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. المه  أو الوظائف التي يتم تأهيل لها الطالب. )في حال كانت هناك مخارج مبكرة م  البرنامج ,مثال: درجة الدبلوم, فيمك  إدراج 6

  اجتماعي خصائيا        (.لتي يتأهل لها الطالب عند كل نقطة خروجالمه  والوظائف ا

                               تاريخ البدء وفق الخطة                                . )أ( برنامج جديد                7

 

 سنة أحدث مراجعة للبرنامج                                                         )ب( برنامج مستمر                 

 

 أحدث مراجعة رئيسية )مثال: داخل المؤسسة....(  التي نفثتالمؤسسة 

 

 نفث مراجعة االعتماد _____________________      ؟ 
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 اسم ومنصب عضو هيئة التدريس )مثال: رئيس القسم( الثي يدير أو ينسق البرنامج.  8
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 :ب بيئة عمل البرنامج
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 ل  البرنامج. إاشرح مدى الحاجة  .1

 

 خالف ثلك م  أسباب.  أو الثقافية, والتطورات التقنية, أو تطورات السياسة الوطنية, أو يجاز األسباب االقتصادية أو االجتماعيةإأثكر ب .أ

 -  مؤهل لها  اجتماعي إخصائيلب تتط والتيدراسة وتشخيص وعالج المشكالت االجتماعية 

 -  تتطلب لعالجها  التيوجود العديد من المشكالت الفردية واالسرية االجتماعية 

 -  فيها مهم للغاية كالمدارس  االجتماعي األخصسسسسسسائييعتبر دور  التيووجود العديد من  المؤسسسسسسسسسسسسسسات االهلية والحكومية

 االجتماعي وحدات الضمانالسجون ومؤسسات رعاية الشباب واجهزة رعاية المسنين والمراكز الطبية ووالمستشفيات و

 بتلك المؤسسات مؤهل للعمل  اجتماعي أخصائي........الخ وهذا يتطلب 

 - تنمية يادة اهتمام المملكة العربية السسسسسسعودية  بالمهنة والتخصسسسسسصسسسسسات التي تسسسسسساهم في تحقيو الرعاية االجتماعية والز

 االجتماعية

 - في تبنى سياسات تتصف العربية السعودية ، ورغبة المملكة  العالميستوى تنامى دور مهنة الخدمة االجتماعية  على الم

 النمطية   بالعالمية وعدم

 

 شرح الصلة بي  البرنامج ورسالة المؤسسة. ا .ب
           

 -  مية التعلمية والبحثية والتنموية وربط المؤسسة المؤسسة ويسعى الى القيام بالمساعدة في العلالبرنامج جزء من رسالة

 بالمجتمع 

 وجدت( ببقية البرامج التي تقدمها المؤسسة / الكلية / القسم. عالقة البرنامج )إ  .2

 مقررات دراسية يأخذها طالب في برامج أخرى يقدم البرنامجأ. 

 

 في حال اإلجابة بنعم, ما الثي يلزم للتأكد م  أ  تلك المقررات تلبي احتياجات طالب البرامج األخرى؟

 -  المقررات يقوم بتعبئتها الطالب انفسهم  لهذهاستمارة تقويم 

 -  يقدم البرنامج فيها بعض المقررات  التيأراء ومقترحات االقسام  اعتبارهوضع البرنامج في 

 

 ) نعم (      ب . يستلزم البرنامج م  طالبه تلقي مقررات دراسية  م  أقسام أخرى

 

 مقررات تلبي احتياجات طالب البرامج األخرى؟في حال اإلجابة بنعم, ما الثي يلزم للتأكد م  أ  تلك ال

 -  المقررات يقوم بتعبئتها الطالب انفسهم  لهذهاستمارة تقويم 

 -  تقوم بتدريس هذه المواد التي لألقساميقدمها البرنامج  التي واآلراءالمقترحات  
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في االعتبار  هل يشترط عل  الطالب  المتوقع التحاقهم بالبرنامج أية احتياجات أو خصائص معينة مما يجب أخثه .3
أو المهارات  عند التخطيط للبرنامج؟ )مثال: طالب فترة مسائية, أو طالب م  ثوي مهارات تكنولوجيا المعلومات

  اللغوية المحدودة(

 )نعم(                                                    

 

   في حال اإلجابة بنعم, اثكر تلك االحتياجات أو الخصائص.

 -  لممارسة مهنة الخدمة  الشخصيمن توفر عناصر االستعداد  دكأللتيقترح اجراء مقابالت شخصية مع الطالب الجدد 

 ة هذه المهنةوالنفسية المناسبة لممارساالجتماعية وتوفر مجموعة من الخصائص البيولوجية والعقلية واالجتماعية 

 

     في البرنامج لالستجابة لتلك الخصائص بهالقيام  ينبغي ما الثى -4

 - لمجاالت العمل المناسبة لتلك يتمتع بها الطالب وتوجههم  التيصية خمراجعة دورية للسلوكيات المهنية والخصائص الش

 السلوكيات والخصائص 

 - وافعالهم همياتسسسسسلوكله للخدمة االجتماعية بحيث يصسسسسبج موج والمهني األخالقيمن ان الطالب ملتزمين بالميثاو  التأكد 

       المهنية

 

 

 ة عمل البرنامج   يئب ب

                          

 :ج رسالة وأهداف البرنامج
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  :عبارة تعريف برسالة البرنامج .1
ات مهنية واخالقية متميزة عداد أخصائي اجتماعي يملك كفاءأل–بالكلية الجامعية للبنين بالليث  –يسعى قسم الخدمة االجتماعية 

