
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
  قسم المناهج وطرق التدريس

 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  الخدمة االجتماعية
 عام الثانيةالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



               القسم: مناهج وطرق تدريس
 

 الخدمة االجتماعيةالمقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و  / إعداد معمم التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

 لمبرنامج / رئيًسا.العناصر الرئيسية والفرعية 
 االجتماع/ قسم  التابع لو المقررالقسم العممي 
 .كمية اآلداب -االجتماعقسم تدريس المقرر /   المنوط بوالقسم العممي 
 ولاألالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  ثانية/ المستوى /  العام الدراسى

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 األساسية:   أواًل: المعمومات
 Scol211الكود:               الخدمة االجتماعية            العنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية:  معمومات ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي 
 .مراحل التطور التاريخى لظيور الخدمة االجتماعيةيتعرف عمى  (1

 .يمخص كل مرحمة من مراحل ظيور الخدمة االجتماعية (2

 .يحدد التعريفات الدقيقة لمخدمة االجتماعية (3

 . جتماعيةيوظف مبادئ الخدمة اال (4
 

   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
 .يتعرف عمى أىم مجاالت الخدمة االجتماعية  (1

 .يتعرف عمى طرق وأساليب الخدمة االجتماعية (2

 .يمخص أبرز معالم الخدمة االجتماعية (3

 ارات الذهنية: المه -ب



 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 يستخدم طرق وأساليب الخدمة االجتماعية فى العمل مع الحاالت الفردية. (1

 . يشخص المشكالت الفردية واالجتماعية (2

 .الخدمة االجتماعية إليياالتى تستند  المبادئيتعرف عمى  (3

 .دمة االجتماعية والرعاية االجتماعيةيوضح الفرق بين الخ (4
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 .يمخص كل مرحمة من مراحل ظيور الخدمة االجتماعية -1

 . الخدمة االجتماعية فى مجال خدمة الفرد والجماعة مبادئيوظف  -2

 عن طبيعة العمل داخل مؤسسات خدمة الفرد.تحميمية يعد دراسة  -3
 

 :  مية النقلولها قابعامة مهارات  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

 .فى إجراء مقابمة مع القائمين عمى أمر مؤسسات خدمة الفرديطبق ما درسو  -1

 عن أحد موضوعات المقررجمع معمومات وبيانات يشارك في  -2

 االجتماعية. إلحدى المؤسساتدراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 يصمم أدوات البحث وأدلة العمل مع الحاالت المشكمة. -4

 –االستقصثاء  –مثل البحثث  النصوص االجتماعيةيكتسب ميارات بحثية في مجال  -5
 .الفحص -النقد  – التحميل

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

تثثثى ميثثثدت الظثثثروف والتايثثثرات ال -1
 لظيور الخدمة االجتماعية

4 
 

1  
 

  2 8 ماىية الخدمة االجتماعية -2

 8 الخدمة االجتماعية مبادئ -3
 

2 
 

 

  3 12 طرق الخدمة االجتماعية -4



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

  3 12 مجاالت الخدمة االجتماعية -5

  3 12 المشكالت الفردية -6

  2 8 دراسات تطبيقية -7

  7 33 برنامج التدريب الميدانى  -8

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب  (5

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (6

فيثم الطالثب  :لتقيييم   .بحوث ميدانية عن طبيعة العمل داخل المؤسسثات االجتماعيثةعداد إ -1
 لممقرر

 لموضوعاتاليذه فيم الطالب   لتقييم:    الموضوعات المقررةأوراق بحثية عن إعداد  -2

 استيعاب الطالب لما درسوه لتقييم:  التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب. -3

 أداء الطالب عمى المقرر لتقييم:             اختبار نصف الفصل الدراسى. -4

 أداء الطالب عمى المقرر لتقييم:               اختبار نياية الفصل الدراسى. -5

 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:ل                                    التقييم األو

 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع
 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى

 
 النسبة المئوية لكل تقييم : 

 %88                  صمىاالمتحان النظرى النهائى / الف
 االمتحان العممى



 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                              المجموع

 
 قائمة المراجع :   (7

 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة  (8

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 الت والدوريات المتخصصةالمج. 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


