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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية

 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 

 
  جامعة ام القرى :المؤسسة

 قسم الخدمة االجتماعية –الكلية الجامعية بالليث : الكلية/القسم 

 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 3014243 -3(  1تنظيم المجتمع ) اسم ورمز المقرر الدراسي:  .1

 3عدد الساعات المعتمدة: .2

  بكالوريوس الخدمة االجتماعية . البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي .3

 )في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(

 د / يسرى شعبان أ . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:  .4

 

 الرابعالمستوى السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  .5

 اسس الخدمة االجتماعية المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(: .6

 المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(:  .7

 

 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:  .8

  ب( األهداف:

 عريفت المقرر إلىيهدف هذا  وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-1

مهنة الخدمة االجتماعية وعالقتها بالطرق االخرى و  قبطريقة تنظيم المجتمع كأحد طرالطالب 

مثل االهداف والفلسفة والمبادئ ظروف نشأتها ومراحل تطورها , واالساسيات المكونة لها 

  واالدوات ... الخ

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد  صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين -2

مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال  لتقنية المعلومات أو

يتم مراجعة المقرر كل فصل دراسي وادخال التعديالت الحديثة عليه , كما يتم تشجيع  الدراسة(.  

 . ومتابعة الطالب الستخدام المراجع الحديثة
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)مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في توصيف المقرر الدراسي ج( 

 النشرة التعريفية أو الدليل (.  

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 2 تعريف طريقة تنظيم المجتمع -1

 3 1 طريقة تنظيم المجتمعل التاريخيالتطور  -2

 3 1 طريقة تنظيم المجتمع والطرق االخرىالعالقة بين  -3

 3 1 فلسفة طريقة تنظيم المجتمع -4

 6 2 اهداف طريقة تنظيم المجتمع -5

 6 2 مبادئ طريقة تنظيم المجتمع -6

 6 2 طريقة تنظيم المجتمع خطوات ومراحل -7

 6 2 طريقة تنظيم المجتمع ادوات -8

 3 1 طريقة تنظيم المجتمعاستراتيجيات  -9

 3 1 تنظيم المجتمع فيالقيادة  -10

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

         المحاضرة:

45 

عملي/ميداني/       المختبر مادة  الدرس:

 تدريبي

 أخرى:

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً. )ينبغي أن يمثل هذا -3

 المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع(: 

 لتعلم في  مختلف مجاالت التعلم  تطوير نتائج ا-4

 ت التعلم المبينة أدناه ما يلي: بيّن لكل من مجاال

  للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتهاموجز سريع . 

  توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في  المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو

 المهارات. 

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

  .أ
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                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                                                                                      .ب

 قادرا على انالطالب  يكون  ان توقعبانتهاء هذا المقرر ي توصيف للمعارف المراد اكتسابها:-1

 يحدد مفهوم ومعنى تنظيم المجتمع  -

 وخصائصه وانواعهمعنى المجتمع ليكتسب فهم اعمق  -

 يلم بفلسفة ومبادئ واهداف طريقة تنظيم المجتمع -

 يتعرف على مراحل وخطوات العمل المهني مع المجتمعات -

 يتفهم االساليب واالدوات المستخدمة في تنظيم وتنمية المجتمع -

 يحدداهم االستراتيجيات المهنية المالئمة للعمل مع المجتمعات -

 قيادة وكيفية اكتشاف وتدريب القادة يتعرف على معنى ال -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف: -2

 المحاضرة  -

 العصف الذهني  -

 التعليم التعاونيو التعلم الذاتي  -

 المناقشة الجماعية -

 اجراء البحوث النظرية -

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3

 " شفهية وتحريرية "االختبارات  -

  الفصل الدراسي اختبارات منتصف ونهاية  -

 والبحوث ألنشطة والواجباتتقييم ا -

 المهارات اإلدراكية:  .ت

 ان بنهاية هذا المقرر يتوقع ان يكون الطالب قادرا علىتوصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها: -1

 يربط بين المجتمعات في تنظيم المجتمع ، والمجتمعات بيئته المحيطة -

  المختلفةيتخير االدوات والوسائل المناسبة للعمل مع المجتمعات  -

 والمبادئ  باألهدافيحلل فلسفة الطريقة وعالقتها  -

 يكتشف القيادات بأنواعها المختلفة ويتعامل معها -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات: -2

 التعاونيالتعليم  -

 الذهنيالعصف  -

  المحاضرة -

 مناقشة البحوث العلمية -

 طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب: -3

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفهية -

 البحوث والتقاريرتقييم  -

 ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:-1

 ول معنى وخصائص واهداف تنظيم المجتمعح المهنيةات والتحليالت شفي المناف الطالب يشارك -

  بحوث حول قضايا بحثية في تنظيم وتنمية المجتمع في يتعاون -
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 في دراسة المجتمع ومشكالته العلميبالمنهج يلتزم  -

 مع الزمالء في تقييم ادوات الممارسة المهنية التعاونييهتم بالعمل  -

 

