرشاد األسرىعن كل م تقديميعرض  2

 %5 طوال الفصل تصميم خرائط ذهنية لكل مدخل 3

 %5 طوال الفصل ترجمة بعض األدبيات عن مداخل اإلرشاد األسرى 4
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 : اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم

تعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب تحديد يحدد كل عضو هيئة تدريس ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية و 

موعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي. وتحدد ساعات مكتبية للطالبات 

ت يتم االتصال فيها مع أستاذ املقرر  عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل الدراس ي عند توضيح مفردات وإجراءا

 .تنفيذ املقرر 
 

م
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة: -

 األردن. –عمان -1ط –األهلية للنشر والتوزيع -م( نظريات وفنيات اإلرشاد األسري 2010عالء الدين، جهاد محمود ) -

 .( اإلرشاد األسرى نظرياته وأساليبه العالجيه، دار الثقافة للنشر والتوزيع2015العزه، سعيد حسنى ) -

 .ز عمان، األردن: دار صفاء1(. اإلرشاد األسري والزواجي. ط2009الخالدي، عطاء هللا فؤاد. ) -

  .(. اإلرشاد األسري. عمان، األردن:دار الشروق2008البريثن، عبد العزيز عبد هللا. ) -

 :ملجالت العلمية ا

- international journal of family counseling  

- journal of marriage and family counsling 

 املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

https://www.counseling.org 

  -موقع مركز تآلف لالستشارات األسرية 

 موقع مركز االستشارات األسرية جامعة األميرة نوره عبدالرحمن -

 :قويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره ت

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 الفصل الدراس ي نتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البورتفوليو( على مدار -

 املجموع الكلى لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للطالب -

https://www.counseling.org/
https://www.counseling.org/


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

69 

 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 أستاذ املادة هو املقيم األساس ي للطالب في مختلف جوانبه, املناقشة الجماعية والحوار داخل الفصل.

 إجراءات تطوير التدريس:

 ي.ع على أحدث النماذج والنظريات فى اإلرشاد األسر اإلطال  -

 ي.اإلطالع على أحدث األساليب والفنيات املستخدمة فى اإلرشاد األسر  -

 ي.مناقشة إمكانية تطوير نماذج حديثة فى اإلرشاد األسرى تالئم املجتمع السعود -

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

ئة تدريس مؤهلون في مجال املقرر ويمكن اشتراك أكثر من مدرس واحد ممن شاركوا في يشترك في تدريس املقرر أعضاء هي

 تدريس املقرر في عمليات تقييم الطالب مما يحقق املوضوعية في تحديد مستوياتهم.

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

 .دراس ي تعيين منسق للمقرر لكل فصل -

 .مناقشة نتائج املقرر النهائية عند نهاية كل فصل دراس ي -

 مراجعة املقرر من حيث املحتويات واملراجع دوريا. -

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

70 

 

 

 :( 1142186-3) قضايا في الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة( توصيف مقرر 6)

 

 بيانات عامة عن املقرر:

 1142186-3رقم املقرر:                في مجال األسرة والطفولة قضايا في الخدمة االجتماعية   اسم املقرر:

 ةمعتمدثالث ساعات عدد الساعات املعتمدة:  

  األول املستوى الدراس ي الذي ييقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي 

 نمط الدراسة املتبع:

 %80 النسبة:               قاعات املحاضراتالتقليدية)أ( 

 

 

 %20 النسبة:                       اإللكترونيالتعليم )ب( 

 

 الهدف الرئيس للمقرر:

ات االجتماعية التي تعريف الطالب بأهم القضايا املرتبطة بمجال األسرة والطفولة بأن يكونوا على وعي بها ويستطيعوا التعامل معها من خالل إكسابهم املهار 

 تجعلهم يمتلكون املرونة في التعامل معها.

 ط تطوير وتحسين  املقرر :خط

 الدراسية تحديث الكتباملراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية املحلية والعاملية, و 

الخدمة مجال  فياملستخدمة واملراجع من خالل متابعة كل ما هو جديد فى البحث العلمي والكتابات العلمية الحديثة 

 مجال األسرة والطفولةفي  ةاالجتماعي

 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس
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 3 1 أهداف الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة.

 3 1 برامج الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة.

 6 2 األسرة والطفولة. التكنيكات التي تستخدمها الخدمة االجتماعية في مجال

 6 2 مراحل وخطوات املمارسة املهنية في مجال األسرة والطفولة.

 6 2 املهارات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي في مؤسسات رعاية األسرة والطفولة.

 6 2 فريق العمل املتكامل في مؤسسات رعاية األسرة والطفولة.

 6 2 جال األسرة والطفولة.اعتبارات هامة للممارسة املهنية في م

 -بيع األطفال واالتجار بهم–)اإليذاء وسوء املعاملة لألطفال واملرأة  مختارة في مجال رعاية األسرة والطفولة قضايا

 (، إلخ ..الطالق وتأثيره على األطفال -إشراك األطفال في النزاعات املسلحة
2 6 

 

 :إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها

 املجموع أخرى  محاضرات 

 46 ساعات اختبارات 4 42 ساعات التدريس الفعلية

 3  3 الساعات املعتمدة

:
ً
 ساعات 6       عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 

 

 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت
 طرق التقويم للمقرر التدريس  استراتيجيات
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 املعرفة 1

إمداد طالب الدبلوم باملعلومات املتعلقة باألسرة  1-1

 والطفولة وقضاياها 

املحاضرة من خالل عرض بور 

 املناقشة الجماعية –بوينت 

االختبارات النصفية 

 والنهائية

 املهارات املعرفية 2

رة املهارة في جمع أكبر كمية من املادة املتعلقة باألس 2-1

 والطفولة

املحاضرة من خالل عرض بور 

 املناقشة الجماعية –بوينت 

االختبارات النصفية 

 والنهائية

   املهارة في استنتاج الحلول للمشكالت األسرية. 2-2

   املهارة في التواصل األسري. 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية  3

املحاضرة من خالل عرض بور  ةاملهارة في املشاركة في املحاضر  3-1

 املناقشة الجماعية –بوينت 

االختبارات النصفية 

 والنهائية

   املهارة في استنتاج الحلول املبتكرة للمشكالت األسرية 3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

ر املحاضرة من خالل عرض بو  مهارات التواصل االجتماعي  4-1

 املناقشة الجماعية –بوينت 

االختبارات النصفية 

 والنهائية

   مهارات التفاعل مع الجماعة 4-2

 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

املحاضرة من خالل عرض بور  املهارة في بث الثقة في نفوس الطالب 5-1

 املناقشة الجماعية –بوينت 

االختبارات النصفية 

 والنهائية

   هارة في تعليم الطالب طرق الحل االبتكاري امل 5-2
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  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

األسبوع املحدد  مهام التقويم  م

 لتسليمه

 نسبته من التقييم النهائي

 %20 األسبوع العاشر اختبار نصفي  1

 %60 األسبوع النهائي االختبار النهائي 2

 %20 طوال الفصل الدراس ي ة اختبارات التفاعل واملشارك 3

 

 : اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم

يحدد كل عضو هيئة تدريس ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب تحديد 

للطالبات يتم  موعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي. وتحدد ساعات مكتبية

االتصال فيها مع أستاذ املقرر  عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل الدراس ي عند توضيح مفردات وإجراءات تنفيذ 

 .املقرر 
 

م
ّ
 :مصادر التعل

 

 الكتب املقررة املطلوبة: -

  ماهر أبو املعاطي علي : الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة -

  .حسانين: الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة السيد أبو بكر -

 جمال شحاته: الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة -

 نصيف منقريوس: خدمة الجماعة في مجال األسرة والطفولة. -4 -

 :تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره 

 فعالية التدريس: استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 نتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البورتفوليو( على مدار الفصل الدراس ي -
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 املجموع الكلى لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للطالب -

 م عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقوي

 أستاذ املادة هو املقيم األساس ي للطالب في مختلف جوانبه, املناقشة الجماعية والحوار داخل الفصل.

