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نموذج رقم )(13
 :حلوان
جامعة /أكاديمية
 :كلية الخدمة االجتماعية
كلية /معهـد
 :خدمة الفرد
قســـــــــــم
توصيف برنامج دراسي
توصيف برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية
(مجال ذوي االحتياجات الخاصة)
أ -معلومات أساسية:
 :دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية )مجال ذوى
1اسم البرنامجاالحتياجات الخاصة)
( )مشترك
( ) ثنائي
)√(أحادى
:
2طبيعة البرنامجالقسم المسئول عن البرنامج  :خدمة الفرد
تاااريإ رقاارار البرنااامج تمماعتمتدمملبعتامج مملدئعملالدامميعتابتراسمميعاابجت مملكعتا اسمملعملا اسمميع مملاع
تا لملكعتاد تدبةعطمقلًعااقجتجعتاوزتجيعجقاع()902عمتلجسخع4222/3/41وتاد مب عمملاقجتجعجقماع
()289عمتلجسخع،9002/5/90ع دملعتماعت مبس عتالداميعطمقملًعااقمجتجعتاموزتجيعجقماع()32عمتملجسخع
 .9044/4/6ع
تلجسخعتمتدلبعتوصمس عتامج ملدئع:عدجام عتاق ماعتا ادمتع(تملجسخع  2020 / /مدجام عجقما( )ع
ودجا عتا اسيعجقا( )عمتلجسخ ع9090/ /ع ع
ع

ب -معلومات متخصصة :
-1األهداف العامة للبرنامج:
بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة)
يصبح الطالب قادرا ً على:
 1/1اكتساب المعارف العلمية المرتبطة بالممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1اكتساب المهارات تحديد المشكالت على مختلف المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
وإيجاد الحلول لها .
 3/1إكساب مهارات الممارسة المهنية واالستفادة من الوسائل التكنولوجية.
 4/1تنمية مهارات العمل الفريقي بمجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 5/1المساعدة على اتخاذ القرارات المهنية بمجال ذوي االحتياجات الخاصة بما يتناسب مع المواقف
المختلفة.
 6/1تنمية مهارات توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة بكفاءة
 7/1تنمية الوعي بأدوارهم في تنمية المجتمع الداخلي والخارجي لمؤسسات ذوي االحتياجات
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8/1
9/1

الخاصة والمحافظة على البيئة.
تعليم كيفية االلتزام في سلوكهم المهني بالمبادئ األخالقية والمهنية ,وتقبل المساءلة والمحاسبية ,
بما يكفل تطوير أداءهم المهني ويزيد من ثقة عمالئهم.
التوعية بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في التعليم المستمر

 -2المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:
1/2لمعرفة والفهم:
بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوى االحتياجات الخاصة)
يكون الخريج قادرا على أن:
 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات التي تفسر سلوك العمالء على كافة
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات التي توفر االستراتيجيات واألساليب العلمية
للتدخل المهني على كافة مستويات العمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 3/1/2يوضح المبادئ المهنية في كافة أشكال الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدد األسس والركائز التي تحقق جودة الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
5/1/2
يبين أسس وأساليب تقييم جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في مجال ذوي
6/1/2
االحتياجات الخاصة.
 7/1/2يجدد النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسة المهنية للخدمة االجتماعية على بيئة مؤسسات
ذوي االحتياجات الخاصة.
 8/1/2يوضح أسس المحافظة على العناصر اإليجابية للبيئة الداخلية والخارجية لمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة والعمل على صيانتها.
 9/1/2يحدد أسس تصميم البحوث العلمية
 11/1/2يوضح أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية
 11/1/2يذكر المفاهيم األساسية في مجال التخصص
 12/1/2يحدد أساسيات العمل في مجال منظمات المجتمع المدني
 13/1/2يحدد أسس إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 14/1/2يحدد أساسيات المشروع البحثي.