، ومستخدما البحث العلمي  معتمدا علي الدين االسالمي الحنيف ومحتوياتهبكافة صورة  االجتماعيايرة التغيير سوم إلحداث تؤهله

 ومؤسساتهي للنهوض بالمجتمع التدخل المهن حتمية لدراسة سلوك االفراد والجماعات والبيئة االجتماعية ، متبنيا خطط كاستراتيجية

ة المشكالت االجتماعية كما يسعي القسم الي تنمية المشاركة الفاعلة في النهوض بالمجتمع والمساهمة في دراسة ومواجه ونظمه

  المحلي والوطني  ستويينعلي الم

 

 داف البرنامج اه

ت الفردية استخدام المنهج العلمي في دراسة وتفسير ومواجهة الظواهر االجتماعية والمشكال -

 والجماعية واالسرية والمجتمعية 

 المشاركة في وضع وتصميم وتنفيذ خطط وبرامج الرعاية والتنمية االجتماعية -

  والمجتمعي والجماعي الفرديوضع وتصميم خطط النشاط  -

 امج واالنشطة االجتماعية في مجاالت ممارسة الخدمة االجتماعية تقييم البر -

 تحليل سياسات الرعاية االجتماعية ووضع اولويات لبرامج التنمية االجتماعية  -

 اكتساب مقدرة متميزة على العمل الفريقى في مختلف مجاالت الخدمة االجتماعية  -

لجماعي والمجتمعي اواجراء المقابالت والعمل المالحظة واالتصال واالقناع والتأثير اتقان مهارات  -

 وتصميم وتنفيذ مهارات البحث االجتماعي العلمي

جديدة تخطط للبرنامج للسططنوات الثالث أو الخمس القادمة للمسططاعدة في  اسططتراتيجيةدو  في قائمة أية تغييرات رئيسططية أو تطورات  .2
تحقيق رسططالته. واكتب لكل تغيير أو تطوير وصططفاال  لالسططتراتيجيات التي ينبغي اتباعها, ودوق  في قائمة المؤشططرات المسططتخدمة في قياس 

 مستوى اإلنجاز. 
 

 

 

 المؤشرات االستراتيجيات أهم التغييرات أو التطورات

 انشاء شعب داخل البرنامج - 1

 

 مجموعات بحيثتقسيم المقررات علي 

 شعبة بعينها كل مجموعة تعكس 

 

 -  زيادة اقبال طالب البرنامج

على دراسة مجموعة مواد 

 فيها 

 -   زيادة احتياج المؤسسات

من االجتماعية لنوعية معينة 

  االخصائيين االجتماعين 

وجود شراكة بين البرنامج  – 2

  المدنيومؤسسات المجتمع 

 

 -  تحسين مستوى البحوث

 االجتماعية بالبرنامج 

 -  مقدرة البرنامج على عقد

بية يوتنفيذ البرامج التدر

للعاملين بالمؤسسات 

 االجتماعية المختلفة 

 -  رغبة المجتمع في االستعانة

البحوث  إلثراءبالبرنامج 

االجتماعية المرتبطة ببعض 

 الظواهر االجتماعية 

 -  رغبة مؤسسات المجتمع

في تأهيل العاملين بها 

لمسايرة التطور في النظم 

 الحديثة 

 هيكل وتنظيم البرنامج  -د 

 :توصيف البرنامج-1         
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لمتعلقة بهثا الجميع الطالب أو األطراف المعنية, مع إرفاق نسطططططخة م  المعلومات  رشطططططادي للبرنامج أو للقسطططططم يوفرإينبغي وجود دليل 

 البرنامج بملف توصيف البرنامج. 

ينبغي أ  تشطططططططتمل هثه المعلومات عل  ثكر المقررات الدراسطططططططية اإلجبارية واالختيارية, وعدد السطططططططاعات المعتمدة المطلوب إتمامها, 

     قررات الدراسية التي ينبغي تلقيها كل عام أو كل فصل دراسي.ومتطلبات القسم/الكلية, وتفاصيل الم

 :. تطوير خصائص الطالب أو ملكاتهم الخاصة2

أكتب خصططائص الطالب أو ملكاتهم الخاصططة التي تتعدى التوقعات الطبيعية والتي تحاول المؤسططسططة أو الكلية أو القسططم العمل عل  تنميتها 

دة أو اثنتا , وحدها األقص  أربعة تعكس بشكل مباشر رسالة البرنامج وتميز هثا البرنامج ع  بقية لدى جميع طالبها. )وهي عادةال واح

ستثنائية. أمثلة ثلك : خريجو  يجي  و لديهم قدرات قيادية, أوأدو  حل المشاكل بطريقة مبتكرة , البرامج في نفس المجال وتعطيه صفة ا

هارات عالية في التعامل مع تقنية المعلومات(.  بالنسبة لكل ملكة خاصة تحدد استراتيجيات يتمتعو  بم التزام بضوابط الخدمة العامة, أو

تدريس وأنشطططة طالبية  ينبغي اسططتخدامها لتطوير تلك الملكة. كما يشططار إل  الدليل المسططتخدم لقياس ما إثا كانت تلك الملكة قد تطورت 

 لدى جميع الطالب.  

