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 1. اسم المادة ) ماجستير ( عام 1 ميداني تدريب

 2. رقم المادة 2301777

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  ساعة 375 وعملي 3 نظري
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  ساعة 375 وعملي 3 نظري
0021020االتصال والمهارات العيادية  0021022نظريات العمل االجتماعي   4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطلّب 

 5. اسم البرنامج االجتماعي العمل

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية اآلداب

 9. القسم العمل االجتماعي

 10. مستوى المادة سنة أولى/ ماجستير

 الفصل الدراسي/ جامعيالعام ال 0212/0202العام الجامعي /  ثانيالفصل الدراسي ال
.11 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج ماجستير

المؤسسات والهيئات المعتمدة للجامعة التي تقدم العمل االجتماعي في المجتمع 
 المحلي االردني

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / الدراسيةمخطط المادة تاريخ استحداث  00/1/0202
 مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

 
 منّسق المادة .10

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 آن موسى النجداوي . د

 drann40@hotmail.com: ، االيميل(08442)ح،ث،خ، رقم الهاتف ( 0302-1302)، الساعات المكتبية (102)رقم المكتب 
 

 مدرسو المادة .71

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 آن موسى النجداوي . د

 drann40@hotmail.com: ، االيميل(08442)ح،ث،خ، رقم الهاتف ( 0302-1302)، الساعات المكتبية (102)رقم المكتب 
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 ادةوصف الم .71

تركز هذه المادة على تدريب الطلبة في مؤسسات اجتماعية معتمدة للتدريب داخل االردن، ليتعرف الطلبة على نظام العمل االجتماعي 
في المجاالت المختلفة للخدمة التخطيط والتقويم للبرامج في المؤسسات مع تدريب الطلبة للعمل : المطبق، ويشمل ذلك النظام كل من

  .  رعاية الطفولة، والمسنين واالسرة والصحة وغيرها مع االستخدام األمثل للنماذج المعتمدة في الممارسة المهنية االجتماعية مثل
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

: افالهدا  
نظمات والمؤسسات الممارسة لمهنة تهدف هذه المادة الى تزويد الطلبة بالمعرفة الالزمة حول التدريب واساليبه وتقنياته، مع التعرف على الم

العمل الجتماعي في الميدان، مع التدريب على تطبيق المهارات وممارستها مع الحاالت سواء افراد او جماعات او مجتمعات، وكذلك مع كافة 
سة المختلفةالفئات والمستفيدين، مع تنمية معارف ومهارات وقدرات الطلبة لتطبيق تقنيات دراسة الحالة في مجاالت الممار   

 
 :نتاجات التعلم

 .منها المستفيدة وبرامجها والفئات عملها ونظام المؤسسات على يتعرف .1
 .المهني والتدخل والتسجيل المقابمة وفنيات اساليب وتطبيق المعلومات جمع في نظريا تعلمها التي المهارات يطبق .0
 .تعبئتها وكيفية واالستمارت النماذج على التعرف الطالب يستطيع .0
 .المؤسسات وموظفي الحاالت مع التواصل أهمية يدرك .8
 .المؤسسات في واالنشطة البرامج وتنفيذ إعداد كيفية يطبق .5
 .المؤسسات في االجتماعي للعمل المهنية الممارسة كيفية الى يتعرف .0
 .ومناقشتها اعمالة نتائج وتقديم عرض على التدرب من الطالب يتمكن .7
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 لها لجدول الزمنيوا المادة الدراسية محتوى .02

 
 

أساليب  المراجع
 التقييم

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّلم المتحققة

الشرح  
 والنقاش   

تعريف الطالب بخطة 
 المادة ومحتوياتها

آن . د
 النجداوي

 في يديةمهت لقاءات 1
 الصفية القاعة

الشرح    
والنقاش مع 
ذكر االمثلة 

 والنماذج

 تعريف الطلبة بالمؤسسات
ونظام عملها وبالامجها 
 والفئات المستفيدة منها

آن . د
النجداوي
، منسقة 
التدريب 

رهام . د
ابو 

 غبوش

ت تعريفية للطلبة محاضرا 0
حول المؤسسات مع 
اجراء مخاطبات مع 
 المؤسسات
 
  

 
 

تدريبات في  
/ الميدان
الحوار 
 والنقاش

الطالب التعرف على يستطيع 
النماذج واالستمارات وكيفية 

 تعبئتها

آن . د
النجداوي

مشرفة / 
التدريب 

في 
 المؤسسة

تدريب الطلبة على  0-5
التعرف على 

النماذج 
واالستمارات 

المستعملة في 
المؤسسة 

وكيفية 
اعداد / تعبئتها

تقارير عن 
المؤسسة 
واهدافها 
وبرامجها 
 وخططها

الحوار  
والنقاش 

ر وعرض بو 
 بوينت

يطبق الطالب المهارات التي 
تعلمها نظريا في جمع 

المعلومات وفنيات المقابلة 
   والتسجيل والتدخل المهني

آن . د
 النجداوي

إعداد دراسة الحالة  0-12
تقييم / األولى

 تدريب الطلبة 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .07
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 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسية تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل يتم
 الحوار والنقاش داخل الغرفة الصفية من فترة ألخرى. 1
 الزيارات لالطالع على تجارب مؤسسات العمل االجتماعي في االردن . 2
 العصف الذهني والمناقشات. 3
 .ومناقشتها بالميدانكتابة التقارير عن أي من المواضيع ذات الصلة .4
 عروض الخاصة بالطلبةال -5

 
 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .00

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 

 (عالمة بعد الشهر االول 02)لحضور والغياب في التدريب والتقارير وا المشاركة والمناقشة
 (عالمة بعد الشهر الثاني 02تقديم دراسة الحالة )امتحان منتصف الفصل / بتقييم التقارير المقدمة من الطال

 (. حسب التقويم الجامعي/ عالمة 52)االمتحان النهائي 
 

  122: المجموع العام
 
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .02

 التدريب في الميدانعدم التأخر عن موعد  -أ

 للقاءات مع الطلبةتدريب في المؤسسة وااغالق الهاتف اثناء ال

 احترام آراء الزمالء والمناقشة الجماعية

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

 االجتماعاتمنع االحاديث الجانبية اثناء 

 االلتزام بكافة متطلبات المادة وتسليم الواجبات والتقارير في موعدها المحدد

 عن االمتحانات التحصيلية اال بعذر رسمي مقبول يمنع الغياب

 عدم الغش باالمتحانات وعدم الخروج عن النظام الصفي

 

 (المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب)مصادر التعلّم والتعليم  .02

 داتا شو/ مكتبة الجامعة، المواقع االلكترونية ذات الصلة
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 المراجع .02
 

 ، مقدمة في التدريب الميداني، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة الفيوم( 0212) النجار، مصطفى الحسيني .1
 اساسيات التدريب الميداني في محيط الخدمة االجتماعية والتنمية االجتماعية، القاهرة، مكنبة وهبة ( 1244)رجب، ابراهيم  .0

 

 معلومات إضافية 26.

 ساعات التدريب الميداني في المؤسسات االلتزام باوقات و
 

 
--------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة------------------: اريخالت - ---------------------: التوقيعالدكتورة آن موسى النجداوي    : منسق المادةمدرس أو 

 -------------------------------------- التوقيع ------------
 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------: مرئيس القس

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد


