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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 توصيف مقرر دراسي نموذج

  جامعة ام القرى :المؤسسة

 قسم الخدمة االجتماعية -الكلية الجامعية بالليث    :الكلية/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 3- 3014352(  2)  العمل مع الجماعات  الدراسياسم ورمز المقرر  .1

 ساعات3                                        عدد الساعات المعتمدة:  .2

 الخدمة االجتماعيةي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذالبرنامج أو البرامج ال .3
 قائمة بهذه البرامج(, بّين هذا بدالً من إعداد د مقرر اختياري عام في عدة برامج)في حال وجو

 

 قسم الخدمة  االجتماعية  :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو هيئة التدريس  .4
 

 شريف محمد سليمان /د

 الخامسالمستوى  :المقرر الدراسي المستوى األكاديمي الذي يعطى فيهالسنة أو  .5

 ( 1العمل مع الجماعات )  :بقة لهذا المقرر)إن وجدت(المتطلبات السا .6

 :المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت( .7
 

 :للمؤسسة التعليمية ر إن لم يكن داخل المبنى الرئيسموقع تقديم المقر .8
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 :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-1
( فهو يركز على عمليات خدمة 1هذا المقرر امتداد لمقرر طريقة العمل مع الجماعات ) يعتبر

الجماعة واهم النظريات والتمازج المستخدمة وتحليل المواقف االجتماعية المختلفة أثناء العمل 
 مع الجماعات السيما التقويم واإلشراف وممارسة العمل مع الجماعات في المجاالت النوعية 

 

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد  بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين صف -2
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 

 الدراسة(.  

 تجرى له اى تقييمات حتى أالن يدرس بعد ولم   هذا المقرر لم

)مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في المقرر الدراسي  توصيفج( 
 النشرة التعريفية أو الدليل (.  

 :الموضوعات التي  ينبغي تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 6 2                   خدمة الجماعة فيالبرنامج  -1

 6 2 خدمة الجماعة  فيالتسجيل   -2

 6 2 خدمة الجماعة التقويم في -3

                   6   2 خدمة الجماعة مهارات -4

 6 2 ممارسة العمل مع الجماعات في المجاالت النوعية -5

 3 1 اإلشراف في خدمة الجماعة

 12 4 ) تدريبي ( تحليل مواقف والتقارير فى خدمة الجماعة  -7

  

  45مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

         المحاضرة:
33 

عملي/ميداني/       المختبر مادة الدرس:
 12    تدريبي

 أخرى:
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ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً. )ينبغي أن -3
 فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع(: يمثل هذا المتوسط لكل 

 

 

 تطوير نتائج التعلم في  مختلف مجاالت التعلم  -4

 بّين لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي: 

 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها . 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو  مستخدمةيف الستراتيجيات التدريس التوص
 المهارات. 

  .الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي 

 

 :المعارف .أ

هذا المقرر يكون الطالب قادرا على ان                                                                       بنهايةاكتسابها: توصيف للمعارف المراد  -1
 التاريخي  تعريف خدمة الجماعة وتطورها  -

 خدمة الجماعة      فييلم بالتسجيل  -
 مجاالت الممارسة   فيالجماعة  أخصائييتعرف على دور   -
 لتحاليل المواقف والتقارير النظرية  باألفكاريلم     -
  فيهالجماعة  أخصائيخدمة الجماعة ودور  في البرنامجعلى  يتعرف    -
 البرنامج   فيوالوسائل المختلفة  األدواتيفهم    -
 وكيفية التسجيل   أهميته يلم بالتسجيل و   -
        أهميته يذكر ماهية التقويم و   -
  وصعوباته التقويميتعرف على خطوات      -
 العمل مع الجماعات    أخصائييحدد مهارات      -
 ووسائله اإلشرافووظائف  أهميته و اإلشرافيلم بماهية  -

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف -2

 المحاضرة     -

 المناقشة الجماعية       -

       األدوارتمثيل أو لعب   -

      ةالواجبات المنزلي -

    التعلم الذاتى -
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 يرركتابة التقا -