 ملكات خاصة

 

 

 

أو األنشطة الطالبية المستخدمة في البرنامج لتنمية تلك الملكات االستراتيجيات 

 الخاصة

 

 

 

القدرة على القيام بعمليات الدراسة والتخطيط  -

مع االفراد والجماعات  المهنيوالتدخل 

 والمنظمات  والمجتمعات

 :االستراتيجية

  المهنيالتدخل 

 اقامة عالقات مهنية مع العمالء على كافة مستوياتهم  – 1  :الدليل

 ومناهج البحوث االجتماعية  ألساليب تقهم جيد – 2

مهارة غير نمطية في اجراء المقابالت المهنية مع العمالء وأسرهم  – 3

عالقات اجتماعية واالتصال بالمؤسسات وتكوين والجماعات والمجتمعات 

 الحكومية وغير الحكومية 

درة على تقديم الدعم والمعلومات واالستشارات للمستفيدين من مق – 4

  االجتماعيةوالتنمية خدمات الرعاية 

 . مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة )إ  وجدت( )مثال:  البرنامج التعاوني, الخبرة العملية(3

 البرنامج.  الطبية العيادية أو التدريبية التي يتطلبها موجز بالمكونات العملية أو

تثكر أ  م  الالزم كثلك إعداد توصيف للخبرة الميدانية أكثر تفصيالال يوازي توصيفات المقرر الدراسية , وثلك في مستند منفصل ألية 

 خبرة ميدانية يتطلبها البرنامج كجزء مكمل له.

 :لنشاط الخبرة الميدانية موجزا توصيفا .أ
  .ب

تمارس فيها الخدمة  التية الطالب من معارف ومهارات نظرية في المؤسسسسسسسسسسسسسسات المختلفة تهدف الخبرة الميدانية الى تطبيو ما تعلم

  ومؤسسي اكاديميقادر على الممارسة تحت اشراف  اجتماعي أخصائياالجتماعية حتى يتخرج 
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  :م  البرنامج تطويرها أثناء التدريب الميداني المرجوةساسية ألسجل قائمة بالنتائج التعليمية ا .ت
 معارف  -أ

 (العالقات وتحمل المسئولية   إقامة     -ادراكية        -مهارات  )معرفية       -ب       

 

 :المعارفأ(  .أ

 : بنهاية هثا البرنامج يجب ا   يكو  الطالب قادرا عل  ا  :وصف للمعارف المراد اكتسابها -1

يفهم االدوار المهنية لألخصائيين االجتماعيين بمجاالت الممارسة المهنية في الخدمة  -

 االجتماعية  

 يتعرف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات التدريبية -

يحدد المعارف النظرية المرتبطة بطرو الخدمة االجتماعية في مجاالت الرعاية  -

 االجتماعية

 دريبية  لخدمة االفراد والجماعات والمجتمع   يذكر الوظائف التي تؤديها المؤسسات الت -

 يتعرف على كيفية يربط المؤسسة التدريبية بالمجتمع الخارجى -

 :ا يتم إجراؤه لتنمية تلك المعارفم-2

 المالحظة الجيدة للطالب اثناء التدريب  -

 عقد االجتماعات اإلشراقية الجماعية الدورية  -

 عقد االجتماعات اإلشراقية الفردية  -

 جيل التس -

 مقابلة حاالت فردية  -

 االطالع عل  عمل الجماعات المختلفة بالمدرسة  -

 المناقشات الجماعية  -

 الندوات  -

 الرحالت  -

 اجراء البحوث المرتبطة  بالمجال  -

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-3

 المالحظة المقصودة م  قبل مشرف المؤسسة والكلية  -

 متابعة الطالب اثناء االجتماعات اإلشراقية الفردية والجماعية  -

 التقييم لكل م  مشرف المؤسسة والكلية  -

 االختبار النهائي  -

 سجل الحضور والغياب بالمؤسسة  -

 تقييم السجالت التدريبية المختلفة للطالب -



8 

 

 دراكية:المهارات اإلب(  .ب

 بنهاية هثا البرنامج يجب ا   يكو  الطالب قادرا عل  ا  : :وصف للمهارات المراد اكتسابها- -1

 يحلل األدوار المهنية لألخصائيين االجتماعيين بمجاالت التدريب   -

 يقارن بين االطار النظري والواقع الميداني -

 يقيم العمليات المهنية لطرو الخدمة االجتماعية بالمجال التدريبى -

 دريب يفرو بين ادوار فريو العمل بمجال الت -

 يحلل الوسائل المستخدمة في التدريب ويقييم كفاءتها  -

يقارن بين العمليات المهنية لخدمة الفرد والجماعة وتنظيم المجتمع في مجاالت التدريب  -

 المختلفة  

 

 حقيق المالحظة الجيدة للطالب اثناء التدريب يتم إجراؤه لت ما -2 -

 عقد االجتماعات اإلشراقية الجماعية الدورية  -

 عقد االجتماعات اإلشراقية الفردية  -

 الندوات  -

 الرحالت  -

 اجراء البحوث المرتبطة  بالمجال  -

 تسجيل -

 التدريب عل  اجراء المقابالت الفردية والجماعية   -

 

 

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-3

 المالحظة المقصودة م  قبل مشرف المؤسسة والكلية  -

 ية الفردية والجماعية متابعة الطالب اثناء االجتماعات اإلشراق -

 التقييم لكل م  مشرف المؤسسة والكلية  -

 االختبار النهائي  -

 تقييم سجل التدريب الميداني  -

 سجل الحضور والغياب بالمؤسسة  -

 توجيه االسئلة اثناء االجتماعات الفردية والجماعية  -
 

 :مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤوليةج( 

بنهاية هثا  :تحمل المسؤولية المراد اكتسابهماوصف مهارات التعامل مع اآلخري  والقدرة عل  -1

 البرنامج يجب ا   يكو  الطالب قادرا عل  ا  :
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 نتظام في حضور التدريب الميداني اال -