 إجراءات تطوير التدريس:

 .األسرة والطفولةمجال على أحدث النماذج والنظريات فى  االطالع -

 .األسرة والطفولةمجال ستخدمة فى على أحدث األساليب والفنيات امل االطالع -

 ي.تالئم املجتمع السعود األسرة والطفولةمجال مناقشة إمكانية تطوير نماذج حديثة  -

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

يشترك في تدريس املقرر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون في مجال املقرر ويمكن اشتراك أكثر من مدرس واحد ممن شاركوا في 

 دريس املقرر في عمليات تقييم الطالب مما يحقق املوضوعية في تحديد مستوياتهم.ت

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

 .تعيين منسق للمقرر لكل فصل دراس ي -

 .مناقشة نتائج املقرر النهائية عند نهاية كل فصل دراس ي -

 حيث املحتويات واملراجع دوريا. مراجعة املقرر من -
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 ثانياً: توصيف مقررات الفصل الدراسي الثاني

 :( 1114228-3) اإلرشاد األسري الهاتفيتوصيف مقرر ( 1)

 بيانات عامة عن املقرر:

 1142281-3رقم املقرر:          اإلرشاد األسري الهاتفي   اسم املقرر:

 ةمعتمد تاساعثالث مدة:  عدد الساعات املعت

 املستوى الدراس ي الذي يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي الثاني 

 نمط الدراسة املتبع:

 %60قاعات املحاضرات التقليدية                 النسبة:  .ك 

 %20التعليم اإللكتروني                              النسبة:  .ل 

 %20نت(النسبة: تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتر  .م 
 

 الهدف الرئيس للمقرر:

الالزمة لتقديم االستشارات األسرية   هاراتتعريف الطالب والطالبات بمفهوم اإلرشاد الهاتفي وتزيدهم بامل إلىهذا املقرر هدف ي

 الذي أصبح  األسري  م في هذا املجال الهام في مجال اإلرشادوتطوير كفاءاته عبر الهاتف ألكبر شريحة ممكنة
ً
لتحقيق  ضروريا

 االستقرار األسري املتوازن،

 خطط تطوير وتحسين  املقرر :

 الدراسية تحديث الكتباملراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية املحلية والعاملية, و 

مجال رعاية االحداث  فيالعلمية الحديثة املستخدمة واملراجع من خالل متابعة كل ما هو جديد فى البحث العلمي والكتابات 

  الجانحين واملنحرفين .

 وصف عام للمقرر:

يعتبر اإلرشاد األسري عبر الهاتف من أهم الوسائل اإلرشادية املعاصرة ، وخاصة في الظروف الطارئة أو تلك التي يحتاج فيها 

. ويهتم هذا املقرر  الهاتف لإلرشاد األسري ومزاياهالفرد إلى من يستمع إلى شكواه ويستنير برأيه في خصوصية واطمئنان. 

 خصائص املرشد الناجحح بوتض قواعد ومهارات التعامل مع املسترشدو  مراحل املقابلة الهاتفيةبتعريف الطالب والطالبات ب

يم اإلرشاد أسس تقد. كما يهتم املقرر بإكساب الطالب والطالبات أسس فهم املشكلة األسرية من خالل الهاتفوتزويدهم ب
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 .حاالت مختارة للنقاشمع التطبيق على  صعوبات اإلرشاد الهاتفي ووسائل التصدي لهاوفهم وتحليل   الهاتفي

 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 الهاتف لإلرشاد األسري ومزاياه 

 6 2 مراحل املقابلة الهاتفية

 6 2 التعامل مع املسترشد ومهارات  دقواع

 6 2 ناجحخصائص املرشد ال

 6 2 أسس فهم املشكلة األسرية من خالل الهاتف

 6 2  الهاتفيأسس تقديم اإلرشاد 

 6 2 حاالت مختارة للنقاش

 :إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها

 املجموع أخرى  محاضرات 

 46 باراتساعات اخت 4 42 ساعات التدريس الفعلية

 3  3 الساعات املعتمدة

:
ً
 ساعات 4       عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 :جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

 :رفةاملع 1
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األسري  الهاتفي في املجال إلرشادمعرفة مفهوم ا 1-1

 .وخطواته ومزاياه

لعب  -ورش العمل –املحاضرة 

 ةالنمذج -الدور 

اختبار نهائي اختبار 

نصفي املناقشة 

الجماعية  االسئلة 

 الشفهية

 اعداد التقارير

 -ورش العمل –املحاضرة  معرفة مراحل املقابلة الهاتفية 1-2

 .ستنباطي التفكير اال 

 -ورش العمل –املحاضرة  اإلرشاد الهاتفيالخاصة بالفهم الجيد للنظريات  1-3

 النماذج

 من حيث اهميته ونشأتهاإلرشاد الهاتفي معرفة  1-4

العربية  ةفي اململكاملنوط بها ممارسته واملؤسسات 

 .السعودية

ورش العمل _  –املحاضرة 

 الزيارات امليدانية -النماذج

 :هارات املعرفيةامل 2

 ورش العمل,  –املحاضرة  لإلرشاد الهاتفي املسلمات املبدئيةالتعرف على  2-1

 الدورية االختبارات

والنهائية,  والنصفية

املنزلية,  التكليفات

 والنقاش املشاركات

 .املحاضرات داخل

 

معرفة استخدام تقنية التواصل الهاتفي ووسائل  2-2

  فها في خدمة املسترشدالتواصل االجتماعية لتوظي

ورش العمل,  –املحاضرة 

 لي الحاسب اآل

املحاضرة , ورش العمل,  للمسترشد  املشكلة وتشخيص الحالة التعرف على 2-3

الحاسب االلي وعارض البيانات, 

أسلوب الجماعات الفصلية 

 الصغيرة للنقاش

استقطاب اهتمام املسترشد وتحفيزه ملتابعة املهارة في  2-4

   ية اإلرشاد لحل مشكلته املعروضة لالستشارة.عمل

 ورش العمل –املحاضرة 

  :مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

التأكيد على ضرورة مشاركة  حفز الحوار والنقاش داخل الفصل أثناء املحاضرة 3-1

في التداول  املجموعةجميع أفراد 

 الفصل داخل املتابعة

 املجموعات عمل أثناء
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والنقاش, تعريف الطالب بأهمية 

املشاركة أثناء املناقشة و 

 املحاضرة في تقييمهم

 الصغيرة, متابعة

 املنزلية الواجبات

 التي القضايا وتقويم

 الطالب يختارها
االهتمام بالواجبات املنزلية التي تنمي القدرة على تحمل  3-2

 املسؤولية ومهارة حل املشكالت

 على زليةاملن الواجبات في التركيز

الطالب للنظريات املالئمة  اختيار

اجتماعية  قضايا لفهم وتفسير

 . ملناقشتها بأنفسهم يختارونها

 : مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

تنمية مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي من خالل  4-1

 الصغيرة املجموعات

استخدام أسلوب الجماعات 

لصغيرة ملناقشة النظريات ا

 املدروسة

الفصل  داخل املتابعة

 .الصغيرة للمجموعات

 الواجبات متابعة -

 القضايا وتقويم املنزلية

 .الطالب يختارها التي

الحاسب االلي وعارض  استخدام تنمية مهارات البحث وجمع املعلومات والبيانات  4-2

 (.Data Showالبيانات)

  ة خالل الفصل الدراس ي:جدول مهام تقويم الطلب

األسبوع املحدد  مهام التقويم  م

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %05 4 أول  منزلي واجب 1

 %20 8 نصفي اختبار 2

 %05 12 ثاني منزلي واجب 3

 %10 مستمر واملواظبة الصفية واملشاركة للنشاط مستمر تقويم 4

 %60 16 نهائي اختبار 5
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 : يمي للطالب ودعمهماإلرشاد األكاد

  :ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب

يحدد كل عضو هيئة تدريس ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب تحديد 

وتحدد ساعات مكتبية للطالبات  .ضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس يموعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعار 

يتم االتصال فيها مع أستاذ املقرر عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل الدراس ي عند توضيح مفردات وإجراءات 

يمكن استخدام مواقع  تنفيذ املقرر، ويمكن استخدام شبكة اإلنترنت عبر القنوات املتاحة لتواصل مع الطالب كما

 التواصل االجتماعي.
 

م
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:

اإلرشاد الهاتفي، الرياض، مشروع بن باز الخيري ملساعدة  –(، دليل اإلرشاد األسري 2004السدحان، عبد هللا ناصر ) -

 لشباب على الزواج.

 .مان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي(. مبادئ اإلرشاد النفس ي. ع1997أبو عيطة، سهام درويش ) -

 الشركةهـ(. العالج النفس ي وتطبيقاته في املجتمع العربي. الرياض: 1416الجلبي، قتيبة سالم و اليحيا، فهد سعود ) -

 اإلعالمية للطباعة والنشر.

