
 
 

 الجامعة األردنية                       مخطط المادة الدراسية                              مركز االعتماد وضمان الجودة 
 

 
 

1 
 

 

 

 1. اسم المادة 2تدريب ميداني 

 2. رقم المادة 2701788

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري (عممي 375)نظري  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 2701777

 5. اسم البرنامج ماجستير عمل اجتماعي 

 6. جرقم البرنام 9 9 7 1 0 7 2

 7. اسم الجامعة االردنية 

 8. الكمية االداب

 9. القسم العمل االجتماعي 

 10. مستوى المادة ماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2102/2103

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستير

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام .المعتمدة لمجامعة التي تقدم العمل االجتماعي االجتماعية المؤسسات 

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0/4/2102
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .01

 

 مدرسو المادة .71

 األستاذة الدكتورة لبنى عكروش
 ( ن0-02( ح، خ / ) 0-02الساعات المكتبية: )

 28222(، مكتب مدرس المادة )28433رقم الياتف: مكتب رئيس القسم )
 ju.edu.jo L_akroush@البريد اإللكتروني: 

 

 وصف المادة .71
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طبيق ما تعمموه من معارف نظرية يتدرب الطالب في ىذه المادة في مؤسسات متخصصة في تقديم الخدمات االجتماعية، حيث يقوموا بت
ب وميارات عممية متخصصة بمجال معين )مثل رعاية األطفال أو تنمية المجتمع.. (. يجرى تقييم الطالب وفقًا لمخطة الدراسية وأىداف التدري

 .وسياستو وأساليب التقييم باستخدام النماذج المعتمدة
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف - أ
في مجال الخدمات  ونظام عمميا وبرامجيا والفئات المستفيدة منو التعرف عمى المؤسسات االجتماعية والجمعيات العاممة-

 .االجتماعية 
 المختمفة) المجال الطبي.المسنين.االحداث.االيتام(التدريب في المؤسسات االجتماعية التي تقدم خدمات في المجاالت  -
 تطبيقا عممياتطبيق المعارف النظرية  -
 عممي في المؤسسات االجتماعية المختمفو التعرف الى دور االخصائي االجتماعي في الميدان ال -

 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 المستفيدة استخدام مبادئ الخدمة االجتماعية في العمل مع الحاالت  -
 سة حالةالقدرة عمى عمل درا -
 المينية مع المستفيدينتكوين العالقات  -
 استخدام النماذج العممية في التدخل العالجي -
 ابتكار حمول لحل المشكالت التي يعاني منيا المستفيدين  -
 اجراء البحوث والدراسات الميدانية . -
 طبيق تقنيات دراسة الحالة في مجاالت الممارسة المختمفةت -

 

 
 

 ليا والجدول الزمني يةالمادة الدراس محتوى .21
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

 تعارف االول لبنى عكروش لقاء تعريفي  - 
تكميف الطالب  

بإعداد تقرير عن 
 المؤسسة 

خطة التدريب 
ومحتوياتيا 
 ومتطمباتيا 

د. لبنى + دكتورة 
 رىام 

ن عرض نظري ع الثاني والثالث
خطة المادة 

وتوزيع الطمبة 
 عمى المؤسسات 

رير عن اعداد تقا تطبيق عممي 
المؤسسة واىدافيا 
  وبرامجيا وخططيا

د.لبنى + مشرف 
 المؤسسة 

الرابع في 
 المؤسسة 

 تقارير نظرية

تعبئة كيفية معرفة  تطبيق عممي 
النماذج 

واالستمارات 
 الموجودة

د.لبنى + مشرف 
 المؤسسة

نماذج تعبئة ال الخامس
واالستمارات 

 الموجودة

تطبيق وتنفيذ  تطبيق عممي 
وتصميم دراسة 

 الحالة 

د.لبنى + مشرف 
 المؤسسة

 دراسة الحالة  السادس والسابع 

معرفة كيفية اجراء  تطبيق عممي 
المقابمة مع 
 المستفيدين 

د.لبنى + مشرف 
 المؤسسة

 المقابمة  الثامن والتاسع 

 ان ينفذ الطالب تطبيق عممي 
عمميات الدراسة 

والتشخيص 
اساليب والعالج  و 

المقابمة والتسجيل 
 والعالج 

د.لبنى + مشرف 
 المؤسسة

العاشر والحادي 
 عشر 

عمميات الخدمة 
 االجتماعية 

معرفة عممية  تطبيق عممي 
 التسجيل 

 التسجيل  الثاني عشر  د.لبنى 

عمل نشاط  الثالث عشر  د.لبنى تنفيذ الناط تطبيق عممي 
 اجتماعي 

تخطي وتنفيذ  تطبيق عممي 
 برنامج 

الرابع  د.لبنى
عشروالخامس 
عشروالسادس 

 عشر 

 عمل برنامج 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .20

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
االجتماعية عمى ميارات العمل االجتماعي من خالل اجراء دراسات الحالة وعمل االستبانات واعداد المقابمة وعمل في المؤسسات تدريب الطمبة 

 الحاالت في المؤسسات التي يتدرب بيا الطالب . وحل مشكالت لبعض  تدخل لعالج

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبل خال من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 .الحوار والنقاش داخل القاعة الصفية من فترة الخرى -
 دراسات لمحالة  اجراء تقييم الطالب من خالل -
 عمل برنامج لمتدخل العالجي -
 اجراء دراسة وتشخيص وعالج لمحاالت -
 عمل تقييم شيري  -
 تقييم نيائي في نياية الفصل  -

 

 المادةالسياسات المتبعة ب .22

 يحرم الطالب من المادة غيابان  والغياب سياسة الحضور -أ

ال يحق لمطالب التقدم لالمتحان مرة اخرى اذا تغيب عن االمتحان بدون عذر  :الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 رسمي.

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 ضبط او يحاول او يساعد عمى الغش في االمتحان يأخذ صفر في االمتحان مع تطبيق التعميمات.من ي: الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 ب()المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريمصادر التعّمم والتعميم  .28

 المؤسسات االجتماعية التي يتدرب بها الطالب 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 (اساسيات التدريب الميدانيفي محيط الرعاية االجتماعية والتنمية االجتماعية، القاىرة: مكتبة وىبة0433رجب، ابراىيم) -
 ( التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية،مجمة العموم االجتماعية.2113عبد العزيز)والبريثين ،.ينازي، عبد المجيد -
 ، عمان:دار الثقافة لمنشر.( ميارات االتصال في الخدمة االجتماعية: االسس النظرية والعممية2102نجالء،صالح) -
 ة الخدمة االجتماعية، جامعة الفيوم( مقدمة في التدريب الميداني، كمي2101النجار، مصطفى الحسيني ) -
 ( الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الجماعة والمؤسسة والمجتمع، بيروت، المؤسسة الجامعية.2112حسين، سميمان) -
 ( دليل االرشاد االسري،عمان: المجمس الوطني لشؤون االسرة .2100عالوين،خديجة ومطالقة، حكم) -
 
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية يا، وغيرىا من الموادالكتب الموصى ب  -ب
 
 

 

 معمومات إضافية 26.
 
 
 

 

-------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -------------------منسق المادة: مدرس أو 
---------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة-----

---------- 
------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

----- 
---------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

---- 
----------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
---- 