 المشاركة االيجابية في االجتماعات الفردية والجماعية -

 االستعداد للقيام بالمهام المكلف بها في التدريب  -

 التدريبيالتعبير ع  دور األخصائي االجتماعي بالمجال  -

 احترام مشرف المؤسسة والكلية  -

 التسجيل المهني السليم  -

 االلتزام بآداب واخالقيات التدريب الميداني اثناء تواجده بالمؤسسة -

 المهارة في اكتشاف القيادات الطبيعية  -

 المواعيد مع العمالء واعضاء الجماعات وقيادات المجتمع ضبط  -

 االستخدام االمثل للوقت  -

 القدرة عل  نقد الثات الشخصية والمهنية  -

 اكتساب بعض القيم المهنية كالتقبل والسرية واالمانة والتواضع واالخالص في العمل  -

 القدرة عل  مشاركة االخري  والتعاو  معهم  -

 المهارة في االتصال  -

 المهارة في المالحظة  -

 تسجيل المقابالت الفردية  -

 تسجيل االجتماعات الفردية والجماعية  -

 احترام اللوائح والنظم العامة بالمجتمع  -

 التدريبيااللتزام بقواني  ولوائح العمل بالمجال  -

 :ه لتنمية تلك المهارات والقدراتما يتم إجراؤ -2

 ورش العمل  -

 العروض التدريسية      -

 لعب الدور والتمثيل -

 اعداد الندوات والمناظرات  -

 التعلم الثاتي  -

 المناقشات الجماعية     -

 :قويم المهارات والقدرات المكتسبةطرق ت -3

 اختبارات المشرفي   -

 المالحظة المقصودة  -

 توجيه االسئلة اثناء االجتماعات اإلشراقية الجماعية والفردية  -

 االختبار النهائي  -

 :ة المعلومات، والمهارات العدديةالتواصل، و تقني مهاراتد( 
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بنهاية هثا البرنامج يجب ا    :لمهارات العددية المراد اكتسابهاصف لمهارات التواصل واو -1

 يكو  الطالب قادرا عل  ا  :

 التدريب على النظام واالهتمام بالمظهر المناسب  -

 يتحدث مع العمالء بأسلوب مهني  -

 بالمؤسسة بأسلوب مهنييتحدث مع العاملين  -

  التعبير عن آرائهم المهنية بموضوعية اثناء االجتماعات اإلشراقية والجماعية -

  :لك المهاراتا يتم إجراؤه لتنمية تم -2

 التعلم الثاتي  -

 المناقشات الجماعية -

 العروض التدريسية      -

   -لعب الدور والتمثيل  -

 عقد االجتماعات اإلشراقية الجماعية والفردية  -

 :طرق تقويم المهارات المكتسبة -3

 اختبارات المشرفي   -

 المالحظة المقصودة  -

 توجيه االسئلة  -

 االختبار النهائي -

  :)إن وجدت(النفسية حركية المهارات الهـ( 

بنهاية هثا البرنامج  :اكتسابها ومستوى األداء المطلوبحركية المراد -توصيف المهارات النفس -1

 يجب ا   يكو  الطالب قادرا عل  ا  :

 تقبل العمالء بغض النظر عن لونهم وجنسيتهم -

 ضبط السلوك اثناء التدريب  -

  االتزان االنفعالي -

  :ما يتم إجراؤه لتنمية تلك المهارات -2

 العمل تحت ضغوط معينة  -

 االتزا   االنفعالي  -

 التجربة بالمحاولة والخطأ  -

 تمثيل االدوار  -

 التشجيع عل  المشاركة في االجتماعات الفردية والجماعية  -

 التكليف ببعض المهام والمسئوليات للقيام بها  -
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 لحركية النفسية:  طرق تقويم المهارات ا-3

 المالحظة المقصودة للمشرفي   -

 توجيه االسئلة  -

 االختبار النهائي -

 مواجهة الشكوى المتكررة م  الطالب -

 توجيه النقد او تقديم المحفزات للطالب اثناء التدريب  -
 

  :ج. في أية مرحلة أو مراحل م  البرنامج تنفث الخبرة الميدانية؟ )أية سنة أو فصل دراسي(

 الثامن السابع ، المستوى الخامس ، السادس ،

 :أسابيع, وقت كامل في الفصل الدراسي الواحد( 4أسبوعياال وعل  مدار  أيام 3وقاتا واجعل لها جدوال زمنيا. )مثال: أد. خصص للخبرة 

  الميدانيالزيارة يوم واحد ويوما  في التدريب في االسبوع للتدريب 

 

 ساعة14                                                 هـ. عدد الساعات المعتمدة

 

  :. متطلبات المشروع أو البحث )إ  وجدت(4

موجز بمتطلبات أي مشططططروع أو بحث في البرنامج. )خالف المشططططروعات أو المهام المطلوبة ضططططم  كل مقرر دراسططططية( )ينبغي إرفاق 

   :نسخة م  متطلبات المشروع(

 

  :أ. توصيف موجز

 العلميفي مجال العلوم االجتماعية  مع التدريب على تطبيو خطوات البحث  العلميتزويد الطالب باألسس العلمية والمنهجية للبحث 

 للخدمة االجتماعية المهنيعلى مشكالت بحثية في مجال التدخل 

 :مخرجات التعليم المرجوة  م  المشروع أو البحث أكتب أهمب. 