العصف  **التعليم التعاوني استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:-2 -

 المحاضرة**الذهني 

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

 المالحظة المقصودة  -

 والتقارير المنزلية والبحوثتقييم الواجبات  -

 د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:  

 توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:-1

 شبكة المعلومات في معرفة انواع المجتمعات والمفاهيم المرتبطة بها يستخدم  -

 المجتمعلفلسفة واهداف ومبادئ طريقة تنظيم يعبر عن فهمه  -

 يتواصل مع مواطنين وقيادات محلية في مجتمعه -

 المواقف التدريسية**التعلم الذاتي  استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:-2

 لمناقشةا -

 طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:-3

 " شفهية وتحريرية "االختبارات الدورية  -

  النهائيواالختبار  الفصل الدراسياختبار منتصف  -

 المناقشات المستمرة مع الطالب  -

 المراجعة الدورية للوقوف على مستوى الطالب في اكتسابهم هذه المهارة -

 هـ. المهارات الحركية النفسية )إن وجدت(:

 يوجد ال توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:-1

 ال يوجد استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:-2

 ال يوجد طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:-3

 

 الثاني . جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:5

مهمة التقويم )كتابة مقال, اختبار, مشروع جماعي,  التقويم
 اختبار نهائي...الخ(

نسبته من التقويم  األسبوع المحدد له
 النهائي

 %10 12،  6 اختبارات دورية " تحريرية أو شفهية " 1

 %20 8 الفصل الدراسياختبار منتصف  2

 %10 ال الفصل الدراسي طو البحوث النظرية والتقارير والعروض والمشاركات واالنشطة 3

 %60 االسبوع االخير الفصل الدراسي اختبار نهاية 4
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 د. الدعم الطالبي:

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 اسبوعيا لمناقشة الطالب في محتوى المقرر والمشكالت المرتبطة به وكيفية معالجتها تينالتواجد بمعدل ساع

 هـ . مصادر التعلم:

 الكتب المقررة المطلوبة:-1

 بيئة ومجتمع المملكة العربية السعودية

 المراجع الرئيسة:-2

الخدمة االجتماعية , دار الوفاء ادنيا  فيرشاد احمد عبد اللطيف , اسس طريقة تنظيم المجتمع  -

 الطباعة والنشر 

 الخدمة االجتماعية , دار الثقافة للطباعة والنشر  فينبيل محمد صادق , طريقة تنظيم المجتمع  -

تنظيم المجتمع االسس واالجهزة , مركز نشر الكتاب الجامعي محمد رفعت قاسم واخرون ,  -

 بجامعة حلوان 

 تنظيم المجتمع , مكتبة عين شمس‘ عبد الخالق عفيفي  -

 

 - Arther Dunham: the new community organization, N.Y., Tomas Y. company, 

inc,. 

-   Murray G Ross: community organization – theory, principles, and practice, 

N.Y., Harper and Row,  

- Jack Rothman: Three Models of Community Organization practice: on 

Fred M. Cox et al strategies of community organization. A book of reading 

, second edition (Illinois , F.E. Peacock publishers , inc, 

 قارير,...الخ( )أرفق قائمة بها( الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية, الت-3

 الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية , مصر , جامعة حلوان  فيمجلة دراسات  -

 ة القاهرة للخدمة االجتماعية , مصرلمج -

 المؤتمرات العلمية الخدمة االجتماعية بجامعات حلوان , الفيوم , اسيوط -

  العربيالوطن  في باإلدارةالمؤتمرات المرتبطة  -

 قواميس الخدمة االجتماعية .  -

 موسوعة الخدمة االجتماعية.  -

 المراجع اإللكترونية, مواقع اإلنترنت...الخ:-4

  WWW.SWMSA.NET 

WWW.OXFORDJOURNALS.ORG 
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www.SAGE.COM 

WWW.NASWDC.ORG 

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

 

 و . المرافق الالزمة:

بيّن متطلبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل الفصول الدراسية 

 والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 قاعة المحاضرات المختبرات,...الخ(المباني )قاعات المحاضرات, -1

 ال يوجد                         :مصادر الحاسب اآللي-2

 مصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, أذكرها, أو أرفق قائمة بها(:-3

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

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

 حلقات نقاشية  -

 االختبارات  -

  استمارة تقييم -

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

 تبادل تدريس المقرر بين المتخصصين فى القسم **فاعلية القائم بالتدريس فيالقسم  رأى** المالحظة  -

دراسة منظمة ومرحلية الستراتيجيات التعليم والتعلم المتبعة فى تدريس هذا المقرر ، وادخال التدريس :عمليات تطوير -3

 التحسينات والتطويرات الالزمة عليها

عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين, -4

تبادل تصحيح عينات وريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة د

 من اوراق اجابة الطالب بواسطة اساتذة متخصصين من القسم

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5

 عن طريق االستعانة بمتخصصين من اقسام اخرى من الجامعة او الجامعات االخرىتقييم المقررليوجد استبيان 

 


