
 من كتاب االرشاد لدكتور/جبرين الجبرينلطالبات هذا تقسيمات العروض 

 

 

 موضوع العرض والتاريخ واليوم  االسم 

 هـ االثنين الساعة االولى1444 /3 /7

مالحظات رقم المجموعة 
 للعرض

 ( 10الدرجة )

لمى 
 المهوس

 لفصل الثانيا
 تاريخ مهنة اإلرشاد االجتماعي         

 اإلرشاد قبل القرن العشرين-
 في أوائل العشرينياتاإلرشاد -
 من التوجيه إلى اإلرشاد-
 عصر المهنة-
 اإلرشاد في المملكة العربية السعودية-
 اإلرشاد في الوطن العربي  -
المرشدون االستراتيجيات التي يضعها - 

  االجتماعيون

 شرائح لكل طالبه  10الشرائح 

الوقت المتاح لشرح المجموعة 

 10لكل طالبة  دقيقه 40ككل 

 دقائق فقط

 شريحة  40العرض 

 ملخص مفيد 

 انتي قائدة هذا المجموعة

نوره 
 الدغيثر

 

  شهد العتيبي

أسماء 
 خبراني

 

 

 

 

 

 موضوع العرض والتاريخ واليوم  االسم 

هـ االثنين الساعة 1444/ 14/3

 االولى

مالحظات رقم المجموعة 
 للعرض

 ( 10الدرجة )

هديل 
 القحطاني

 الرابعلفصل ا
 مع امثلة مهارات االرشاد االجتماعي        

 المهارة المهنية -  -1

 مهارات االتصال:  -2

 مهارة الحضور  -أ   

 مهارة االستماع  -ب  

 مهارة االتصال اللفظي -ج  

 مهارة االتصال غير اللفظي -د  

 مهارة التعاطف -هـ  

 مهارة المواجهة  -3

 مهارة التسجيل  -4

  خصائص وصفات المرشد االجتماعي  -5
 

 شرائح لكل طالبه  10الشرائح 

الوقت المتاح لشرح المجموعة 

 10دفيققة لكل طالبة 40ككل 

 دقائق فقط

 شريحة40العرض 

 ملخص مفيد

 انتي قائدة هذا المجموعة

رنيم 
 الهويمل

 

لطيفة 
 الطعيس

 

  شهد العبدهللا

 

 

 

 

 موضوع العرض والتاريخ واليوم االسم 

الساعة  هـ االثنين13/4/1444 

 النشاط في البهوقبل  االولى

رقم المجموعة مالحظات 
 للعرض

 ( 10الدرجة )

سلمى 
 السلطان

 الثالث                               لفصل ا
         

 نظريات اإلرشاد االجتماعي-

 نظريات الممارسة في العمل االجتماعي -   

 نظرية التمركز حول العميل  /1

 النظرية العقلية المعرفية  /2

 نظرية العالج السلوكي /3

 نظرية االتصال/4

 نظرية األنساق االجتماعية/5

 

 شرائح لكل طالبه  10الشرائح 

الوقت المتاح لشرح المجموعة 

 10لكل طالبة دقيقه  40ككل

 فقطدقائق 

 شريحة 40العرض 

 ملخص مفيد

 انتي قائدة هذا المجموعة

سديم 
 البريدي

 

ايالف 
 العنزي

 

 

 

 

 نوره العيد

 

شروط العرض البدء في الساعة المحددة للعرض االختصار المفيد االلتزام واالستعداد للعرض تقديم العرض بما يتناسب 

بمشاركة زميالتك وعرض فديو توضيحي او  االستعانةالحديث طول الوقت من األفضل  بالضرورةمع قدراتك وليس 

دقائق  10صور او امثلة قدر اإلمكان ارجو عدم استغالل وقت زميالتك في العرض فقط مع كل طالبه لتقديم شرائحها 

بشكل  المتغيبة الطالبةان يقدمو جزئية  المجموعةوال يوجد تعويض وعلى الطالبات في  الدرجةالتغيب يعني حسم  فقط.

تقديم الجزء  الطالبةمتكامل للعرض لهذا على كل طالبه قراءه كل العرض كامل للتمكن في وقت التغيب او االنسحاب من 

في  القائدةارجو مراعاتها فهي طالبه مثلكم تماماً وعلى  كلها،تحمل العبء  المجموعةبشكل المطلوب وليست على قائده 

 المطلوب.بشكل  العلمية بالمادةللتمكن كل طالبه من تقديم نفسها  والعدالةمجموعه توزيع المواضيع باالتفاق كل 



 لتقديمه.. ارجو المساعدةمشاركون الفاعلون في العرض ومن المتخلفين عن العرض ال نهايةأيضا توضيح في  القائدةعلى 

 ه.االبداع واالبتكار داخل العرض واالستمتاع في تقديم

فقط مرجع أخرى أي مطلوب من كل طالبة مرجعين للجزئية وال يمكن  االستعانةمتاح ويمكنك  ياإللكترونلديك مرجع 

الواحد وعلى كل طالبه  المجموعةتكرار المرجع مع الطالبات في المجموع الواحد بمعنى ال توجد مشاركة مراجع داخل 

لي على االيميل مع صوره لغالف المرجع والجزئية أيضا على  تقديم مراجعها للجزئية الخاصة بها في وورد ويرسل

تقديم تقرير من ورقة أي فور قبل بدء العرض بأسماء الطالبات والعنوان والجزئية لكل  المجموعةفي  القائدةالملف على 

 فقط ورقة واحده تقدم قبل البدء بالعرض  لألستاذةطالبه بشكل مرتب مثل عرض محتوى العرض 

 مثل 

 ((((تقدم(التي  الساعةالعرض اليوم التاريخ  ))عنوان)))                        

في  الطالبةالجزئية التي تقدمها  ورقمها الجامعي الطالبةاسم 
 العرض

 أسماء المراجع 

   

   

   

 / ............................... للمجموعة القائدةقدمتها لكم                                                            

 

 وهي:يمكنك أيضا االطالع على بنود التقييم للعرض لتفادي األخطاء 

مستوفيه  حديلكل مجموعه على جدول العرض  العرض أسبوعفي نفس  الشعبة لطيفة القائدةارجو ارسال من 

 وتحديد الموضوع والتاريخ للعرض وارساله لي على االيميل  المجموعةالتنسيق المختلف وأسماء 

 نموذج تقييم العروض لطالبات بعد التقديم:

 الموضوع ...................... تاريخ العرض :

اسم الطالبة 
 والرقم

حداثة المادة 
العلمية 

وسالمتها 
ومناسبتها 
للموضوع 

(4) 

 التقديم 
 والشرح 

(1) 

تقديم امثلة 
واقعية على 

الجزئية 

 (2المقدمة )

وطريقة 
المناقشة 

واالجابة عل 
االستفسارات 

(2) 

تنسيق الشكل 
العام للعرض بما 

يتناسب مع 
المجموعة ونوع 

الخط ومقاسة 
 (1واللون )

 االبداع 
 التطوير

درجات إضافية 
(2)+ 

المجموع 

(10) 

1-        

2-        

3-        

4-        

  المالحظات
 
 
 
 
 
 

 

 -المراجع: عدد 
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