 المعارف -1

 اختيارهية الخدمة االجتماعية وكيف في وأهميته البحثيمعارف ع  معن  المشروع  -

 العلميوطرق التوفيق  البحثيمعارف حول االطار العام للمشروع  -

 البحثيوكيفية اختيار المنهج المالئم للمشروع  االجتماعيااللمام بمناهج البحث  -

 والفروض وكيفية استنباطها وصياغتها التساؤالتمعارف حول  -

 االلمام بالمعارف المطلوبة لبناء مشروع بحث  متكامل   -

 البحثيمعارف ع  كيفية تصميم ادوات جمع البيانات بالمشروع  -
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 التفريغ والمعالجة االحصائية للبيانات في األل معارف حول استخدام الحاسب  -

 المهارات -2

 ومناهجه االجتماعييقار  بي  االنواع المختلفة للبحث  -

 المالئمة لمشكلة البحث النظريطار ينتق  اال -

 زمالؤهيدرك حدود دورة داخل جماعة البحث ويتعاو  مع  -    

 البحثية المكلف بها المسئولياتيلتزم بأداء  -     

 االجتماعييتمثل دور الباحث  -     

 اجتماعييتواصل مع افراد مجتمعة ويعرفهم بدورة كباحث  -
 البحثيبالمشروع  المرتبطةال  احداث المعلومات الوصول  فييستخدم تقنية المعلومات  -
 اجراء البحوث االجتماعية فييعبر ع  فهمة لدور تقنية المعلومات  -

 

  :ي عام أو فصل دراسي(أج. في أية مرحلة أو مراحل م  البرنامج يتم تنفيث المشروع أو البحث؟ )

 ، المستوى الثامن المستوى السابع

 4    :د. عدد الساعات المعتمدة

 :كاديمي للطالبألرشاد والدعم اإلهـ. توصيف موجز  لكيفية تقديم ا

 اإللكترونيساعات مكتبية ، التواصل  

والتكليفات ، مراجعة الواجبات  ةشفهي اتاختبار  :و. توصيف إلجراءات التقويم )بما في ثلك آلية التحقق م  المعايير(

 ، المناقشات الجماعيةالمنزلية 

 

 . تنمية نتائج التعليم في المجاالت التعليمية المختلفة 5

 وضح لكل مجال م  مجاالت التعليم أدناه ما يلي: 

  المعارف أو المهارة التي يهدف البرنامج إل  تنميتها ومستوى تلك المعارف والمهارات. )استرشد بالتوصيفات العامة للمعارف والمهارات
 ت " لمستوى التأهيل  لهثا البرنامج(؛ في وثيقة "اإلطار الوطني للمؤهال

  اسططططتراتيجيات التدريس المتبعة في مقررات البرنامج لتنمية تلك المعارف وتلك المهارات. )ينبغي أ  يكو  هناك وصططططف لطرق التدريس
 شارة إ  كانت قد اتبعت مسؤولية ما لمقررات بعينها(؛ التي اتبعت خالل البرنامج, و ينبغي اإل

  ت المختلفة , لتقييم مخرجات التعليم للمجال  الدراسي محل النظر.   االمتبعة  في تقويم الطالب في المقررالطريقة 

 :أ. المعارف

 يكتسب الطالب المعارف التالية : يجب ا   بنهاية هثا البرنامج :توصيف موجز للمعارف التي ينبغي اكتسابها-
 ة االجتماعية المحيطة يئوالب اإلنسانيالمتبادلة بين السلوك  العالقة يتعرف على  – 1
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 العلميتشكل االطار  والتي االنسانية واالجتماعية المرتبطة بحياة االنسان العلوم تتضمنها التييستوعب المفاهيم االساسية  – 2
 لممارسة المهنية للخدمة االجتماعية 

 يها الخدمة االجتماعية فيمارس  التييحدد طبية المؤسسات االولية والثانوية  – 3
 يختار نظريات ممارسة الخدمة االجتماعية وفقا للقضايا والمشكالت المتنوعة  – 4
 يتتبع تاريخ تطور الخدمة االجتماعية  – 5 

 يستوعب المعطيات واالسس العلمية للعلوم االجتماعية والسلوكية المرتبطة بالخدمة االجتماعية  – 6
   المختلفة لطرو الخدمة االجتماعية يلم باألسس -7
   يفهم االسس العلمية إلجراء البحوث االجتماعية – 8
                                                                       يلم باألطر العلمية ألساليب التدخل المهني -9

  :استراتيجيات التدريس المتبعة لتطوير تلك المعارف .1

 الواجبات المنزلية      .2

 التعلم الثاتي    .3

 كتابة التقارير .4

 العصف الثهني          .5

   ةالمحاضر  6 - 

 مراجعة المحاضرة السابقة وربطها بالمحاضرة الجديدة   7-

 راستخدام أمثلة م  واقع الحياة وربطها بالمقر  8 -   

 المشاركة ع  طريق عرض األبحاث ومناقشاتها       9 -  

 األسئلة والحوار إثناء الشرح       10- -

 تمثيل أو لعب األدوار      -   11 -

 

  :طرق تقويم المعارف المكتسبة .6
 

 الفردية االعمال تقييم  •

   شفهية اختبارات •

   التيرم نهاية اختبارات •

             المقصودة المالحظة •

    والواجبات لألنشطة الثاتي لتقييم ا •

 وأبحاث عمل أوراق تقديم  •

 دراكية:ب. المهارات اإل

  :التي ينبغي تطويرها ومستوى األداء المتوقع دراكيةالمهارات اإل .1
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  المجتمعية والقضايا االجتماعية المشكالت يحلل •

