
 
 1. اسم المادة مهارات العمل االجتماعي 

 2. رقم المادة 2306102

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطلّب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالويوس عمل اجتماعي

 6. رقم البرنامج 

 7. الجامعة اسم االردنية

 8. الكلية االداب

 9. القسم العمل االجتماعي

 10. مستوى المادة سنة رابعة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الثانيالفصل   2017/2018

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالويوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس باللغة االنجليزية اجعالمرالعربية باالضافة الى بعض 

تاريخ  /مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  

 مراجعة مخطط المادة الدراسية
.15 

 

 منّسق المادة .16

 الدكتورة منال عنبتاوي

 12-11خميسثالثاء، ،  : احدالساعات 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

يهدف مساق الممارسة في العمل االجتماعي الى تزويد الطلبة بمفهوم الخدمة االجتماعية النظرية والتطبيقية و دور 

في كل مرحلة من مراحل التدخل. كما يهدف المساق الى تعريف الطلبة بالمهارات االساسية  االخصائي االجتماعي

 والالزمة للعمل االجتماعي مع االفراد، الجماعات، والمجتمعات.
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
 

 ، ومرحلة االستعداد والبدايةمهارات العمل االجتماعي المختلفة: مهارات مبدئية، مرحلية، استقصائيةالتعرف على   -أ

 انواع المهارات وطرق توظيفها بالشكل الصحيحالتعرف على  -ب

 التعرف على كيفية اجراء المقابالت مع العمالء: مرحلة االستقبال، التقرير االجتماعي المتعدد االبعاد، التدخل والمتابعة -ت

 

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

  مهارات العمل االجتماعي والقدرة على اختيار المهارة الالزمة حسب احتياجات العميلفهم 

 التعرف وممارسة الطرق واالجراءات في التعامل مع الحاالت المختلفة 

 القدرة على اجراء المقابالت مع العمالء 

 ج التقرير باستخدام المنهج النوعيالقدرة على اجراء البحث االجتماعي المتعدد االبعاد، وتحليل نتائ 

 ( رسم شبكة العنكبوتSpider web.والقدرة على تحليل النتائج من الدراسة ) 

 كتابة تقرير عن الحالة متضمنا كل الشروط الصحيحة لكتابة التقارير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20
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 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعلّم 

 المتحققة

ا

أل

س

ب

و

 ع

 المحتوى

 مهارات العمل االجتماعيمفهوم     

 التقرير االجتماعي متعدد االبعاد

 كتابة التقارير 

مصطلحات باللغة االنجليزية متعلقة 

 بالمادة

المهارات المبدئية: االتصال     
 والتسجيل

المهارات االستقصائية: المالحظة، 
لة المشاعر السلبية، االنصات، ازا

 وتخفيف المقاومة

مهارة المساعدة في اتخاذ القرار،     
 السرية والخصوصية

التعرف على مصادر البحث     
المختلفة للحصول على المعلومات 

 عن الحالة

اجراء مقابلة تطبيقية مع حالة 
)بواقع خمس جلسات/ خمس 

 محاضرات(

 العمل على تحليل نتائج المقابلة

  قرير عن الحالةكتابة ت

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 ات.واقع خمس جلسبير لها تطبيق كل ما تم تعلمه من مهارات خالل الفصل داخ القاعة من خالل اجراء مقابلة مع حالة يتم االتفاق عليها مع الطالب والتحض

 تائج الجلسات على كرتون مقوى، رسم النتائج على شكل شبكة العنكبوت وعرضها في المحاضرة امام الطالب.يقةم الطالب بتفريغ ن

 يقوم كل طالب بكتابة التقرير الخاص بالحالة مع ضرورة تحديد خطة التدخل. 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 %30االمتحان النصف فصلي 

 %30كتابة التقرير وحضور جلسات المقابلة كاملة مشاركة و 

 %40االمتحان النهائي 

 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 ن المادةلطالب مواال سيحرم ا: على الطالب ان ال يتجاوز العدد المسموح به من الغياب حسب قوانين الجامعة والغياب سياسة الحضور -أ

 لمحدد لهامن اي طالب يتغيب عن الموعد  استالم التقرير: لن يقبل الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د
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 إعطاء الدرجات -ه

 ، االنترنت: المكتبةفي دراسة المادة سهمتالتي والجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

Datashow 

 
 المراجع .25

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

 ي للمادة(( الدكتور فيصل غرايبة. دار وائل للنشر )مقرر رئيس2009مهارات العمل االجتماعي العام )

 ( ابو الحسن ابراهيم. المكتب الجامعي الحديث2007تكنولوجيا الخدمة االجتماعية )

 ر والتوزيع( الدكتورة سماح سالم والدكتورة وجدان ابراهيم. دار الثقافة للنش2015مهارات االسرة والطفل وطرق التطبيق )     

 

  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

 واقع االنترنت م

 
 

 معلومات إضافية 26.

 
 
 
 

 
 

--------------لقسم: ا /ة الخطةمقرر لجن------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

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

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

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

                                                                                     :سخة إلىن                                                                                                            

                  قسمالئيس ر                                                                                                            
     عميد لضمان الجودةمساعد ال                                                                                                    

 ةالدراسي المادةملف                                                                                           
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