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دراسية إلكترونية مخطط مادة  

 1. اسم المادة االجتماعي التطوعيمل لغا

 2. قم المادةر 6032602

 الساعات المعتمدة )نظرية،عملية( ساعات  0
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( ساعات  0

 4. المتطلّبات السابقة/المتطلبات المتزامنة اليوجد

 5. اسم البرنامج العمل االجتماعي سبكالوريو

 6. امجرقم البرن 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب 

 9. القسم العمل االجتماعي

 10. مستوى المادة ثانية

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي ثانيالفصل الدراسي ال 6363/6362

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس عمل اجتماعي

 13. في تدريس المادةاألقسام األخرى المشتركة  اليوجد

 14. لغة التدريس العربية

 ☐ 15. أسلوب التدريس عن بعد إلكتروني 

 ☐Moodle     ☐Microsoft Teams    22. المنصة اإللكترونية 

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/ تاريخ مراجعة مخطط   الثانيالفصل الدراسي  6363/6362
 المادة الدراسية

17.  
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 منّسق المادة .81

 د. آن موسى النجداوي 

 drann40@hotmail.com(، االيميل: 68442( ح،ث،خ، رقم الهاتف )(26-22(، الساعات المكتبية )263رقم المكتب )

 

 مدرسو المادة .81

 د. آن موسى النجداوي 

 drann40@hotmail.com(، االيميل: 68442تف )( ح،ث،خ، رقم الها26-22(، الساعات المكتبية )263رقم المكتب )

 

 

 

 وصف المادة .02

د والمؤسسات والمجتمع، معوقات العمل التطوعي،  التعامل مع العديد من المواضيع ذات الصلة بالتطوع، ومن ابرز هذه المواضيع التعريف بالعمل التطوعي، فوائد العمل التطوعي على األفرا
ي إنهائهم.  التعرف على إيجابيات العمل التطوعي وآثاره على الفرد، الجماعة وعلى المجتمع. استقدام المتطوعين، والمقابلة والتدريب ووصف العمل وتحفيز المتطوعين، واألساليب المهنية ف

  باإلضافة إلى التعرف على المعوقات التي تحد من انخراط األفراد في العمل التطوعي.

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  08.

 األهداف: بعد دراسة المساق يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:

 ومراحل تطورهالتطوعي أن يتعرف الطالب على مفهوم العمل ا

 لتطوعي اكان العمل االتعرف على أسس وأر

 المختلفة التطوعيالتعرف على على مجاالت العمل ا

 ل التطوعيالتعرف الى دور العمل االجتماعي في العم

 في المجتمع المعاصر تطوعياهمية ومكانة العمل ال

 

 

 تاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على أن:ن -ب

 التطوعيالمعرفة بمفهوم واهمية العمل ا

 التطوعيالمعرفة بأركان واسس العمل 

 ومراحله التطوعيالمعرفة بخطوات العمل 

 التطوعيالمعرفة بطرق العمل ا

 لعمل التطوعيفي ا المعرفة بادوار االخصائي االجتماعي
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .00

 االسبوع
 المحاضرة

 المراجع
*أساليب التدريس/ المنصة 

 اإللكترونية
 الموضوع *أساليب التقييم

1 
1.1 

مشاركة واجبات عصف  e learningتيمز/  حسب قائمة نهائية للمراجع
 ذهني

 التطوعي العملمفهوم 

  العمل التطوعياهداف     1.2

  عيالعمل التطومجاالت     1.3

6 
2.1 

مشاركة واجبات عصف  e learningتيمز/  حسب قائمة نهائية للمراجع
 ذهني

التشريعية للعمل االطر 
 التطوعي

2.2 
 العملمراحل تطور    

 في االردنالتطوعي 

2.3 
ةاستثمارها في الموارد تنمية    

  العمل التطوعي

0 
3.1 

مشاركة واجبات عصف  e learningتيمز/  حسب قائمة نهائية للمراجع
 ذهني

الشرف االخالقي ميثاق 
 طوعيللعمل الت

3.2 
العمل التطوعي في دور    

 احياء الروح المدنية 

3.3 
عمل المنظمات طبيعة    

 االهلية التطوعية 
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 أساليب التقييم* المراجع
أساليب التدريس/ *