  علمية اسس عل  اسبابها لتحديد والقضايا المشكالت هثه يفسر •

  والمشكالت للمواقف البدائل لوضع المتنوعة الحلول بي  يميز •

 معها تتعامل التي والقضايا المشكالت في والسياسية والنفسية واالقتصادية االجتماعية االبعاد بي  التفاعلية العالقات يستنبط •

  االجتماعية الخدمة

 يربط بي  العوامل الشخصية والعوامل البيئية في المواقف واالزمات المختلفة -

 يتوقع نتائج التعامل مع العمالء في ضوء المعطيات العلمية الت  تعتمد عليها الخدمة االجتماعية -

 :دراكيةتلك المهارات اإل استراتيجيات التدريس المتبعة لتطوير .2
 

      المحاضرة •

    التنافس التعلم •

 الحالة دراسة م  نماثج عل  االطالع  •

   واألبحاث العمل أوراق  •

   االيجابية الجماعية والمناقشة المشاركة •

    تدريسية عروض تقديم •

  المهنية المقابالت إدارة •

  وجماعية فردية إشرافيه اجتماعات عقد •

 التمثيل •

  االدوار لعب •

 التسجيل •

 

 :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم المهارات اإل .3
 

        التحريرية االختبارات •

 الثاتي التقييم •

  الشفهية االختبارات •

 المقصودة المالحظة •

 :ج. مهارات العالقات بي  األشخاص وتحمل المسؤولية

 :توصيف لمستوى مهارات العالقات بي  األشخاص والقدرة عل  تحمل المسؤولية .1
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  االتية المهارات الطالب يكتسب البرنامج هثا في الدراسة بنهاية: 

  واالسر االفراد مع المهني التدخل خطط وينفث يصمم •

  اخرى تخصصات م  العمل فرق مع العمل ينسق •

  المستويات كافة عل  الميدانية البحوث يجرى •

  المتنوعة البيانات قواعد يستخدم •

  الشاملة التنمية برامج ويخطط يصمم •

  انواعها بكافة المهنية والتسجيالت التقارير يكتب •

  وينفثها الجماعية االنشطة يصمم •

  المجتمعية القرارات اتخاث في يساعد •

  المجتمع في المتاحة الموارد م  يستفيد •

  المساعدة برامج  عملية في منها االستفادة علية جديدة موارد ال  الوصول يستطيع •

  العمالء مع المهني تدخله نتائج يقيم •

  العمالء مشكالت اولويات يحدد •

  العمالء ومصالح حقوق ع  يدافع •

  المستويات كافة عل  العمالء مع ناجحة مهنية عالقات يكو  •

  اللفظي والغير اللفظي االتصال •

  االخري  في التأثير •

  االخري  مع بناءة اجتماعية عالقات تكوي  •

  عملة اداء في( األل  الحاسب)  الحديثة التقنيات يستخدم •

  مستوياتهم اختالف عل  الناس مع يتعامل •

  بكفاءة الوقت يدير •

 حكومية او خاصة مؤسسات كانت سواء اولية االجتماعية الخدمة تكو  التي المؤسسات يدير •

  :ما ينبغي استعماله م  استراتيجيات التدريس تطوير تلك المهارات والقدرات .2
      المحاضرة

    التنافس التعلم •

 الحالة دراسة م  نماثج عل  االطالع  •

   واألبحاث العمل أوراق  •
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   االيجابية الجماعية والمناقشة المشاركة •

    تدريسية عروض تقديم •

  المهنية المقابالت إدارة •

  وجماعية فردية إشرافيه اجتماعات عقد •

 التمثيل •

  االدوار لعب •

 التسجيل •

 :طرق تقويم مهارات العالقات بي  الطالب وقدرتهم عل  تحمل المسؤولية .3
 

        التحريرية االختبارات •

 الثاتي التقييم •

  الشفهية االختبارات •

 المقصودة المالحظة •

 :د. مهارتي التواصل, واستخدام تقنية المعلومات العددية

 توصيف لمهارات التواصل واستخدام تقنية المعلومات العددية المزمع تطويرها -1            (1)
 

  المناسب بالمظهر واالهتمام النظام عل  التدريب - --

  مهني بأسلوب العمالء مع يتحدث -

 مهني بأسلوب بالمؤسسة العاملي  مع يتحدث -

 والجماعية اإلشراقية االجتماعات اثناء بموضوعية المهنية آرائهم ع  التعبير -

 استراتيجيات التدريس المتبعة في تطوير تلك المهارات  -2            (2)
 

  ضغطتحت  العمل -

  العمل التعاون  -

  والخطأ بالمحاولة التجربة -

  االدوار تمثيل -

  والجماعية الفردية االجتماعات في المشاركة عل  التشجيع -

 بها للقيام والمسئوليات المهام ببعض التكليف -
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 طرق تقويم مهارات التواصل والمهارات العددية لدى الطالب -3                     

  للمشرفي  المقصودة المالحظة -

  االسئلة توجيه -

 النهائي االختبار -

 الطالب م  المتكررة الشكوى -

 الفصل رائد بمعرفة الالثع النقد توجيه -

 الحركية )إ  انطبقت(  -هـ المهارات النفسية

 

(i) 1- حركية التي ينبغي تطويرها ومستوى األداء المطلوب ية التوصيف للمهارات النفس 
 

 وجنسيتهم لونهم ع  النظر بغض العمالء تقبل 

  التدريب اثناء السلوك ضبط -

 : االنفعالي االتزا  -

 ريس المتبعة تطوير تلك المهارات استراتيجيات التد -2               

      المحاضرة •

    التنافسي التعلم •

   واألبحاث العمل أوراق •

   االيجابية الجماعية والمناقشة المشاركة •

    تدريسية عروض تقديم •

  المهنية المقابالت إدارة •

  وجماعية فردية إشرافيه اجتماعات عقد •

 التمثيل •

  االدوار لعب •

 الحالة دراسة م  نماثج عل  االطالع التسجيل •

(iii) 3- حركية لدى الطالب ية الطرق تقويم المهارات النفس 
        التحريرية االختبارات