لهاتفي". دليل بعض املهارات الفنية األساسية في مجال اإلرشاد األسري اهـ(. "1425حجر، خالد أحمد مصطفى ) -

 اإلرشاد األسري: اإلرشاد الهاتفي. مشروع ابن باز الخيري ملساعدة الشباب على الزواج. الرياض: مطابع العبيكان، 

مهارات االستماع واإلنصات للمرشد وآلية طرح األسئلة على املسترشد". دليل " هـ(.1425حجر، خالد أحمد مصطفى ) -

 .شروع ابن باز الخيري ملساعدة الشباب على الزواج. الرياض: مطابع العبيكان،اإلرشاد األسري: اإلرشاد الهاتفي. م

املهارة في مساعدة املسترشد على تكوين البصيرة". دليل اإلرشاد األسري: "هـ(. 1426حجر، خالد أحمد مصطفى ) -

 .لى الزواج. الجزء الثاني: اإلرشاد األسري من خالل املقابلة. مشروع ابن باز الخيري ملساعدة الشباب ع

املهارة في تحديد األهداف اإلرشادية وآلية تنفيذها". دليل اإلرشاد األسري: "هـ(. 1426حجر، خالد أحمد مصطفى ) -

 .هـ1426الجزء الثاني: اإلرشاد األسري من خالل املقابلة. مشروع ابن باز الخيري ملساعدة الشباب على الزواج. 

 

- Gladding, S. T. (2006).Counseling: A Comprehensive Profession. Prentice Hall. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/104-2054717-1903937?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Samuel%20T.%20Gladding
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- Corey, G. (2004).Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Wadsworth 
Publishing  

- Neukrug, E. S. (2007).The World of the Counselor: An Introduction to the Counseling 
Profession. Wadsworth Publishing 

 :تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره 

 وص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخص

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 نتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البورتفوليو( على مدار الفصل الدراس ي -

 املجموع الكلى لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للطالب -

 قويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لت

 أستاذ املادة هو املقيم األساس ي للطالب في مختلف جوانبه, املناقشة الجماعية والحوار داخل الفصل.

 إجراءات تطوير التدريس:

 .املستخدمة واملراجعاملراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية, وتحديث الكتب 

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

يشترك في تدريس املقرر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون في مجال املقرر ويمكن اشتراك أكثر من مدرس واحد ممن شاركوا في 

 تدريس املقرر في عمليات تقييم الطالب مما يحقق املوضوعية في تحديد مستوياتهم.

 ة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط للمراجع

يتم كل خمسة سنوات مراجعة البرنامج الدراس ي ككل بما يتضمنه من مقررات وتوصيفات لهذه املقررات وما  -

 يمكن القيام به لتطويرها وتحسينها, 

 تعيين منسق للمقرر لكل فصل دراس ي,  -

 كل فصل دراس ي,  ةنهايمناقشة نتائج املقرر النهائية عند  -

 مراجعة املقرر من حيث املحتويات واملراجع دوريا. -

 

  

 :( 2114228-2) مهارات التواصلتوصيف مقرر ( 2) 

 بيانات عامة عن املقرر:
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 1142282-2رقم املقرر:          مهارات التواصل   اسم املقرر:

 تانمعتمدساعتان عدد الساعات املعتمدة:  

 يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي الثاني  املستوى الدراس ي الذي

 نمط الدراسة املتبع:

 %60قاعات املحاضرات التقليدية                 النسبة:  .ن 

 %20التعليم اإللكتروني                              النسبة:  .س 

 %20تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(النسبة:  .  
 

 الهدف الرئيس للمقرر:

تعريف الطالب بأهم املهارات املرتبطة باالتصال االجتماعي وفوائده ومشكالته وأهمية تحسين مهاراتهم في ملقرر إلى يهدف ا

 التعامل مع اآلخرين 

 خطط تطوير وتحسين  املقرر :

 الدراسية بتحديث الكتاملراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية املحلية والعاملية, و 

مجال رعاية االحداث  فياملستخدمة واملراجع من خالل متابعة كل ما هو جديد فى البحث العلمي والكتابات العلمية الحديثة 

  الجانحين واملنحرفين .

 وصف عام للمقرر:

لتواصل الفعال وعرض مهارات ا لية استخدامها في اإلرشاد األسري إلى جانب تطبيقآقرر مهارات التواصل األساسية و يعرض امل

 لذلك.االجتماعية والنفسية ح االتصال ومعرفة الجوانب نجاقومات األساسية إل امل

 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 4 2 مفهوم مهارات التواصل.

 4 2 أهمية مهارات التواصل وأهدافها.

 4 2 ي.أنواع التواصل االجتماع

 2 1 عوائد التواصل الجيد. 

 2 1 عوائق التواصل الجيد. 

 4 2 الحلول ملشكالت التواصل. 
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 4 2 التعامل مع لغة الجسد.

 4 2 التواصل االلكتروني وفوائده

 

 :إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها

 املجموع أخرى  محاضرات 

 32 ساعات اختبارات 4 28 ساعات التدريس الفعلية

 2  2 الساعات املعتمدة

:
ً
 ساعات 4       عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 :جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

 :املعرفة 1

لعب  -ورش العمل –املحاضرة  . لوسائل التواصل االجتماعياملعرفة والفهم الجيد  1-1

 ةالنمذج -الدور 
اختبار  - اختبار نهائي

املناقشة  -نصفي 

االسئلة  -الجماعية 

اعداد  - الشفهية

 التقارير

تعريف الطالب بأهم وسائل التواصل االجتماعي ذات  1-2

 الصلة باألسرة.

 -ملورش الع –املحاضرة 

 ةالنمذج -التفكير االستنباطي 

 -ورش العمل –املحاضرة  ملفهوم االتصال وخصائصهالفهم الجيد  1-3

 النماذج

 :املهارات املعرفية 2

 ورش العمل,  –املحاضرة  لبعض مشكالت التواصل االجتماعي.املهارة في استنتاج الحلول  2-1
 الدورية االختبارات

والنهائية,  والنصفية

املنزلية,  يفاتالتكل

 والنقاش املشاركات

 .املحاضرات داخل

 

2-2 

 .اإللكترونياملهارة في التواصل 

ورش العمل,  –املحاضرة 

الحاسب االلي وعارض 

 (.Data Showالبيانات)

الفعال من خالل  األسري املنهي  التواصلاملهارة في  2-3

  استخدام مختلف وسائل التواصل االجتماعي.

 العمل ورش –املحاضرة 

 ورش العمل –املحاضرة  التواصل الجيد في املحال األسري املهارة في   2-4
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  :مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

التأكيد على ضرورة مشاركة  حفز الحوار والنقاش داخل الفصل أثناء املحاضرة 3-1

في التداول  املجموعةجميع أفراد 

ة والنقاش, تعريف الطالب بأهمي

املناقشة واملشاركة أثناء 

 املحاضرة في تقييمهم

 الفصل داخل املتابعة

 املجموعات عمل أثناء

 الصغيرة, متابعة

 املنزلية الواجبات

 التي القضايا وتقويم

االهتمام بالواجبات املنزلية التي تنمي القدرة على تحمل  2-3 الطالب يختارها

 املسؤولية ومهارة حل املشكالت

 على املنزلية لواجباتا في التركيز

الطالب للنظريات املالئمة  اختيار

اجتماعية  قضايا لفهم وتفسير

 . ملناقشتها بأنفسهم يختارونها

 : مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

تنمية مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي من خالل  4-1

 الصغيرة املجموعات

ب الجماعات استخدام أسلو 

الصغيرة ملناقشة النظريات 

 املدروسة

الفصل  داخل املتابعة

 .الصغيرة للمجموعات

 الواجبات متابعة -

 القضايا وتقويم املنزلية

 .الطالب يختارها التي

 

الحاسب االلي وعارض  استخدام تنمية مهارات البحث وجمع املعلومات والبيانات  4-2

 (.Data Showالبيانات)

  م تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:جدول مها

األسبوع املحدد  مهام التقويم  م

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %05 4 أول  منزلي واجب 1

 %20 8 نصفي اختبار 2

 %05 12 ثاني منزلي واجب 3

 %10 مستمر واملواظبة الصفية واملشاركة للنشاط مستمر تقويم 4

 %60 16 نهائي اختبار 5

 : إلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهما

  :ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب

يحدد كل عضو هيئة تدريس ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب تحديد 

وتحدد ساعات مكتبية للطالبات  .دريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس يموعد آخر مع عضو هيئة الت

يتم االتصال فيها مع أستاذ املقرر عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل الدراس ي عند توضيح مفردات وإجراءات 
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مع الطالب كما يمكن استخدام مواقع تنفيذ املقرر، ويمكن استخدام شبكة اإلنترنت عبر القنوات املتاحة لتواصل 

 التواصل االجتماعي.
 