          الذهنيالعصف  -

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-3
 اختبارات فصلية   -

 اختبارات شفهية   -

 رم  ياختبارات نهاية الت -

 المالحظة المقصودة             -

 والواجبات    لألنشطة الذاتيا لتقييم  -

 وأبحاثعمل  أوراقتقديم   -

 دراكية:المهارات اإل .ب

 :المراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل -1
    المجاالت المختلفة فيدور اخصائى الجماعة يحلل  -

   البرنامج فيوالوسائل المستخدمة  األدواتيقيم  -

 ةيالتفصيلارير قوالمواقف والت النظرياالطار يقارن بين  -

  أخصائى الجماعة ودورها في المواقف والتقارير المختلفةيربط بين مهارات   -

 :التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهاراتاستراتيجيات  -2
 المحاضرة  -

 العمل واالبحاث   أوراق  -

 المشاركة والمناقشة الجماعية االيجابية   -

    تقديم عروض تدريسية -

 :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم المهارات اإل -3

 االختبارات التحريرية -

  الشفهية االختبارات -

 المالحظة المقصودة -

 :مع اآلخرين و تحمل المسؤوليةج.  مهارات التعامل 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:-1
 باألسس النظرية المرتبطة وبحوث نظريةعمل  أوراق إجراءفي  زمالئهيتعاون مع  -

    بخدمة الجماعة 
 المناقشات الجماعية بفاعلية    فييشارك    -
  يؤدى الواجبات المنزلية  -
 أصدقائه  مع عالقاتهيقيم   -
 داخل الكلية  بإيجابيةيتعامل   -
  تنسيق وتحليل  المواقف والتقارير في خدمة الجماعة -
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 يقيم نماذج التدخل في خدمة الجماعة -
 

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:-2
    المحاضرة  -
 المالحظة المقصودة -
 تقارير -

            :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب-3
 المالحظة المقصودة   -

 التقارير -

 :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 :توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال-1

 ةبطريقة خدمة الجماعخاصة  إجراء البحوثفي يستخدم شبكة المعلومات  -

 الموضوعية مالحظاتهبناء على  االجتماعيينتقد الواقع  -   -

                                   المواقف المختلفة                فيجماعة  كأخصائييعبر عن دورة  -
    أساتذتهيتفاعل مع زمالئه و  -

                      ومالحظاته العلميةيطوع اإلطار النظري في أحاديثه   -

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-2

 الذاتيالتعلم  -

     االختبارات الشفوية -

   البحوث العلمية  -

 تمثيل االدوار   -

 :طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 االختبارات الشفهية     -

 بيةيالتدر العروض -

 :)إن وجدت( النفسية حركيةهـ. المهارات ال

 :المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوبالنفسية حركية توصيف للمهارات ال-1

 للمواقف والتقارير تحليلهجماعة فى  كأخصائينفسة ئة تهي -

    لألدواراءة عند تمثيلة فيستخدم حواسة بك - -
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 مالء     مع الز يسيطر على سلوكياتة عند تعاملة    -

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-2

 لعب االدوار           -

 ورش العمل         - 

 المناقشات الجماعية - 

 :لدى الطالبالنفسية حركية طرق تقويم المهارات ال-3

 

 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع جماعي, رقال, اختبامهمة التقويم )كتابة م التقويم
 اختبار نهائي...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقويم 
 النهائي

 %10 12- 6 )تحريرية او شفهية ( اختبارات فصلية   1

 %20 8 منتصف العام  اختبارات 2

 %10 طوال العام البحوث والتقارير والمناقشات 3

 األسبوع رم تيالنهاية  اختبارات 4
 األخير

60% 

 :د. الدعم الطالبي

أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب )أذكر قدر الوقت  تقديم تدابير -1

 سبوع(.  أهيئة التدريس لهذا الغرض في كل  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء

به المرتبطة لمناقشة الطالب في محتوى المقرر والمشكالت  أسبوعياالتواجد بمعدل ساعة  -