 الثاتي التقييم •
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 . متطلبات القبول بالبرنامج 6        

 أرفق دليالال أو نشرة توصيفيه لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج, بما في ثلك أية مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق 

 :. متطلبات الحضور وإتمام البرنامج7

 توصيفيه تحوي متطلبات كل م :  أرفق دليالال أو نشرة

 الحضور .أ
 االنتقال م  العام إل  الثي يليه .ب
 إتمام البرنامج  .ت

 

 العامة الثانوية عل  الحصول •

   الشخصية المقابلة في النجاح •

  :وائج التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقو المعاييرلهـ. ال

 وتوزيعها وائح التنظيمية أو سياسات وضع الدرجات ل. ال1

ئح تنظيمية تتناول تخصططيص وتوزيع درجات الطالب, فعليك افي حال كانت المؤسططسططة أو الكلية أو القسططم أو البرنامج تتبن  سططياسططات أو لو

 نسخة منها.  إرفاقوائح التنظيمية, أو لبيا  تلك السياسات أو ال

   الحضور .ث

   80يجب ا  ال يقل نسبة حضور الطالب ع %                 
 االنتقال م  العام إل  الثي يليه .ج

 سابقالنجاح في مقررات المستوى ال                   | 
 إتمام البرنامج  .ح
 |   .خ

 ساعة معتمدة 132نجاح الطالب في المقررات ) حسب الخطة الدراسية ( وحصوله عل  

  :وائج التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقو المعاييرلهـ. ال

 وائح التنظيمية أو سياسات وضع الدرجات وتوزيعها ل. ال1

ئح تنظيمية تتناول تخصططيص وتوزيع درجات الطالب, فعليك افي حال كانت المؤسططسططة أو الكلية أو القسططم أو البرنامج تتبن  سططياسططات أو لو

 نسخة منها.  إرفاقوائح التنظيمية, أو لبيا  تلك السياسات أو ال

  درجة  20امتحا  منتصف تيرم 

  درجات  10مشاركات وابحاث وتقارير وعروض دراسية 

  درجات  10امتحانات دورية 

  درجة 60االختبار النهائي 

  الشفهية االختبارات •

 المقصودة المالحظة •
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 كيد تحقق معايير اإلنجاز )مثال :ما هي العمليات المتبعة لتأ .3

فحص عينة م  االختبارات أو الواجبات ؛ أو تقويم مستقل 

مع  م  قبل كلية في مؤسسة أخرى( ؟ )قد تختلف العمليات

  –اختالف المقررات أو المجاالت الدراسية (. 

يتم فحص بعض اوراو اجابات الطالب من قبل اعضاء 

 غير القائمين بالتدريس  من هيئة تدريس

 

 :و. اإلدارة والدعم الطالبي

  :. خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب1

بتوصطططيف عمليات اإلرشطططاد األكاديمي للطالب, بما في ثلك وضطططع جداول السطططاعات المكتبية ألعضطططاء هيئة التدريس, واالسطططتشطططارات  قم

 الخاصة بتخطيط البرنامج واختيار المواد الدراسية والتخطيط للسيرة المهنية )وهو ما قد يتوفر عل  مستوى الكلية( 

 

 قرر يقوم بتدريسه لكل عضو هيئة تدريس ساعات مكتبة لكل م 

  يوجد بالبرنامج مرشد ) اكاديمي لمساعدة الطالب عل  اختيار المقررات الدراسية والقيام بعمليات

  الحثف واالضافة 

 

 :. دعاوى الطالب2

  وتشتمل عل  إجراءات التعامل مع تلك التظلمات.  فق اللوائح التنظيمية الخاصة  بتظلمات الطالب المتعلقة بالمسائل األكاديمية,ار

 

 االجراء التظلمات

تشكل لجنة م  اعضاء القسم م  غير القائم بالتدريس لمراجعة  مراجعة درجات الطالب في االمتحا   -
 درجات الطالب

عدم ارتباط أحد االمتحانات بالمحتوى الدراسي  -
 للمقرر

االمتحا  والوقوف عل  درجة تغطيته ألجزاء  تشكل لجنة لفحص
 الدراسيالمقرر 

 

 

 ز. الكتب المقررة والمراجع 

ها المصططططططططادر 1 ما في لك م  المواد , ب ية للتخطيط وحيازة الكتب المقررة والمراجع, وغير ث بل الكل باعها م  ق جب ات ية الوا ما العمل  .

 اإللكترونية و مواقع اإلنترنت؟ 

 * انشاء مكتبة خاصة بالبرنامج تساهم في توفير المراجع العلمية والمتخصصة 

  * توفير خطوط  لألنترنت  يمك  للطالب الدخول عليها للتواصل االكاديمي 

 . ما العمليات التي ينبغي عل  الكلية اتباعها لتقييم مدى مالءمة الكتب والمراجع والمصادر األخرى للبرنامج؟ 2

 محتوى الكتب والمراجع مع توصيف المقررات الدراسية ومدى ارتباطها بالمحتوى المطلوب  مقارنة -
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االستعانة والتعاو  مع برامج اخرى داخل او خارج المملكة العربية السعودية للوقوف عل  نوعية الكتب والمراجع  -

 والمصادر االخرى الث  يحتاجها البرنامج

 

 

 :وغيرهم من طاقم التدريس عضاء هيئة التدريس في الكليةأح. 