م
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:

 .صريةلو املنجرة: مكتبة األ هالقا .اضطرابات اللغة والتواصل.(. 2002ير )شقمحمود  زينب -

 .ز اإلسكندرية للكتاباإلسكندرية: مرك الخاصة. اللغوي لدى األطفال ذوي االحتياجات النمو .(1998) أنس ى قاسم -

 .مؤسسة الحريري  منشورات وت:يرب اء وتطوير.نمإ -الكفاءات اإلنسانية .(1999) موس ى شرف الدين -

والعشرين، عمان: ديبونو  التدريس في القرن الحاديتراتيجيات اس(. 2009) ذوقان عبيدات، وسهيلة أبو السميد -

 .للطباعة والنشر والتوزيع

 :جراءات تطويره تقويم املقرر الدراس ي وإ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 نتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البورتفوليو( على مدار الفصل الدراس ي -

 الكلى لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للطالب املجموع -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 أستاذ املادة هو املقيم األساس ي للطالب في مختلف جوانبه, املناقشة الجماعية والحوار داخل الفصل.

 إجراءات تطوير التدريس:

 .املستخدمة واملراجعاملقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية, وتحديث الكتب املراجعة الدورية ملحتويات 

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

يشترك في تدريس املقرر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون في مجال املقرر ويمكن اشتراك أكثر من مدرس واحد ممن شاركوا في 

 طالب مما يحقق املوضوعية في تحديد مستوياتهم.تدريس املقرر في عمليات تقييم ال
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 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

يتم كل خمسة سنوات مراجعة البرنامج الدراس ي ككل بما يتضمنه من مقررات وتوصيفات لهذه املقررات وما  -

 يمكن القيام به لتطويرها وتحسينها, 

 ين منسق للمقرر لكل فصل دراس ي, تعي -

 كل فصل دراس ي,  نهايةمناقشة نتائج املقرر النهائية عند  -

 مراجعة املقرر من حيث املحتويات واملراجع دوريا. -
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 :( 1142283-2) توصيف مقرر رعاية األحداث( 3)

 بيانات عامة عن املقرر:

 1142283-2رعاية االحداث         رقم املقرر:    اسم املقرر:

 عدد الساعات املعتمدة:  ساعتان معتمدتان

 املستوى الدراس ي الذي يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي الثاني 

 نمط الدراسة املتبع:

 %60قاعات املحاضرات التقليدية                 النسبة:  .ف 

 %20التعليم اإللكتروني                              النسبة:  .ص 

 %20ليدي وعن طريق اإلنترنت(النسبة: تعليم مدمج )تق .ق 
 

 الهدف الرئيس للمقرر:

تزويد الطالب والطالبات باملعارف النظرية والعملية املرتبطة برعاية االحداث الجانحين واملنحرفين وتنمية مهاراتهم املهنية 

لتدخل املنهي للخدمة االجتماعية فى , وتنمية الألحداثاملرتبطة بتخطيط وتقييم برامج وخدمات الرعاية االجتماعية املقدمة 

 مجال رعاية االحداث باستخدام النماذج املهنية الحديثة فى مجال رعاية االحداث.

 خطط تطوير وتحسين  املقرر :

 الدراسية تحديث الكتباملراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية املحلية والعاملية, و 

مة واملراجع من خالل متابعة كل ما هو جديد فى البحث العلمي والكتابات العلمية الحديثة فى مجال رعاية االحداث املستخد

  الجانحين واملنحرفين .

 وصف عام للمقرر:

اذج املقرر تزويد الطالب والطالبات باملعارف النظرية واملهارات املهنية املرتبطة برعاية االحداث, والنظريات والنم يتضمن

العلمية واملهنية املفسرة لظاهرة جنوح االحداث وكيفية التعامل معها , وبرامج وخدمات الرعاية االجتماعية فى مجال االحداث, 

  .همحماية حقوقو  الطالب بأهم املشكالت املرتبطة بجنوح وانحراف االحداث ومهارات وتنمية معارف

 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 عاتقائمة املوضو 
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 4 2 رعاية االحداث الجانحين واملنحرفين )املفهوم, االهداف, االهمية, خصائص الحدث(

 2 1 العوامل واالسباب املؤدية الى انحراف االحداث

 4 2 النظريات العلمية املفسرة لظاهرة جنوح االحداث 
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 4 2 ميتها ونشأتها ومؤسسات رعاية االحداث باململكة العربية السعودية اه رعاية االحداث في اململكة

 2 1 خدمات وبرامج رعاية االحداث باململكة العربية السعودية

 2 1 مول والتحديات التي تعترضها أسياسة رعاية االحداث في اململكة الواقع وامل

 4 2 االتفاقيات العاملية حقوق االحداث في القوانين والتشريعات املحلية باململكة العربية السعودية و 

 6 3 نماذج التدخل املنهي للخدمة االجتماعية مع االحداث 
 

 :إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها

 املجموع أخرى  محاضرات 

 32 ساعات اختبارات 4 28 ساعات التدريس الفعلية

 2  2 الساعات املعتمدة

:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( الت
ً
 ساعات 4       ي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 :جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

 :املعرفة 1

املعرفة والفهم الجيد لرعاية االحداث الجانحين  1-1

, االهداف, االهمية, واملنحرفين من حيث املفهوم

 تواجههم . التيخصائص الحدث, املشكالت 

لعب  -ورش العمل –املحاضرة 

 الدور 

اختبار نهائي اختبار 

نصفي املناقشة 

الجماعية  االسئلة 

 الشفهية

 اعداد التقارير

 -ورش العمل –املحاضرة  معرفة العوامل واالسباب املؤدية الى انحراف االحداث. 1-2

 ةالنمذج -نباطي التفكير االست

الفهم الجيد للنظريات العلمية املفسرة لظاهرة جنوح  1-3

 االحداث

 -ورش العمل –املحاضرة 

 النماذج

العربية السعودية من  معرفة رعاية االحداث في اململكة 1-4

حيث اهميتها ونشأتها واملؤسسات املختصة برعاية 

 االحداث باململكة

ورش العمل _  –املحاضرة 

 الزيارات امليدانية -ذجالنما

خدمات وبرامج رعاية االحداث باململكة العربية  تحديد 1-5

 السعودية

 ورش العمل –املحاضرة 

تحديد سياسة رعاية االحداث في اململكة الواقع  1-6

 والتحديات

 ورش العمل –املحاضرة 

 ورش العمل –املحاضرة معرفة حقوق االحداث في القوانين والتشريعات املحلية  1-7
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 ت العاملية لحقوق االحداثواالتفاقيا

معرفة والتدريب على تطبيق نماذج التدخل املنهي  1-8

 للخدمة االجتماعية مع االحداث

لعب  -املحاضرة, ورش العمل

 التفكير االستنباطي –الدور 

 :املهارات املعرفية 2

القدرة على التواصل مع أجهزة ومؤسسات رعاية  2-1

 االحداث 

ورش العمل,  –املحاضرة 

الحاسب االلي وعارض 

 (.Data Showالبيانات)

 الدورية االختبارات

والنهائية,  والنصفية

املنزلية,  التكليفات

 والنقاش املشاركات

 .املحاضرات داخل

 

يستخدم تكنولوجيا املعلومات في جمع املعلومات عن  2-2

برامج وخدمات ومؤسسات وقوانين وتشريعات رعاية 

 حداث اال 

ورش العمل,  –املحاضرة 

الحاسب االلي وعارض 

 (.Data Showالبيانات)

يستخدم املصادر املتنوعة للحصول علي املعلومات  2-3

واملعارف بنماذج التدخل املنهي للخدمة االجتماعية مع 

 االحداث.

املحاضرة , ورش العمل, 

الحاسب االلي وعارض البيانات, 

أسلوب الجماعات الفصلية 

 غيرة للنقاشالص

املهارة في التدخل املنهي مع االحداث باستخدام النماذج  2-4

 املهنية املختلفة  

 ورش العمل –املحاضرة 

 ورش العمل –املحاضرة  املهارة في التعليم الذاتي  2-5

  :مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

التأكيد على ضرورة مشاركة  اضرةحفز الحوار والنقاش داخل الفصل أثناء املح 3-1

في التداول  املجموعةجميع أفراد 

والنقاش, تعريف الطالب بأهمية 

املناقشة واملشاركة أثناء 

 املحاضرة في تقييمهم

 الفصل داخل املتابعة

 املجموعات عمل أثناء

 الصغيرة, متابعة

 املنزلية الواجبات

 التي القضايا وتقويم

م بالواجبات املنزلية التي تنمي القدرة على تحمل االهتما 2-3 الطالب يختارها

 املسؤولية ومهارة حل املشكالت

 على املنزلية الواجبات في التركيز

الطالب للنظريات املالئمة  اختيار

اجتماعية  قضايا لفهم وتفسير

 . ملناقشتها بأنفسهم يختارونها

 : يةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدد 4

تنمية مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي من خالل  4-1

 الصغيرة املجموعات

استخدام أسلوب الجماعات 

الصغيرة ملناقشة النظريات 

الفصل  داخل املتابعة

 .الصغيرة للمجموعات
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 الواجبات متابعة - املدروسة

 القضايا وتقويم املنزلية

 .الطالب يختارها التي

 

الحاسب االلي وعارض  استخدام بحث وجمع املعلومات والبيانات تنمية مهارات ال 4-2

 (.Data Showالبيانات)

 

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

األسبوع املحدد  مهام التقويم  م

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %05 4 أول  منزلي واجب 1

 %20 8 نصفي اختبار 2

 %05 12 ثاني منزلي واجب 3

 %10 مستمر واملواظبة الصفية واملشاركة للنشاط مستمر تقويم 4

 %60 16 نهائي اختبار 5

 

 

 : اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم

  :ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب

بوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب تحديد يحدد كل عضو هيئة تدريس ست ساعات أس

وتحدد ساعات مكتبية للطالبات  .موعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي

توضيح مفردات وإجراءات يتم االتصال فيها مع أستاذ املقرر عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل الدراس ي عند 

تنفيذ املقرر، ويمكن استخدام شبكة اإلنترنت عبر القنوات املتاحة لتواصل مع الطالب كما يمكن استخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي.
 