 المنصة اإللكترونية
 االسبوع المحاضرة الموضوع

حسب قائمة نهائية 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

التنظيمات خصائص  e learningتيمز/ 
  التطوعية

4.1 
8 

القانةنية لتنظيم القواعد    
  العمل التطوعي 

4.2 

المنظمات التطوعية حرية    
   وحدود عملها

4.3 

حسب قائمة نهائية 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

 المنظمات العمالهاادارة  e learningتيمز/ 
5.1 

5 

    5.2 

 5.3 المنظمة التطوعيةاهداف    

حسب قائمة نهائية 
 راجعللم

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

االدارية للعمل القواعد  e learningتيمز/ 
 التطوعي 

6.1 
2 

الرعاية االجتماعية    
 التطوعية 

6.2 

على  التطوعياالعمل    
 المستوى الفردي

6.3 

حسب قائمة نهائية 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

على  التطوعيالعمل  e learningتيمز/ 
 المستوى الجماعي

7.1 
7 

 على التطوعيالعمل    
 مستوى المجتمع

7.2 

 7.3  االجتماعية للتطوع البيئة    

حسب قائمة نهائية 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

االهتمام الوطني اثارة  e learningتيمز/ 
 بالتطوع

8.1 
4 

 8.2 تدريب المتطوعين برامج    

    8.3 

حسب قائمة نهائية 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

الية المصادر الماهمية  e learningتيمز/ 
  للمنظمة التطوعية

9.1 
2 

    9.2 

التمويلي للمنظمات الواقع    
  االهلية 

9.3 

حسب قائمة نهائية 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

العمل استراتيجيات  e learningتيمز/ 
  التطوعي

10.1 
23 

    10.2 

تنمية الموارد استراتيجية    
 المالية

10.3 

حسب قائمة نهائية 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

مبررات عمل االخصائي  e learningتيمز/ 
في المجال االجتماعي 

 التطوعي
22.2 

22 

    22.6 

المانحة للعمل جهات ال   
 التطوعي 

22.0 

قائمة نهائية حسب 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

  e learningتيمز/ 
26.2 

26 

االعتبارات االخالقية    
 للتدخل المهني 

26.6 

 26.0 تحديات التدخل المهني    

حسب قائمة نهائية 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

  e learningتيمز/ 
20.2 

20 

آلية صياغة االهداف    
 المهنيةا

20.6 

 20.0 مهارات التدخل المهني    

حسب قائمة نهائية 
 للمراجع

مشاركة واجبات عصف 
 ذهني

واقع التشريعات االردنية  e learningتيمز/ 
 العمل االجتماعيفي 

 التطوعي
28.2 

28 

 28.6 مراجعة عامة    

 28.0 مراجعة عامة   
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 لرفع المادة التعليمية والواجبات واالختبارات  e learningاون الين باستخدام منصة تيمز اضافة الى استخدام منصة محاضرة متزامنة تشمل: أساليب التدريس *

 

 .اختبار قبل المختبر ... إلخ امتحان،، اختبار قصير، التقييم تشمل: الواجبات المنزلية*أساليب 

 التقييم  أساليب .02

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ميت

 المنصة االسبوع الموضوع العالمة أسلوب التقييم

المشاركة والمناقشة وحل 
 الواجبات

  e learningتيمز/  20-2طوال الفصل /  عن كل موضوعات المسااق 23%

  E learning  8-2 8-2 مواضيع االسابيع من %23 اختبار قصير 

  E learning 7-2 7-2مواضيع االسابيع من  %03 امتحان منتصف الفصل 

  E learning 20-2 20-2مواضيع االسابيع من  %53 االمتحان النهائي 

     

     

     

 

 

 

 

 

 متطلبات المادة .02

 e learningمنصة مايكروسوفت تيمز و لى جهاز حاسوب موصول باألنترنت، كاميرا، حساب ع كعلى الطالب أن يمتل

 

 السياسات المتبعة بالمادة02

 عدم التأخر عن موعد المحاضرة  -

 اغالق الهاتف اثناء المحاضرة

 احترام آراء الزمالء والمناقشة الجماعية

 عدم الغياب اال بعذر رسمي مع االلتزام بعدد الغيابات المحددة من ادارة الجامعة

 انبية اثناء المحاضرة منع االحاديث الج

 االلتزام بكافة متطلبات المادة وتسليم الواجبات والتقارير في موعدها المحدد

 يمنع الغياب عن االمتحانات التحصيلية اال بعذر رسمي مقبول

 عدم الغش باالمتحانات وعدم الخروج عن النظام الصفي

 اقاعزيز دراسة المساالستفادة من الخدمات المتوفرة في الجامعة والتي تسهم في ت

 

 
 المراجع .02
 

 6333عمان  ،ديات المستقبلحالمسار الديموقراطي في الوطن العربي وت :صالح الدين ،حافظ
 6330بيروت  ،المتغيلرات والتحديات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية :انا ،منصور
 6322مركز الدراسات والبحوث االجتماعية  ،ايجابياته وسلبياته ،الفكر االجتماعي في االردن :عبد الله ،الخطيب

 معلومات إضافية 02.

 
 
 

 
 20/0/6362اريخ: الت د. ان موسى النجداوي قيع: التو د. آن موسى النجداوي -منسق المادة: مدرس أو 

 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة
 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------لية: الك مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


