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 1. اسم المادة العمل االجتماعي المدرسي

 2. رقم المادة 8036038

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري (8/8) 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج العمل االجتماعي

 6. رقم البرنامج 06

 7. اسم الجامعة ردنيةالجامعة اال

 8. الكمية االداب

 9. القسم العمل االجتماعي

 10. مستوى المادة سنة ثانية

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي االول

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ---

 14. لغة التدريس االنجميزية مع استخدام بعض المصطمحات العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  8309
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 د. هدى الحجاج

00-08 ،3796308770،h.alhajjaj@ju.edu.jo  

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 H.alhajjaj@ju.edu.jo.   5772111770؛  ح ث خ11 -11

 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
كما يتناول المساق دور فمسفته، ودور المدرسة في التنشئة االجتماعية وعالقة المدرسة بالمجتمع. أهمية العمل االجتماعي في المدارس وأهدافه و 
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 االخصائي االجتماعي في دراسة مشكالت الطالب والتصدي لها وتحقيق تكيف الطالب في المدرسة واستغالل البيئة المحمية في خدمة المدرسة

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األهداف -أ
تهدف المادة أن يتعرف الطالب الى دور المدرسة في التنشئة االجتماعية، التعرف الى خصائص مراحل الطمبة في المدارس والمشكالت التي 

ودور  أهمية العمل االجتماعي في المدارس وأهدافه وفمسفته ، تواجه الطمبة، كما تهدف الى التعرف عمى نشأة العمل االجتماعي المدرسي
 االخصائي االجتماعي في المدرسة.  

 
 :عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 .يتوقع من الطالب في نهاية الفصل ان يكون عمى دراية بمفهوم العمل االجتماعي المدرسي ونشأته-0
 وكيفية التعامل معها بطريقة مهنية. المدرسةي ف الطالبالمشكالت التي يواجهها االحتياجات و التعرف عمى انواع -8
 في المدرسة. االخصائي االجتماعي يتعرف عمى ادوار -0
 كذلك مقدرة الطالب عمى التفريق بين االخصائي االجتماعي والمرشد التربوي في المدرسة. -3
 صحية.ة دراسية ئوفير بيالتعرف الى االمكانات واألنشطة التي يمكن أن يسنفاد منها من المجتمع المحمي لت-0
 التعرف عمى مراحل الطمبة في المدرسة وخصائص كل مرحمة ودور االخصائي االجتماعي في كل مرحمة.-6
 تكوين نظرة شمولية الى المهارة في العمل االجتماعي المدرسي من حيث مفهوم المهارة، اهميتها وعوامل تكوينها. -7
 
 
 
 

 لها ل الزمنيوالجدو المادة الدراسية محتوى .02
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
  المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

الوحدة االولى: دراسة شمولية لممدرسة  0+8 1+2   
 من حيث: 

 تعريف مفهوم المدرسة-
 مقومات المجتمع المدرسي. -
خصائص واحتياجات التالميذ في  -

 المدرسة.

 

شكالت التالميذ في الوحدة الثانية: م 0+3 2   
 المجال المدرسي:

 تعريف المشكالت المدرسية -
 خصائص مشكالت الطمبة -
 تصنيفات المشكالت المدرسية -

 

الخدمة االجتكماعية  الوحدة الرابعة: 0+6+7 1+3   
 :المدرسية
نشأة الخدمة االجتماعية  -

 المدرسية 
مفهوم الخدمة االجتماعية  -

 المدرسية
دور واهداف الخدمة  -

 ية المدرسية االجتماع
 

 

الوحدة الخامسة: االخصائي االجتماعي  8+9+03 3+6   
 المدرسي
مفهوم االخصائي االجتماعي  -

 المدرسي
 ادوار االخصائي االجتماعي: -

 خدمة الفرد
 خدمة الجماعة
 خدمة المجتمع

 

الوحدة السادسة: الممارسة المهنية في  00+08 4+5   
 الخدمة االجتماعية

الخدمة  مقومات نجاح ممارسة -
االجتماعية في المجال 

 المدرسي
فمسفة الخدمة االجتماعية  - -

 في المجال المدرسي
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 لحوار والنقاش في المحاضرةا -
 أسئمة وتدريبات لمطمبة -
 الزيارات المهنية -
 العصف الذهني واثارة التساؤالت -
 طرح امثمة بشكل مستمر من واقع العمل االجتماعي المدرسي في المجتمع االمريكي -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 التوقيت العالمة% أداة التقييم الرقم

 خالل الفصل الدراسي %03 مشاركة وتقارير حضور وغياب 0
8 Mid-term 03% بعد الشهر الثاني 
0 Final 33% حسب التقويم الجامعي 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 عة غيابات يحرم الطالب.أكثر من سب :والغياب سياسة الحضور -أ

 : يجب عمى الطالب احضار عذر رسمي في حال تغيب عن االمتحانالوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

التقيين أساليب الوراجع  
نتاجاث التعلّن 

 الوتحققت
 الوحتىي األسبىع

  7 11+11 الىحدة السابعت: عالقت الودرست باالسرة  

 والوؤسساث االخري والوجتوع
 

  7+1  10+12 الىحدة الثاهنت: الورشد التربىي في  

 الودرست

 هفهىم وادوار الورشد التربىي  -

الفرق بين الورشد التربىي  -

 واالخصائي االجتواعي
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 : حسب تعميمات الجامعةالغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 : استغالل االنشطة الجامعية والبرامج في عمادة شؤون الطمبة.تسهم في دراسة المادةالتي و عة الجامب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

Data show & power point 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ت االكتب المطموبة، والقراء  -أ
 (. ميادين ممارسة الخدمة االجتماعية. عمان: جامعة القدس المفتوحة.8338السروجي، طمعت & عمي، ماهر. ) -
 ة.(. أساليب الممارسة المهنية في مجاالت الخدمة االجتماعية. عمان: جامعة القدس المفتوح8330عبد الحميد، عمر & العطا، عبداهلل. ) -
 (. الخدمة االجتماعية ورعاية االسرة والطفولة. المكتب الجامعي الحديث. 8300محمد، رأفت. ) -
 (. منهاج الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي ورعاية الشباب. المكتب الجامعي الحديث.8300الصديقي، سموى. ) -
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