م
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:

 م. 2004لكتاب الجامعي, جامعة أسيوط , السيد عبد الحميد ابراهيم, محاضرات في الدفاع االجتماعي, مكتب نشر وتوزيع ا -

 .1997محمد نجيب توفيق: الخدمة االجتماعية في محيط نزالء السجون واالحداث , مكتبة االنجلو املصرية, القاهرة,  -

 .1985املنحرفين , املكتب الجامعي الحديث, االسكندرية ,  لألحداثخيري خليل الجميلي : الخدمة االجتماعية  -
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 م.2000: محاضرات في الدفاع االجتماعي, املكتبة الجامعية , القاهرة, محمد سيد فهمي  -

أحمد وهدان : الحماّية الجنائّية لألحداث: دراسة في االتجاهات الحديثة للسياسة الجنائّية، القاهرة املركز القومي للبحوث  -

 م.1992نوفمبر   ملجلد الخامس، يوليواالجتماعّية والجنائّية، املجلة الجنائّية القومّية العددان الثاني الثالث، ا

 م.2008ماهر أبو املعاطي: الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع االجتماعية, مكتبة الشروق, القاهرة,  -

 املواد املرجعية األساسية:

  ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL WORKموسوعة الخدمة االجتماعية  -

- European Journal of Social Work 

 علمية لكلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان ) مجلة نصف سنوية ( .املجلة ال -

املعاهد العلمية  –جامعة أسيوط  –جامعة الفيوم  –مجلدات املؤتمرات العلمية في الخدمة االجتماعية ) جامعة حلوان  -

 املتخصصة(.

 املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي:

4. National Association of Social Workersbin/jour.-: http://journalseek.net/cgi  

5. bin/jour.-http://journalseek.net/cgi:  eResearch on Social Work Practic 

6. -http://journalseek.net/cgi Social Research : 

 :جراءات تطويره تقويم املقرر الدراس ي وإ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 نتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البورتفوليو( على مدار الفصل الدراس ي -

 الكلى لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للطالب املجموع -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 أستاذ املادة هو املقيم األساس ي للطالب في مختلف جوانبه, املناقشة الجماعية والحوار داخل الفصل.

http://www.naswdc.org/
http://www.naswdc.org/
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 إجراءات تطوير التدريس:

 .املستخدمة واملراجعاملقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية, وتحديث الكتب املراجعة الدورية ملحتويات 

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

يشترك في تدريس املقرر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون في مجال املقرر ويمكن اشتراك أكثر من مدرس واحد ممن شاركوا في 

 طالب مما يحقق املوضوعية في تحديد مستوياتهم.تدريس املقرر في عمليات تقييم ال

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

يتم كل خمسة سنوات مراجعة البرنامج الدراس ي ككل بما يتضمنه من مقررات وتوصيفات لهذه املقررات وما  -

 يمكن القيام به لتطويرها وتحسينها, 

 ين منسق للمقرر لكل فصل دراس ي, تعي -

 كل فصل دراس ي,  نهايةمناقشة نتائج املقرر النهائية عند  -

 مراجعة املقرر من حيث املحتويات واملراجع دوريا. -
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 :( 4114228-2) إدارة املؤسسات االجتماعيةتوصيف مقرر ( 4)

 بيانات عامة عن املقرر:

 1142284-2رقم املقرر:          الجتماعيةإدارة املؤسسات ا   اسم املقرر:

 عدد الساعات املعتمدة:  ساعتان معتمدتان

 املستوى الدراس ي الذي يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي الثاني 

 نمط الدراسة املتبع:

 %70قاعات املحاضرات التقليدية                 النسبة:  .ر 

 %30النسبة:          التعليم اإللكتروني                      .ش 
 

 الهدف الرئيس للمقرر:

تزويد الطالب باألسس املعرفية إلدارة املؤسسات االجتماعية عــــامة وفي مجال  اإلرشاد األسري بصفة خاصة، وأهميـة  -

 .اإلدارة في املؤسسات االجتماعية

 .صة في مجال الخدمة االجتماعيةتزويد الطالب ببعض نماذج اإلدارة املختلفة وعالقتها باملجال اإلنساني وخا -

تزويد الطالب باملعارف التي تتعلق بمبادئ اإلدارة والقوانين والعمليات اإلدارية وعالقة املوظفين مع بعضهم البعض  -

 . ومع رؤسائهم ومرؤوسيهم

 تعريف الطالب ببعض نماذج إدارة املؤسسات االجتماعية باململكة العربية السعودية . -

 ن  املقرر :خطط تطوير وتحسي

عرض املقرر الدراس ي علي الطالب في صورة عرض بوربوينت لكل درس مع عدم اغفال الجانب التطبيقي اتناء  -

 املحاضرة وبنهاية الدرس عرض بعض املراجع التي تتناول تلك الجزئية لالستزادة منها

 رفع املقرر الدراس ي علي صفحة استاذ املادة -

 لالستفادة منها عند وضع املادة العلمية ائج الدراسات السابقة املرتبطة باملقرر اعطاء واجبات للطالب للبحث عن نت -

 وصف عام للمقرر:

يتضمن املقرر مجموعة من املوضوعات املرتبطة باإلدارة بصفة عامة واإلدارة في املؤسسات االجتماعية العاملة في مجال 
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 ل األسري ، و العمليات اإلدارية والتنظيمية في هذا املجال .اإلرشاد األسري  بصفة خاصة . وعرض ألهم القضايا في املجا

 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

تزويد الطالب باألسس املعرفية إلدارة املؤسسات االجتماعية عــــامة وفي املجال األسري بصفة 

 ت االجتماعية و األسرية . خاصة، وأهميـة اإلدارة في املؤسسا

2 4 

تزويد الطالب ببعض نماذج اإلدارة املختلفة وعالقتها باملجال اإلنساني وخاصة في مجال الخدمة 

 االجتماعية.

2 4 

 2 1 تعريف الطالب ببعض نماذج إدارة املؤسسات االجتماعية واألسرية  باململكة العربية السعودية.

 4 2 ظيم، والتوجيه، والرقابة، اإلشراف، املتابعة ، التقويم(وظائف اإلدارة )التخطيط، التن

 2 1 الخدمة االجتماعية واإلدارة ) جذور اإلدارة عامة ، وفي الخدمة االجتماعية خاصة وأهم مبادئها .

املؤسسة االجتماعية  باعتبارها نسق اجتماعي ) مفهوم النسق ، وخصائصه ، وموقع الخدمة 

 االجتماعية به .

1 2 

 4 2 التنظيمات اإلدارية في املؤسسة االجتماعية ) مجلس اإلدارة واللجان ، وأهم اختصاصاتهما.

 4 2 املعوقات التي  تواجه  مؤسسات اإلرشاد األسري و كيفية التغلب عليها .

 2 1 الجودة الشاملة في املؤسسات االجتماعية واالسرية.

 

 إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 املجموع أخرى  راتمحاض 
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 32 ساعات اختبارات 4 28 ساعات التدريس الفعلية

 2  2 الساعات املعتمدة

       :
ً
 ساعات 4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 جدول مخرجات التعلم للمقرر:

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 لمؤهالتل

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 

 طرق التقويم

 املعرفة 1

يصنف مراحل نشأة وتطور املؤسسات االجتماعية و يعرف  1-1

 املنظمة االجتماعية.

 األسئلة الشفوية  العصف الذهني 

أدوار ومهام املرشد األسري في إدارة املؤسسات  يحدد 1-2

 االجتماعية. 

