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 معلومات المحاضر:

 

 اسم المحاضر المحاضرة / ريـم سـعيد االحـمدي

الساعات   الخميس -الثالثاء-حد اال  10:30-9:15

 المكتبية

 المكتبرقم  73

alareem@ksu.edu.sa    ( حساب توتير الرسمي والخاص بالطالبات@alareem1 )  عنوان البريدي

 اإللكتروني

http://fac.ksu.edu.sa/alareem/home  الموقع

 االلكتروني

 

 معلومات المقرر:

 

 اسم المقرر (59881) شعبة ---------------- المهنية الممارسةمهارات 

 رقم المقرر (  جمع 367): رمز المقرر

ماهيتها ومراحل  ،ت الممارسة المهنيةمهاراوالذي يتناول تزويد الطالب والطالبات بالمعارف النظرية والمهارات التطبيقية الالزمة 

  .مع تطبيقات عملية اكتسابها،ومعوقات  وخصائصها،تعليمها وأنواعها 
االفراد واالسر وتنمية هذه المهارات على مستوي  االجتماعية،تقديم معرفة متعمقة عن مهارات الممارسة المهنية في الخدمة 

 المجاالتاجتماعي من ممارسة المهنة في  كأخصائيالتعلم التي تمكنه  وبأساليببأنواعها المختلفة  والمجتمعات،والجماعات 

 المتنوعة

 توصيف المقرر

  االجتماعيةصنف مهارات الممارسة المهنية في الخدمة ي

 اإلشكاليالمهارة المناسبة للتعامل مع الموقف  الستخداميخطط  

 ومشكالتهمء اللنوعية العميرسم خرائط ذهنية ألنواع المهارات وفقا   

نواتج التعلم 

)المنصوص عليها 

 في توصيف المقرر(
 )المهارات األساسية والمستحدثة في الخدمة االجتماعية( 2017هنداوي عبد االهي حسن 

 
 الكتب الرئيسية

للمقرر الرئيس المرجع للخدمة المهنية الممارسة مهارات.( 2012( اخرون و اللهيا هلال عبد لطيفة  

 . الرشد مكتبة الرياض، ، االجتماعية

 - .االجتماعي،مرك نشر وتو يع الكتاا الجامعي ،جامعه حلوان.(التدريا على مهارات العمل  2005محمد رفعت قاسم واخرون( -

 2002حسن حسين يتون، ( -.(مهارات الممارسة المهنية في خدمة الفرد ، جامعه حلوان  2008جمال شكري عثمان واخرون (

 . العقول المفكرو ، القاهرو ، عالم الكتا - .(تعليم التفكير: رؤية تطبيقية في تنمية

 ندهالمراجع المسا

والمعرفة  ويوضح لطالبة ماهي المهارات وكيفية فهم الوالقدرة على  المشكالت،ى حل المشاركة الفاعلة في المجموعة، والقدرة عل

 تكوينها لدى االخصائي االجتماعي ويوضح لنا مراحل تعلم المهارات الضرورية والالزمه  ويشرح المعوقات لكتسابها.
 مخرجات التعليم
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 والمناقشة الجماعي والعصف الذهني والتعلم الذاتي التقديمية،المحاضرات والعروض 

 المحاضرات والحوار والمناقشات الجماعية.

 التفكير والمشاركة المزدوجة. -

 كسر الحواجز. -

 العصف الذهني -

 التعليم الذاتي -

 العروض التقديمية-

 العصف الذهني. -

 

 استراتيجيات التعليم

 

 :التقييمطرق 

 

 تاريخ التغذية الراجعة

 *بالنتيجة( )تزويد الطالبات 

 النوع تقسيم الدرجات تاريخ التقييم

وتكون المشاركة  .. تقديريدوري

 وذاتيه.فعاله وليست قراءه فقط 

 
بدون اعذار مقبولة  (تغيب الطالبة)وفي حالة 

 التغيب.سيتم حسم الدرجة حسب أيام 
 

يتم تحديدها في جدول مستقل 

 بالتواريخ واالسماء 

 

 

نشاط  التنفيذ 24/2/4144 ثالثاءلا

 اول .

التنفيذ وقابل  27/3/1444االحد 

 لتغيير نشاط ثاني

 

 ورضح مشاركة +

 درجات 5=

 

 

 

 

 عروض تقدمية

 درجات10

 

 

نشاط الكتروني 

يفعل على احدى 

الوسائل 

  اإللكترونية

 .... درجات  5   .....

 

 

 

 

 .... درجات 10  .....
 