  :ناتي. التعي1

 م  حيث مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس.  هاأوجز عملية توظيف طاقم التدريس الجديد بما يضم  مالءمت

 ا د / يسرى شعبان عبد الحميد    استاذ ورئيس قسم الخدمة االجتماعية  -

 ا م د /عاطف خليفة محمد       استاذ مشارك بقسم الخدمة االجتماعية  – 2

 د /شريف محمد سليمان     استاذ مساعد بقسم الخدمة االجتماعية – 3

  سنة بعد حصولهم عل  درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية  12 – 5ولديهم جميعا خبرة في تدريس الخدمة االجتماعية م  

 

 :. المشاركة في تخطيط البرامج, ومراقبتها ومراجعتها2

 اشرح خطوات التشاور مع هيئة التدريس ومشاركتهم في مراقبة جودة البرنامج, والمراجعة السنوية, والتخطيط لتحسي  جودته .   

 

    ( اعضاء هيئة التدريس  3تم توصيف البرنامج باشتراك جميع اعضاء هيئة التدريس بالقسم في لجنة واحدة وعددهم ) 

 

 :. التطور الفني3

 ما هي اإلجراءات المتبعة بغية تطوير م  حيث: 

 

 )أ( تحسي  مهارات التدريس؟ 

البرنامج في بدايته هثا العام وسوف يستفيد اعضاء هيئة التدريس م  التقييمات المختلفة للمقررات وعضو هيئة التدريس لمعرفة مواط  

 القوة والضعف مستقبال 

 

 )ب( تطوير جوانب فنية أخرى تشمل المعرفة في البحث, وجوانب التطوير في مجال تدريسهم؟  

البرنامج في بدايته هثا العام وسوف يستفيد اعضاء هيئة التدريس م  التقييمات المختلفة للمقررات وعضو هيئة التدريس لمعرفة مواط  

 القوة والضعف مستقبال 
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  :. إعداد طاقم تدريس جديد4

 

 :ير المتفرغي . األساتثة الزائري  وغ5

قدم موجزاال لسطططياسطططة البرنامج/القسطططم/الكلية/المؤسطططسطططة الخاصطططة بتعيي  أسطططاتثة زائري  وغير متفرغي . )الموافقات المطلوبة, عملية 

 االختيار, نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد األساتثة...إلخ(. 

 ال يوجد

 

 :ط. تقييم البرنامج وعمليات تحسين المستوى

  :التدريسية. فعالية العملية 1

 

  :. التقييم الكلي للبرنامج2

زائري  أو غير متفرغي , لضططططما  الفهم الكامل  قم بتوصططططيف الخطوات المتبعة في عملية التوجيه و/أو اسططططتقدام طاقم تدريس جديد ,

 للبرنامج ودور المقرر أو المقررات الدراسية التي يدرسونها كمكونات له. 

 القسم تم إنشائية حديثا  والقائمي  بالتدريس هثا العام عل  دراية كافية بثلك والقسم في حاجة ال  اعضاء جدد في العام القادم

أ. ما هي العمليات التي تسطططططتخدم في تقييم وتطوير االسطططططتراتيجيات المخططة بهدف  تطوير عملية التعلم في مختلف مجاالت التعلم ؟ 

يس )مثال : تقويم مقدار التعلم المحقق, النصططائح المتعلقة باالنسططجام مع نظرية التعلم بأنماطه المختلفة , وتقويم فهم ومهارة طاقم التدر

 مختلف االستراتيجيات(  في استخدام

 

 مقترحات اعضاء هيئة التدريس لتحسي  استراتيجيات التعلم المختلفة -

 ب. ما هي العمليات التي ستستخدم لتقييم مهارات طاقم التدريس في استخدام االستراتيجيات الموجودة في الخطة؟ 

 

 تقيم عائد االستفادة م  هثه االستراتيجية في العملية التعليمية   -

 دراسة  مالحظات رئيس القسم حول هثه االستراتيجية  -د - 
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أ. ما هي االسططتراتيجيات التي سططتسططتخدم في البرنامج للحصططول عل  تقويمات للمسططتوى الجمالي لجودة البرنامج ومدى ما تحقق م  

 مخرجات التعليم المرسومة له: 

 

 ( م  طالب البرنامج الحاليي  وم  خريجي ؟ 1)

 أشهر 6بمدة ال تقل ع   اعداد استمارة تقويم للبرنامج يتم تعبئتها م  الخريجي  بعد تخريجهم – 1

 ( م  استشاريي  و/أو مقيقمي  مستقلي ؟ 2)

 الرجوع ال  مستشاري  واساتثة زائري  لتقويم مدى نجاح البرنامج وارتباطه او قربة م  برنامج وطني او عالمي  -

 رباب العمل و/أو األطراف المعنية؟ أ( م  3)

 

 حول كفاءة خريجي البرنامج الثي  التحقوا للعمل بسوق العمل مؤخرا اعداد استمارة ال رباب العمل تدو  مالحظاتهم -

 

 هي مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم في مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقديم تقرير سنوي بثلك؟  ب. ما

 

 لم يحصل اى طالب عل  الدرجة العلمية ) البكالوريوس ( حت  اال  -

 

 ي مراجعة تلك التقويمات وما هي خطة العمل لتحسي  البرنامج؟ ج. ما هي العمليات المتبعة ف

 

 لم يحصل اى طالب عل  الدرجة العلمية ) البكالوريوس ( حت  اال  -

 

 

 