 العروض  التعلم التعاوني 

 العروض  املجموعات الصغيرة  يدرك  وظائف وعمليات اإلدارة في مؤسسات اإلرشاد األسري. 1-3

يفهم ويطبق نماذج ونظريات اإلدارة في املؤسسات  1-4

 االجتماعية. 

 األسئلة الشفوية العمل الجماعي  

يتذكر و يطبق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في املؤسسات   1-5

 االجتماعية.  

 االختبارات  ف الذهني العص

 املهارات املعرفية 2

 العروض العصف الذهني  يحدد انساق العمل في مؤسسات اإلرشاد األسري   2-1

 العروض  املجموعات الصغيرة    مهام ووظائف اإلدارة  في مؤسسات اإلرشاد األسري  يصنف 2-2
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 العروض    العصف الذهني يكتب مقال عن  إدارة املؤسسات االجتماعية  2-3

في مؤسسات  االجتماعيةيلخص مراحل وعمليات اإلدارة  2-4

 اإلرشاد األسري 

 االختبار املناقشة  –املحاضرة 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية  3

يتواصل مع املستويات اإلدارية املتنوعة في مؤسسات اإلرشاد  3-1

 األسري 

 بطاقة مالحظة تقييم العمل التعاوني 

 األداء 

 تقييم األقران  العصف الذهني يوضح  أهمية  العمليات اإلدارية في مؤسسات اإلرشاد األسري  3-2

يفسر أهمية  مؤسسات اإلرشاد األسري في  مجتمع اململكة  3-3

 العربية السعودية 

 العروض  املجموعات الصغيرة 

  دديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات الع 4

 العروض  التعلم الذاتي  املقرر. فيشبكة االنترنت عن املوضوعات الجديدة  فييبحث  4-1

 العروض  التعلم التعاوني يستطيع التعامل مع  االجهزة التقنية  الحديثة 4-2

 

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

التقييم نسبته من  األسبوع املحدد لتسليمه مهام التقويم  م

 النهائي

 %5 االسبوع السادس كتابة مقال 1

 %5 االسبوع الثامن عرض تقديمي عن أحد موضوعات املقرر  2

 %5 االسبوع التاسع مشروع جماعي 3
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 %5 الحادي عشر تلخيص كتاب عن املقرر  4

 %10 األسبوع الخامس 1 دوري  اختبار 5

 %10 األسبوع العاشر 2 دورياختبار  6

 %60 األسبوع األخير نهائي اختبار 7

 : اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم

  :ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب

يد يحدد كل عضو هيئة تدريس ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب تحد

وتحدد ساعات مكتبية للطالبات  .موعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي

يتم االتصال فيها مع أستاذ املقرر عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في بداية الفصل الدراس ي عند توضيح مفردات وإجراءات 

عبر القنوات املتاحة لتواصل مع الطالب كما يمكن استخدام مواقع تنفيذ املقرر، ويمكن استخدام شبكة اإلنترنت 

 التواصل االجتماعي.
 

م
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:

 .القاهرة ،إيتراك للنشر والتوزيع. : إدارة مؤسسات املجتمع املدني(2007) مدحت محمد أبو النصر  -

د البشرية ، االتجاهات املعاصرة ،القاهرة ، مجموعة النيل وتنمية املوار  :إدارة(2007) مدحت محمد أبو النصر -

 .العربية للنشر

 إدارة وتنمية املؤسسات االجتماعية . الجيزة . مطبعة العمرانية. :(1998) رشاد احمد عبد اللطيف -

  : إدارة املؤسسات االجتماعية. الرياض. مكتبة الرشد.(2016) سن مصطفى حسن , ايمن احمد جاللةح -

 املرجعية األساسية: املواد

 التياملقرر . هذا باإلضافة الى التقارير  بموضوعتتضمن بحوث مرتبطة  التيعدد من املجالت والدوريات العلمية  -

  ذات االرتباط الدوليتصدر على املستوى  التي. ونماذج من التقارير القوميتصدر في هذا االطار على املستوى 

  اإلرشاد األسري  –الشؤون االجتماعية التقارير والنشرات الخاصة بوزارة  -

- Encyclopedia of Social Work (20th ed.) 2008, Washington, N.A.S.W press 
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 املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت:

 مواقع كليات الخدمة االجتماعية  وكليات التربية بالوطن العربي  والجامعات الدولية  -

- www.nasw.org 

- American Psychology Association 

 :تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 نتيجة الطالب في االختبار النصفي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 رتفوليو( على مدار الفصل الدراس ينتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البو  -

 املجموع الكلى لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للطالب -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 أستاذ املادة هو املقيم األساس ي للطالب في مختلف جوانبه, املناقشة الجماعية والحوار داخل الفصل.

 وير التدريس:إجراءات تط

 .املستخدمة واملراجعاملراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية, وتحديث الكتب 

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

   فحص إجابات الطالب -

 فحص عينة من  التكليفات املنزلية -

هيئة تدريس آخر بنفس املؤسسة التعليمية أو بمؤسسة تبادل تصحيح عينة من االختبارات الدورية مع عضو  -

 تعليمية أخرى مشابهة تقدم نفس البرنامج الدراس ي الذي يتضمن املقرر .

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

  . تعيين منسق للمقرر في كل فصل دراس ي -

  ئية عند نهاية كل فصل دراس يمناقشة نتائج املقرر النها -

 مراجعة دورية للمقرر من حيث املحتويات واملراجع -

 :( 5114228-3) املشكالت األسرية املعاصرةتوصيف مقرر ( 5) 

 بيانات عامة عن املقرر:
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 1142285-3 رقم املقرر:        املشكالت األسرية املعاصرة    اسم املقرر:

 ة معتمد تاساعثالث عدد الساعات املعتمدة:  

 املستوى الدراس ي الذي يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي الثاني 

 نمط الدراسة املتبع:

 %100قاعات املحاضرات التقليدية                 النسبة:  .ت 
 

 الهدف الرئيس للمقرر:

 اكساب الطالب معارف حول ملشكالت األسرية املعاصرة أسبابها وسبل مواجهتها.

 حسين  املقرر :خطط تطوير وت

على أحدث األساليب فى التعامل مع املشكالت  االطالع –املناقشات مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس املقرر 

 األسرية املعاصرة.

 وصف عام للمقرر:

 السعودياملجتمع  عامة وفى العربياملجتمع  فيمقرر املشكالت األسرية املعاصرة يتناول عرض ألهم املشكالت األسرية املعاصرة 

 خاصة ، وسبل مواجهة هذه املشكالت.

 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 3 1 مفهوم املشكالت  واألزمات األسرية املعاصرة

 3 1 املهارات املهنية األساسية ملمارسة الخدمة االجتماعية مع املشكالت األسرية املعاصرة

 6 2 املشكالت األسرية االجتماعية املعاصرة

 6 2 املشكالت األسرية النفسية والعاطفية املعاصرة

 6 2 املشكالت األسرية االقتصادية املعاصرة

 6 2 املشكالت األسرية الثقافية املعاصرة

 6 2 املشكالت األسرية األخالقية املعاصرة

 3 1 املشكالت األسرية الصحية املعاصرة 

 3 1 املشكالت األسرية التقنية املعاصرة

 

 

 

 إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 املجموع أخرى  محاضرات 
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 46 ساعات اختبارات 4 42 ساعات التدريس الفعلية

 2  3 الساعات املعتمدة

:
ً
 عاتسا 4       عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعيا

 

 :جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 

 طرق التقويم

 :املعرفة 1

-املناقشات-املحاضرات معرفة تصنيف املشكالت األسرية 1-1

 الذاتيالتعلم 

اعمال فردية  -مناقشات

 وجماعية

-املناقشات-املحاضرات تواجه األسرة التيشكالت والتحديات املعاصرة معرفة بامل 1-2

 الذاتيالتعلم 

اعمال فردية  -مناقشات

 وجماعية

معرفة بأساليب التعامل مع املشكالت األسرية املعاصرة  1-3

 ومواجهتها

-املناقشات-املحاضرات

 الذاتيالتعلم 

اعمال فردية  -مناقشات

 وجماعية

 :املهارات املعرفية 2

   مناقشة أهم املشكالت األسرية املعاصرة  2-1

مناقشة أحدث فنيات وأساليب التعامل مع املشكالت  2-2

 األسرية املعاصرة 

-املناقشات-املحاضرات

 الذاتيالتعلم 

 -املناقشة واملشاركات

 املالحظة

مناقشة وضع آليات للوقاية من املشكالت األسرية  2-3

 املعاصرة 

-اتاملناقش-املحاضرات

 الذاتيالتعلم 

 -املناقشة واملشاركات

 املالحظة

 :مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية  3

 املالحظة املناقشة والحوار حسن اإلصغاء واالستماع الجيد 3-1

 املالحظة املناقشة والحوار التعاون واملشاركة والعمل الفريقى 3-2

 : واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات 4

 املالحظة املناقشة والحوار مهارات الحوار واملناقشة الجماعية  4-1

 املالحظة املناقشة والحوار مهارات التعامل مع الشبكة العنكبوتية 4-2
 
 

