
 1. اسم المادة العمل االجتماعي الطبي 

 2. رقم المادة 2306451

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطلّب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالويوس عمل اجتماعي

 6. رقم البرنامج 

 7. جامعةاسم ال االردنية

 8. الكلية االداب

 9. القسم العمل االجتماعي

 10. مستوى المادة سنة رابعة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2017/2018

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالويوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس زيةالعربية باالضافة الى بعض المواد باللغة االنجلي

تاريخ  /مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  

 مراجعة مخطط المادة الدراسية
.15 

 

 منّسق المادة .16

 الدكتورة منال عنبتاوي

 12-11: احد، ثالثاء، خميسالساعات المكتبية

 24994  /065355000: رقم الهاتف 

 m.anabtawi@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني 

 

 مدرسو المادة .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج

 
 
 

 

 وصف المادة .18

جتماعي المهتمون بالعمل في المجال الطبي، بما في ذلك دور الالمعرفة النظرية والتدريب الميداني من طلبة العمل ا

لمراكز الصحية المختلفة. ومن مكونات المساق: كيفية التعامل مع المعتقدات جتماعي في المستشفيات واالخصائي االا

قة الطبيب الالطبية من منظور ثقافي، بما في ذلك اللجوء إلى أنواع مختلفة من التطبيب الشعبي، والسلوك المرضي، وع

 . ذعان الطبيالقة بين أعضاء الكادر الطبي، واالبالمريض، والع
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 المادة ونتاجاتهاس تدريأهداف  19.
 

 التعرف على ميادين العمل في مجال العمل االجتماعي الطبي  -أ

 التعرف على طبيعة العالقة بين المرض والثقافة -ب

 التعريف باالخصائي االجتماعي الطبي وميادين الممارسة الطبية -ت

 التعرف على طرق الطب الشعبي -ث

 نشاة الخدمة االجتماعية الطبية وتطورها -ج

 السيكوسوماتية وطرق التدخل فيهاماهية االمراض  -ح

 

 

 

 

 

 

 على: ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 فهم ميادين العمل االجتماعي الطبي

 التعرف وممارسة الطرق واالجراءات في التعامل مع الحاالت المختلفة

 مرض االيدز، السرطان، الكبد الوبائيالتعرف على االمراض  واسبابها وطرق التعامل معها مثل 

 التعرف على الصعوبات التي يواجهها االخصائي االجتماعي في المجال الطبي وكيفية التغلب عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 

 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعلّم 

 المتحققة

ا

أل

س

ب

و

 ع

 المحتوى

دمة االجتماعية الطبية مفهوم الخ    

 واهدافها

الصعوبات التي تواجه االخصائيين     

االجتماعيين في المجال الطبي 

 وطرق التعامل معها

 االمراض السيكوسوماتية

مرض االيدز/ السرطان/ الكبد     

 الوبائي

 طرق التدخل مع الحاالت     

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
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 وسع عن االمراض باستخدام صور توضيحية وفيديوهات ذات الصلة بالموضوععرض شامل وم

 عرض برامج وثائقية حول طرق التدخل االجتماعي مع المرضى

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 %30االمتحان النصف فصلي 

 %30مشاركة و عرض بحث 

 %40االمتحان النهائي

 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 : على الطالب ان ال يتجاوز العدد المسموح به من الغياب حسب قوانين الجامعة واال سيحرم الطالب من المادةوالغياب سياسة الحضور -أ

 : لن يقبل عرض البحث من اي طالب يتغيب عن الموعد المحدد لهالوقت المحددت في اجباوتسليم الو اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 : المكتبةفي دراسة المادة تسهمالتي والجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

Datashow 

 
 المراجع .25

 
 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ

 : تكنولوجيا الخدمة االجتماعية )التعليم، الممارسة، الدولية(. المكتب الجامعي الحديث.2007ابراهيم، أ. 

 اهرة: االمراض النفسية االجتماعية. عالم الكتب، الق2003سرى، ا. 

 : ممارسة الخدمة االجتماعية الطبية والنفسية. مصر للخدمات العلمية، القاهرة.2004الخطيب، ع. 

Roberts, A: 2005: Crisis Intervention Handbook. Oxford University Press 

Trevithick, P. 2009: Social Work Skills: A practice handbook. Mc Graw 

Hill Education 

  .التعليمية لكتب الموصى بها، وغيرها من الموادا  -ب
 (WHOمواقع االنترنت، الرجوع الى موقع منظمة الصحة العالمية )

 
 

 معلومات إضافية 26.
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--------------: القسم /مقرر لجنة الخطة------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

 --------------------------------- التوقيع ---------- -

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

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

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
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