 معالجتها وكيفه

 

 :هـ . مصادر التعلم

 العمل مع الجماعات    مهارات     :  الكتب المقررة المطلوبة-1

 :المراجع الرئيسة-2

,مركز   المهنية ومجاالت الممارسة العمليات:طريقة العمل مع الجماعات   وآخرون الجنديكرم محمد  -

م                                                                2004,جامعة حلوان , الجامعيوتوزيع الكتاب نشر 
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م        2011العمل مع الجماعات ,دار الشرق للنشر والتوزيع ,القاهرة  فيحامد :قضايا  دسوقيمحمد  -

م        1986ط الخدمة االجتماعية ,بدوت ناشر , محي فيمحمد شمس الدين احمد :العمل مع الجماعات -

خدمة الجماعة ,بدون دار  فيعاطف محفوظ ,شريف محمد سليمان :مهارات الممارسة المهنية  ماجدي -

 م  2010نشر ,

طريقة العمل مع الجماعات , مكتبة  : العمليات الممارسة المهنية فى وآخرون الجنديكرم محمد       -  

   2008, القاهرة ,زهراء الشرق 

ماجدي عاطف وآخرون :النماذج والنظريات فى خدمة الجماعة ,مركز نشر وتوزيع الكتاب    -   

أحمد :العمل مع الجماعات فى محيط الخدمة االجتماعية , محمد شمس الدين    -م    2011الجامعي , 

 م 1982القاهرة ,مطبعة يوم المستشفيات ,

 , التقارير,...الخ( )أرفق قائمة بها( صى بها )المجالت العلميةالتي يو الكتب و المراجع-3

 والتي  السعودي تقام بالمؤسسات العلمية واألكاديمية بالمجتمع  والتيالوطنية  المؤتمرات -

 المختلفة    ومجاالتهاتتعلق بالخدمة االجتماعية 

مؤتمرات كليات والمعاهد العليا للخدمة االجتماعية بجمهورية مصر العربية                         -

بجامعة حلوان                                             اإلنسانيةمجلة الخدمة االجتماعية والعلوم  -

                                       بالكويت                                   اإلنسانيةمجلة العلوم  -

           في المجتمع السعودي االجتماعية  بالشئونتقارير الوزارات المعنية   -

معجم العلوم االجتماعية                                                                                 -

 المتحدة للتوثيق والعلوم والثقافة , اليونسكو األمممجلة العلم والمجتمع :منظمة   -

 :اقع اإلنترنت...الخالمراجع اإللكترونية, مو-

 

مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة, والمعايير /اللوائح -5
 :التنظيمية الفنية

 :و . المرافق الالزمة

الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل  بّين متطلبات  المقرر
 الفصول الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 :ت المحاضرات, المختبرات,...الخ()قاعا بانيالم-1

 :مصادر الحاسب اآللي-2

 :رفق قائمة بها(أة, أذكرها, أو خاص بريةتجهيزات مخلى إصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة م-3
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 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره . ز

 :استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس -1

 حلقات نقاشية     -

   الشهريةاالختبارات  -

  استمارات التقييم -

 

 

 :التدريس من قبل المدرس أو القسم استراتيجيات أخرى لتقييم عملية -2

 المالحظة المقصودة             -

 استمارات التقييم  -

 القسم في فاعلية القائم بالتدريس  رأي -

 تبادل تدريس المقرر بين المتخصصين بالقسم  -

 :عمليات تطوير التدريس -3

 تقييم  دوري الستراتيجيات التعلم والتعليم المتبعة في تدريس هذا المقرر -

عمال الطلبة بواسطة أب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطال-4

مع طاقم تدريس من مدرسين  مستقلين, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 :مؤسسة أخرى(

 بالقسم األساتذةمن  اإلجابة أوراقمن تبادل تصحيح عينات  -

 :مقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهاصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ال-5

 ن طريق استبيان لتقييم المقرر   ع -

 عن طريق لجنة للمراجعة الداخلية بالكلية    -

 الخارجيعن طريق المراجع  -

 

 

 

 

 


