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 معلومات المحاضر:

 

 اسم المحاضر المحاضرة / ريـم سـعيد االحـمدي

الساعات   الثالثاء-حد اال  9:00-8:15

 المكتبية

 رقم المكتب 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 (55409) 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(
 األساسية والمستحدثة في الخدمة االجتماعية()المهارات  2017هنداوي عبد االهي حسن 

 
 الكتب الرئيسية

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

 . الرشد مكتبة الرياض، ، االجتماعية

 - .نشر وتو يع الكتاا الجامعي ،جامعه حلوان .(التدريا على مهارات العمل االجتماعي،مرك 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

 المراجع المسانده

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

 ويشرح المعوقات لكتسابها.  والالزمةتكوينها لدى االخصائي االجتماعي ويوضح لنا مراحل تعلم المهارات الضرورية 
 مخرجات التعليم

mailto:alareem@ksu.edu.sa


 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

 

 :طرق التقييم

 

 التغذية الراجعةتاريخ 

 *بالنتيجة( )تزويد الطالبات 

 النوع تقسيم الدرجات تاريخ التقييم

وتكون المشاركة فعاله وليست  .. تقديريدوري

 وذاتيه.قراءه فقط 

 
بدون اعذار مقبولة سيتم حسم  (تغيب الطالبة)وفي حالة 

 التغيب.الدرجة حسب أيام 
 

يتم تحديدها في جدول مستقل بالتواريخ 

وفي حالة عدم تعاون الطالبات في واالسماء 

تحديد مجموعتهم سيتم ادراج األسماء من قبلي 

بطريقة عشوائية "معتمده "غير قابلة لتعديل اال 

من قائده المجموعة بعد تحديد األسباب 

 الجوهرية لهذا التغير.

 

 

 .اولنشاط  التنفيذ 4144  /19/10ثالثاء الا

 ... االسبوع التاسع

تسليم الملفات كامله  1444/ 21/10 خميسلا

 الدرجات. بمن تقرير وتقييم لنشاط الحتسا

 

 مشاركة 
في حالة التغيب ال يوجد بديل لهذا 

 التكليف
 

 

 

 

 

 

 عروض تقدمية

يوجد بديل لهذا  في حالة التغيب ال

 التكليف

 

 

 

 

 

الكتروني يفعل على حضوري ونشاط 

وعلى حسابي  الوسائل اإللكترونيةاحدى 

  في تويتر

alareem1@ 

 أيضا انشاء صفحه خاصة به على تويتر

.....   5 
 .... درجات

 

 

 

 

.....  10 
 .... درجات
 

 

 

 

 

 درجات  10 

 مختارنشاط (1)
 

 التكاليف

 الوقت
 ص 10:30 – ص 9:15 

 

 

 

 حضوري

 سابع األسبوع ال

 التكليففي حالة التغيب يوجد بديل لهذا 

ولكن بشروط ان يكون العذر لتغيب 

قهري ولديك تقرير حكومي ومختوم ويتم 

عرضه على اللجنة ويجب موافقتي 

 شخصياً لالعادة.

 

امتحان فصلي أول    

 35 درجة

 عاالسبو ..الخميس

 السابع

تاريخ ( 55409) 

7/10  /1444 

 

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

تحرمك من فهم المقرر ومن  وكثرة االستئذانات، االلتزام بالحضور في موعد المحاضرة .1

االطالع على الكثير من أسئلة االمتحان وتقلل من درجات المشاركة وتفقدين الفائدة من التقدم 

 سأضطر آسفة الحتسابك غياب. في الحصول على الدرجات، ومع تكرار مثل هذا التصرفات

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

 وتفكيرك الناقد.

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

بدون اذن وفي حالة عدم التزامك بالهدوء وتنبيهك ألكثر من مرة، سأضطر آسفة الحتسابك 

 غياب.



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

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

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

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

 سيساعدك في الحصول على درجات المشاركة. المحاضرات

ولن يعاد إال في حال وجود عذر طبي من مستشفى حكومي  االمتحان الفصليعدم الغياب عن  .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  في حال ثبت غش أو سرقة علمية سيتم إلغاء درجة امتحان فصلي .8

 . سالوقائية لعدم اإلصابة بالفايرو تااللتزام باالحترازا

في كل  . معكارة اليها مسبقا في المحاضرةالتي تم اإلش الكتاب المادة اويفضل احضار ملزمه  .9

 لتخطيط على العناوين الرئيسية. وسيتم تزويدك باإلضافات اللزمة على الموقع.محاضره 

، وفي حالة الخروج من ساعات المادة ساعةستتم تغييبها  ساعةمن نصف  أكثر عن الحضورعند تأخر الطالبة 

تزام بالزي النظامي للجامعة داخل القاعات الدراسية.وارجو االل بدون اذن سيتم أيضا احتسابه غياب.  

 

 ارجو للجميع التوفيق