 

 

 

 

 درجات .... 10  .....
 5نشاط اليوم الوطني  (1)

 درجات

 درجات 5نشاط اخر مختار  (2)
 

 التكاليف

 الوقت
 ص 10:30 – ص 9:15 

 

 

 

 حضوري

األسبوع 

 الخامس

 امتحان فصلي أول    35 درجة

 3/3/1444تاريخ ( 59881الخميس.. )

 

اختبارات 

 فصلية

 دوريه

في بدأيه كل محاضرة يتم اخذ اسم من القائمة وطرح سؤال  

عن المحاضرة السابقة وستتيم احتساب الدرجة من درجات 

 المشاركة

امتحان 

 شفوي

اختبار  درجه 40

 نهائي

 مذكرة إضافية )مثال: شروط إعادة االختبارات(
وسالمة التقرير.  صحةوسيتم عرض العذر الطبي على اللجنة الطبية في الجامعة لمعرفه مدى  اجتماعي قهري ويتم قبوله من قبلي انا. حكومي اويعاد االمتحان اال في حاله وجود عذر طبي  لن

 وسيتم تحديد الموعد من قبلي لالمتحان الموحد لإلعادة لجميع المواد

المتحان لطالبه نهائي.وفي حاله التغييب عن االمتحان الشهري البديل األول والثاني لن يتم اعاده ا-  

درجات من الدرجة األساسية لالمتحان في حالة اعاده االمتحان 3وسيتم حسم   
 

 % من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار.80التأكيد على ضرورة حصول الطالبات على *

 الخطة األسبوعية:

 األسبوع العـنـوان 

 التعريف بالمقرر ومتطلباته

 الجماعية علي الطالباتوتوزيع المهام 
2 



 3 االجتماعيةلممارسة الخدمة  وأهميتهقدمة عن المقرر م

4 

 5 )مراحل تعلم المهارة واكتسابها–وكيفية تكوينها  ماهيتها، للمهارة(العلمية  األسس

6 
 7 وخصائصها المهارات صنيفت

8 

 9 معوقات اكتساب المهارات

 10 ) واالقناعالتأثير  -اجراء المقابلة المهارات( مهاراتنواع ا

 11 العمل الفريقي -القيادة -لتفاوض

 12 التفكير الناقد-التسجيل  -تكوين الجماعات -االجتماعاتادارة  -

 13 عروض تقدمية نشاط جماعي

 14 عروض تقدمية نشاط جماعي

 15 مناقشة المقرر واالطالع على الدرجات

 لتعديل اثناء الفصل الدراسي بما يتناسب مع الصالح العام لطالبات.*هذا المفردات قابلة 
 

 درجات: 5 المشاركة والحضور القـوانـيـن

 االلتزام بالحضور في موعد المحاضرة .1

احترام أستاذة المادة واحترام زميالتك. وأن تكون المحاضرة شيقة وذلك بمشاركتك اإليجابية  .2

 وتفكيرك الناقد.

الهدوء وعدم التحدث مع زميالتك أثناء المحاضرة  الجماعيةاإلنصات والتركيز والمشاركة  .3

في البالك بورد بدون اذن وفي حالة عدم التزامك بالهدوء وتنبيهك ألكثر من مرة، سأضطر 

 آسفة الحتسابك غياب.

تم  سيتم سؤالك في بداية كل محاضرة عن المحاضرة السابقة، لذا أتوقع منك مراجعة ما .4

 دراسته أثناء المحاضرة السابقة، وتحديد النقاط الغامضة عليك لزيادة توضيحها.

 تسليم المهام في الوقت المحدد وسيتم حسم درجه على كل يوم تأخير  .5

االستعداد بالقراءة واالطالع المستمر حيث سيكون هناك امتحانات قصيرة في بعض  .6

 المحاضرات

يعاد إال في حال وجود عذر طبي من مستشفى حكومي  عدم الغياب عن االمتحان الفصلي ولن .7

وسيتم عرضه على االخصائيات االجتماعيات في الجامعة للبت فيه وسيتم اعاده االمتحان بعد 

خاصة في هذا األوقات الحرجة، لن أتمكن من اعادته لك بدون أسباب  .موافقتي شخصيا  

 .سبق التنبيهقهرية. 

بدون نقاش، وارجو  سيتم إلغاء درجة امتحان فصليفي حال ثبت غش أو سرقة علمية  .8

 . سالوقائية لعدم اإلصابة بالفايرو تااللتزام باالحترازا

لتخطيط على العناوين في كل محاضره  الكتاب. معك المادة اويفضل احضار ملزمه  .9

 الرئيسية. وسيتم تزويدك باإلضافات اللزمة على الموقع.