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

األسبوع املحدد  مهام التقويم  م

 لتسليمه

 نسبته من التقييم

 النهائي
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 %60 والنهائي يالنصف اختبارات 1

 %15 طوال الفصل عن كل مشكلة من املشكالت األسرية املعاصرة تقديميعرض  2

 %10 طوال الفصل تصميم خرائط ذهنية لكل مشكلة حول أسبابها وأنساق التعامل 3

 %15 طوال الفصل ترجمة بعض األدبيات عن املشكالت األسرية املعاصرة 4

 : اد األكاديمي للطالب ودعمهماإلرش

  :ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب

يحدد كل عضو هيئة تدريس ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب تحديد 

  .إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي موعد آخر مع عضو هيئة التدريس
 

 

م
ّ
 :مصادر التعل

 

 الكتب املقررة املطلوبة: -

–ظواهر ومشكالت األسرة والطفولة املعاصرة من منظور الخدمة االجتماعية  .م(2009محمد عبدالفتاح محمد ) -

 الحديث، االسكندرية. الجامعياملكتب 

 اإلسكندريةالحديث،  الجامعيء األسرة واملشكالت األسرية املعاصرة، املكتب (. بنا2011عبدالخالق محمد عفيفى ) -

 (، النزاعات األسرية من منظور الخدمة االجتماعية ، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة.2012عبدالناصر عوض  ) -

ر العلوم للنشر والتوزيع، (. رعاية األسرة والطفولة من منظور الخدمة االجتماعية، دا2005رأفت عبدالرحمن محمد ) -

 القاهرة

 مع األسرة والطفل، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، األردن  االجتماعيالعمل  .(2012) الغرايبةفيصل  -

 رق التطبيق، دار الثقافة، القاهرة.طاألسرة والطفل و  مهارات(، 2015سماح سالم ) -

 :أخرى د مرجعية ر موا

- family  journal  

- journal of family studies 

- journal of family and marriage 

- family relation journal 

 د اإللكترونية:ر موا

 موقع مركز تآلف لالستشارات األسرية -

 ستشارات األسرية جامعة األميرة نوره عبدالرحمن موقع مركز اال  -

 موقع جمعية املودة -
 

http://www.daralthaqafa.com/SearchResult.aspx?Name=مهارات%20الاسرة%20والطفل%20وطرق%20التطبيق
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 :تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 دراس ياستبانات وحدة القياس والتقويم الخاصة بتقويم عضو هيئة التدريس بكل فصل  -

 جة الطالب في االختبار النصفينتي -

 نتيجة الطالب في أنشطته طوال الفصل الدراس ي -

 نتيجة الطالب في االختبار النهائي, ملف انجاز الطالب )البورتفوليو( على مدار الفصل الدراس ي -

 املجموع الكلى لهذه النتائج هو النتيجة النهائية للطالب -

 قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من 

 .استطالع آراء الطالب الدارسين حول جميع ما يتعلق بتدريس املادة -

 أستاذ املادة هو املقيم األساس ي للطالب في مختلف جوانبه,  -

 املناقشة الجماعية والحوار داخل الفصل. -

 إجراءات تطوير التدريس:

 .املستخدمة واملراجعلعلمية واالجتماعية, وتحديث الكتب املراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات ا

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

يشترك في تدريس املقرر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون في مجال املقرر ويمكن اشتراك أكثر من مدرس واحد ممن شاركوا في 

 تحديد مستوياتهم. تدريس املقرر في عمليات تقييم الطالب مما يحقق املوضوعية في

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

يتم كل خمسة سنوات مراجعة البرنامج الدراس ي ككل بما يتضمنه من مقررات وتوصيفات لهذه املقررات وما  -

 يمكن القيام به لتطويرها وتحسينها, 

 س ي, تعيين منسق للمقرر لكل فصل درا -

 كل فصل دراس ي,  نهايةمناقشة نتائج املقرر النهائية عند  -

 مراجعة املقرر من حيث املحتويات واملراجع دوريا. -

 

  

 

 

 

 :( 6114228-3) التطبيق امليداني في املجال األسري توصيف مقرر ( 6)
 

 بيانات عامة عن املقرر:
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 1142286-3رقم املقرر:          التطبيق امليداني في املجال األسري    اسم املقرر:

 ةمعتمد تاساعثالث عدد الساعات املعتمدة:  

 املستوى الدراس ي الذي يقدم فيه املقرر: الفصل الدراس ي الثاني 

 نمط الدراسة املتبع:

 %30النسبة:      قاعات املحاضرات التقليدية              أ/  

 %70النسبة:                               ب/ العمل امليداني      

األسري  لتدريب الطالب  باإلرشاديتم التركيز  في هذا املقرر على التطبيق العملي  في املؤسسات االجتماعية املرتبطة  تعليقات:

 على ما درسه في املقررات النظرية األخرى لتنمية مهاراته في التعامل مع مختلف أشكال اإلرشاد األسري.
ً
 عمليا

 ملقرر:أهداف ا

 ريف الطالب بطبيعة البرامج واألنشطة على اختالف أنواعها والتي تمارس في  مجال اإلرشاد األسري .تع -

إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما تم دراسته في املقررات املنهجية في املؤسسة وذلك لتنمية الخبرات املهنية  -

 الضرورية في هذا املجال.

 ف ونظريات واستراتيجيات االرشاد االسري.  تنمية مهارات التدخل املنهي في تطبيق معار  -

  إتاحة الفرصة للطالب لدراسة بعض الظواهر االجتماعية املوجودة في املجال األسري . -
 

الكتساب املعارف والخبرات  دبلوم االرشاد االسري وتتضمن خطة التدريب األنشطة التي يجب أن يمارسها طلبة وطالبات 

  االرشاد االسري صية املهنية للممارس املنهي في واملهارات الالزمة لتكوين الشخ
ً
  املتعددة االرشاد االسري  ملؤسساتوفقا

 خطط تطوير وتحسين  املقرر :

تتضمن خطط تطوير وتحسين املقرر مراجعه أهدافه ومحتوياته بشكل دوري ، والعمل على التحديث املستمر لألساليب     

ة الحديثة، واملستجدات العلمية التي تتعلق باألساليب الحديثة في التدريب، وكيف التدريبية في ضوء نتائج الدراسات العلمي

يمكن توظيف التقنيات التكنولوجية ووسائل االتصال الحديثة في األنشطة التي يجب أن يمارسها طلبة وطالبات االرشاد 

وتمكين الطلبة من ربط النظرية ة االجتماعية، الكتساب املعارف والخبرات واملهارات املهنية للممارس املنهي في الخدم االسري 

.إضافة إلى تنمية الذات والسمات الشخصية لدى الطلبة وإكسابهم سمات مهنية الزمة، وتحقيق إمكانية قدرة  بالتطبيق

 الطلبة على تحمل املسؤولية وتمكين الطالب من تقييم نفسه ذاتيا بناء على ما تلقاه من تدريب إضافة للتعرف على أهم

  .املؤسسات االجتماعية في اململكة والتي تعمل في كافة مجاالت  االرشاد االسري.
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 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 3 1 أساليبه. -أهدافه -إلقاء الضوء على مفهوم التدريب امليداني -

بصورة  بها وأسلوب عمل املرشد االسري  مهنة االرشاد االسري  التعرف على املؤسسة التدريبية ودور  -

 تطبيقية .

2 6 

 3 1 مفهوم اإلشراف وأهميته وأنواعه، والسمات التي يجب توفرها في املشرف.

 6 2 التطبيق للعمل في الحاالت الفردية من خالل الدراسة والتشخيص والعالج.

وتصميم وتنفيذ  وينها ودراستها وتحليل مشكالتهاالتطبيق للعمل مع الجماعات من خالل كيفية تك

 وتطبيق البرامج املناسبة لها.

2 6 

العمل اإلداري     ةسات الطبية من خالل دراسة وممارسالتطبيق لطريقة تنظيم املجتمع في املؤس

ة الندوات اللجان وتأهيلها لعقد وإدار  وكيفية تنمية املوارد البشرية واملالية، باإلضافة إلى كيفية تكوين

 .واللقاءات العلمية

2 6 

 6 2 تمكين الطالب من التواصل مع الحاالت باستخدام مهارات االتصال الالزمة. -

 3 1 تمكين الطالب من وضع أسس عالج قصيرة املدى ملشكالت العمالء

 3 1 تدريب الطالب على أعمال التسجيل الخاصة باألنشطة املختلفة باملؤسسة. -

الطالب على استثمار املوارد املتاحة باملؤسسة والتي يمكن اتاحتها في حل املشكالت وسد  تنمية قدرة -

 االحتياجات وأحداث التغيير

1 3 

 

 :إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها

 املجموع تطبيق محاضرات 

 45 30 15 الفعلية والتطبيق ساعات التدريس

 3  3 الساعات املعتمدة

 للمقرر  جدول مخرجات التعلم

 م
 ملجاالت اإلطار 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 الوطني للمؤهالت
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

 :املعرفة 1

 والحوار التفاعلي املناقشاتعرض ألهم وأحدث أساليب إكساب الطالب الخبرات امليدانية الالزمة  1-1
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التدريب في مجال املمارسة  .لتحقيق ممارسه فعاله في امليدان العملي

 للخدمة االجتماعية املهنية

 االختبارات الصغيرة واملواقف املناقشة  في االجتماعات إكساب الطالب القيم املهنية وأخالقيات املهنة 1-2

التعرف على مجاالت املمارسة املهنية للخدمة  1-3

 االجتماعية

الحاالت واملواقف  استخدام

 التطبيقية .

 العروض

عداد املنهي الالزم للطالب على ممارسة العمل اإل  1-4

 االجتماعي

متابعة أنشطة الطالب وتوجيههم 

 يةفاإلشرامن خالل االجتماعات 

 األسئلة الشفوية

 املهارات املعرفية 2

مناقشة أهمية ومغزى التدريب امليداني في  2-1

 الخدمة االجتماعية

االشرافية  االجتماعات

 والعروض

لحوار تطبيق ورش عمل وا

 التفاعلي

استعراض املشكالت التدريبية واملراحل التي  2-2

 يمر بها لطالب في عملية التدريب امليداني .

وبرامج  بعض أساليب مناقشة .واملناقشات العلمية والتفاعلية

 التدريب امليداني.

مهارات تطبيق األسس املهنية للخدمة  2-3

 االجتماعية

وتوزيع  وتقسيم التدريب

 يات التطبيقيةاملسئول

 . بعض التدريبات تطبيق

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

مهارات التحليل واالتصال للمواقف االجتماعية  3-1

 من خالل املجموعات الصغيرة

 املالحظة املنتظمة الجماعات  الصغيرة

القدرة على التفكير  العلمي السليم في مجال  3-2

 الخدمة االجتماعية

 واملناقشات الجماعية عصف الذهنيال

تنمية مهارات أسلوب العمل الفريقي بين  3-3

 الطالب بتكتيكاته املختلفة

 التكليفات الجماعية تمثيل األدوار

تنمية املهارات التطبيقية في الحوار البّناء  3-4

 وتبادل وجهات النظر واملعارف املختلفة

 املتابعة للتفاعل املناقشة والحوار

القدرة على وضع استراتيجية  للتدخل املنهي - 3-5

 على مستوى الفرد، الجماعة، املجتمع

األسئلة في االجتماعات  .ة املناقشة العلمية املنظم

 اإلشرافية

القدرة على التقييم  املنهي والعلمي ملراحل دراسة  3-6

 الحالة في خدمة الفرد

تطبيق نماذج وأنشطة تدريبية 

 جماعات مع العمالء كأفراد أو

 التدريبات  التطبيقية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

التعرف  أساليب تطبيق  مهارات    االجتماعية  4-1

 الخدمة

توظيف واستخدام النظريات 

 العلمية بصورة تطبيقية

املشاركة والتفاعل أثناء 

 االجتماعات اإلشرافية
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لتأثيرية الالزمة لبناء الشخصية تنمية املهارات ا 4-2

 االجتماعية  املهنية لطالب الخدمة

توظيف وتطبيق فن التعامل مع 

فريق العمل االجتماعي في 

 املؤسسة االجتماعية.

 متابعة التكليفات التدريبية

توظيف وتطبيق الوسائل التعليمية في عمليات  4-3

 التدريب امليداني .

املناقشات في االجتماعات 

 افيةاإلشر 

نقاشية بين حلقات   تنظيم

 طالب التدريب.
 

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

نسبته من  األسبوع املحدد لتسليمه مهام التقويم  م

 التقييم النهائي

 %20 مستمر املعرفة  1

 %20 مستمر املهارات الفكرية   2

 %20 مستمر املهارات الرقمية و  مهارات  االتصال   3

 %20 مستمر تقييم مستمر للتفاعل واملشاركات 4

 %20 االسبوع الرابع عشر عرض الطالب ملا تلقاه واكتسبه في التدريب 5

 : اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم

  :ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب

و هيئة تدريس ست ساعات أسبوعيا كساعات مكتبية وتعلن للطالب على باب مكتبه، ويمكن للطالب تحديد يحدد كل عض

وتحدد ساعات مكتبية للطالبات  .موعد آخر مع عضو هيئة التدريس إذا تعارضت الساعات املكتبية مع جدوله الدراس ي

بداية الفصل الدراس ي عند توضيح مفردات وإجراءات يتم االتصال فيها مع أستاذ املقرر عبر هاتف مكتبه الذي يعلنه في 

تنفيذ املقرر، ويمكن استخدام شبكة اإلنترنت عبر القنوات املتاحة لتواصل مع الطالب كما يمكن استخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي.
 

 

م
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة: -

  .لخدمة االجتماعية. مكتبة نبيل ، القاهرة(.  التدريب العملي في ا1993عثمان، سوسن وآخرون ) -

 .(.  أهمية التدريب في الدول النامية .  دار النهضة، اإلسكندرية1972العبد، عبد املجيد ) -

  .م 2000أبو املعاطي ، ماهر ، التدريب امليداني في الخدمة االجتماعية ، القاهرة، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ، جامعة حلوان ، -

نصيف ،ممارسة العمليات املهنية في العمل مع الجماعات دراسات وتجارب ميدانية ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة  فهمي، -

 م 2000حلوان،

 2005سليمان ،حسين وآخرون،   املمارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الفرد واألسرة، -

الرعاية االجتماعية والتنميـة االجتماعية. ) القاهرة، مكتبة وهبة، ابراهيم عبدالرحمن رجب: أساسيات التدريب امليداني في محيط  -
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  .(م١٩٨٨

  .(م١٩٩٥سوسن عثمان عبداللطيف، محمد محمود مصطفي: دليل التدريب امليـداني لطـالب الخدمـة االجتماعية. ) القاهرة،  -

ني ) الريـاض، مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود قسم الخدمة االجتماعية، كلية العلوم االجتماعية بالرياض: سجل التدريب امليدا -

 م٢٠٠٠ماهر أبو املعاطي علي: دليل التدريب امليداني لطالب الخدمة االجتماعية. )القـاهرة، مركـز نور اإليمان، -9-9هـ. ١٤١٥اإلسالمية، 

 :تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره 

 الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من 

ويم التق –االجتماعات اإلشرافية  –تنظيم حلقات نقاشية  –يتم ذلك من خالل عناصر تقييم الطالب والتي تشمل  التكليفات 

 .التقويم املؤسس ي  –املستمر 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 ع آراء الطالب حول املوضوعات والقضايا التي تتعلق بالتدريب امليدانيملناقشة الدورية واستطال ا -

 طبيق بعض املقاييس ملعرفة املهارات التي أكتسبها الطالب من عملية التدريب امليدانيت -

األهداف التي تم و أسلوب االجتماعات اإلشرافية و إجراء تقويم نهائي للمقرر من حيث املوضوعات التي تم طرحها  -

 من دراسة املقرر . تحقيقها

 إجراءات تطوير التدريس:

 املراجعة الدورية ملحتويات املقرر على ضوء املستجدات العلمية واالجتماعية -

 تناول املشكالت االجتماعية املعاصرة وأساليب معالجتها في ضوء األنشطة التدريبية التي ينفذها الطالب . -

 إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب:

رك في تدريس املقرر أعضاء هيئة تدريس مؤهلون في مجال املقرر ويمكن اشتراك أكثر من مدرس واحد ممن شاركوا في يشت

 تدريس املقرر في عمليات تقييم الطالب مما يحقق املوضوعية في تحديد مستوياتهم.

 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره

يتم كل خمسة سنوات مراجعة البرنامج الدراس ي ككل بما يتضمنه من مقررات وتوصيفات لهذه املقررات وما  -

 يمكن القيام به لتطويرها وتحسينها, 

 تعيين منسق للمقرر لكل فصل دراس ي,  -

 كل فصل دراس ي,  نهايةمناقشة نتائج املقرر النهائية عند  -

 دوريا. برنامج التدريبمراجعة  -

 
 
 
 
 
 