من ساعات  ساعةستتم تغييبها  ساعةمن نصف  أكثر ة التعليم الخاصة بناعن الحضور للمنصعند تأخر الطالبة 

، وفي حالة الخروج بدون اذن سيتم أيضا احتسابه غياب.المادة  

 

:درجات10على التاليعلى وسائل التواصل  والحضوري اإللكترونيسيكون تقسيم درجات النشاط   
 3 حول  لكل المعلومات المطلوبة اوشموله االعلمية وعمقه ا، وصياغتهعلى المادة العلمية المقدمة درجات

وصور  مهام الطالبات الشخصي،الرأي  الخاتمة، إحصائيات،، اهداف تعاريف، على أن تشمل )مقدمة، الموضوع

وترسل  (الحساب االلكتروني والفيديو اذا وجد الذي تم نشر النشاط من خالله وادراج اإلعالن القبلي لنشاط والبعدي

 alareem@ksu.edu.saبااليميل 
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 3  واالبداع واالبتكار داخله )واستضافة مختص( او الحضوري التفعيل لنشاط الكترونيعلى درجات 

 النشاط مناقشتي التقديم يمكن للقائدة حال وجود أي عقبة أثناء ، وفي لتقديم النشاط لن يُقبل أَي عذر على التأخير

 متاح.المكتبية على تويتر خاص او االيميل ، يرجى مراجعتي أثناء الساعات حولها

 عليك تنظيم وترتيب ركنك بشكل جذاب للجمهور بدون تكاليف مادية وهذا يعتمد على ابداعك وقدرتك على  درجة

روبات في الركن واالعتماد على قوه تكلفة ممكنه، وارجو عدم ادراج أي وجبات او اطعمة او مش بأقلاعداد النشاط 

 واختصار المادة العلمية التي ستقدم منك كطالبة جامعه ومتميزة.

 على استعدادك الجيد في التقديم والمتمكن مما تم عرضه. درجتين 

  على تقديم بروشور بشكل جذاب وملفت ومختصر ومفيد وبطريقة جديده غير تقليدية.درجه 

___________________________________________________________ 

 :درجات  10 بوربوينتبرنامج عرض في متطلبات ال

 

  باستخدام الكمبيوتر. تعطى فقط  برنامج بوربوينتيجب كتابة المادة العلمية المختارة لك للعرض التقدمي على

امال  ألستاذة المادة قبل إلقائه ك العرض الملخص منalareem@ksu.edu.sa الكتروني على االيميل  نسخة

 بوقت كافي.

 على أن يشمل العرض على التالي:

  وأسم أستاذة المادةواألرقام الجامعية الطالبات  ف تتضمن عنوان الموضوع العرض وأسماءالغالشريحة 

  بالترتيب التي تليها وبعده يتم سرد التلخيصالشريحة الثانية الفهرس ثم المقدمة في الشريحة األولى 

 .لموضوع العرض المحدد

 المراجع والجزئيات التي تم اقتباس منها مع اسم الباحث او المؤلف والسنه ودار النشر األخيرة  شريحةال

 كان الكتروني. إذاوالروابط 

  بخالف ورقة الغالف المجموعات  طالبة فيشرائح لكل  10عدل مب شريحة 01عدد الشرائح ال يقل عن

طبعا  مع منسقة العرض الي يتم تحديدها  شرائح بالتنسيق 10والمقدمة والخاتمة مع المراجع ال تحسب ضمن 

طالبة فقط وسأضع التقسيم قريبا  على الموقع األسماء مع  3طالبتين الى من قبل المجموعة المكونة من 

العرض ويتم تقديمه على التواريخ المحددة لكم والمتخلفة عن التقديم يتم حسم الدرجة منها كاملة المنسقة في 

 بدون نقاش.

  إذاسيتم تقييم الشكل العام والتنسيق العام للشرائح ونوع الخط وعدم ادراج أي صوره ما عدى الصور الرمزية 

 وبة.رغبتي بحجم صغيره فقط بدون ان تستغل هذا مكان لنصوص المكت

  دقيقة للمجموعة يجب تقسيم الوقت بين أعضاء المجموعة واالخفاق في تقسيم  45الوقت المتاح للعرض هو

 طالبة.وتنظيم الوقت للعرض سيتم حسم درجتين من مجموع الدرجات لكل 

 ارجو للجميع التوفيق
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