2/2قدرات الذهنية:
بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوى االحتياجات الخاصة (
يكون الخريج قادرا على أن:
 1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
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2/2/2
3/2/2
4/2/2
5/2/2
6/2/2
7/2/2
8/2/2
9/2/2
11/2/2
11/2/2
12/2/2
13/2/2
14/2/2
15/2/2
16/2/2
17/2/2

يحدد المشكالت المرتبطة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة ويرتبها حسب
أولوياتها
يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.
يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.
يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
يقارن بين نتائج البحوث العلمية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة لالستفادة من نتائجها.
يحلل الكتابات واآلراء المعاصرة المرتبطة بالمشكالت المتنوعة في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.
يفسر النتائج السلبية والمخاطر المرتبطة بمشكالت العمالء في مؤسسات مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
يفسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب على نقص الموارد المتنوعة في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة
يفسر النتائج السلبية والمخاطر التي قد تترتب على الصراعات بين فرق العمل في مؤسسات
ذوي االحتياجات الخاصة
يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة في ضوء الموارد المتاحة
يربط بين أعضاء فريق العمل في المؤسسات التعليمية.
يميز أساسيات سياسات الرعاية االجتماعية
يميز االتجاهات الحديثة في مجال التخصص
يميز اساسيات العمل في مجال منظمات المجتمع المدني
يميز أساسيات المشروع البحثي .

3/2المهارات :
1/3/2مهارات مهنية وعلمية:
بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوى االحتياجات الخاصة)
يكون الخريج قادرا على أن:
 1/1/3/2يدرس المشكالت التي يعاني منها العمالء على كافة المستويات والتي تعوق أداءهم في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف مستوياتهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
والمهارات والقدرات التي تتطلب تنميتها.
 3/1/3/2يخطط لحل مشكالت العمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم
 4/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء في مجال ذوي
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االحتياجات الخاصة وإشباع احتياجاتهم .
 5/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.
 6/1/3/2يطبق األسس العلمية لكتابة التسجيالت المهنية للممارسة مع العمالء على كافة المستويات
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 7/1/3/2يصمم التقارير المهنية المتنوعة لتقديمها للجهات المعنية داخل المؤسسة وخارجها .
 8/1/3/2يحدد نظم المعلومات والحاسب اآللي.
 9/1/3/2يطبق األساليب االحصائية واالجراءات المنهجية في البحوث العلمية .

2/3/2مهارات عامة:
بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوى االحتياجات الخاصة)
يكون الخريج قادرا على أن:
 1/2/3/2يحدد وسائل االتصال اللفظية وغير اللفظية مع جميع العمالء والمشاركين له في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 2/2/3/2يحدد األدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
 3/2/3/2يوضح البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسته المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
من خالل استخدام الشبكة الدولية للمعلومات
 4/2/3/2يوضح أحدث البحوث والكتابات المتعلقة بالممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة من خالل استخدام المكتبة الرقمية
 5/2/3/2يقيم ممارسته المهنية ويحديد جوانب القصور فيهاعن طريق استخدام االساليب العلمية
 6/2/3/2يحدد احتياجاته التعليمية من المعارف والمهارات المتعلقة بممارسته المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 7/2/3/2يقارن الخبرات والمعلومات مع الزمالء والمهتمين من خالل المؤتمرات العلمية والتواصل
عبر الوسائل المختلفة.
 8/2/3/2يربط أدوراه المهنية بأدوار أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
 9/2/3/2يطبق الممارسة الديمقراطية والعلمية عند قيادته لفريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة .
 11/2/3/2ينفذ األنشطة المهنية مع العمالء بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة وفقا للمواعيد
والتوقيتات
 11/2/3/2يصمم جدول زمني محدد ألنشطته المهنية بالمؤسسة التعليمية.
 12/2/3/2يطبق نظم المعلومات والحاسب اآللي .
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 -3المعايير األكاديمية للبرنامج:
في ضوء المعايير األكاديمية االسترشادية التي وضعتها هيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد لمؤسسات
التعليم العالي والخاصة ببرامج دبلوم الدراسات العليا أمكن صياغة المعايير األكاديمية لهذا البرنامج من
خالل القسم العلمي المسئول واعتمادها من مجلس الكلية ومن مجلس الجامعة وذلك على النحو التالي:

1/3المعايير القياسية العامة :
 1/1/3المعرفة والفهم :
بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوى االحتياجات الخاصة)
يكون الخريج قادرا على
1/1/1/3النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم وكذا العلوم ذات العالقة
بممارسته المهنة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة .
 2/1/1/3المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية بمجال ذوي االحتياجات الخاصة .
 3/1/1/3مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
4/1/1/3تأثير الممارسة المهنية علي البيئة والعمل علي الحفاظ علي البيئة وصيانتها .

 3/2/2المهارات الذهنية :
بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوى االحتياجات الخاصة)
يكون الخريج قادرا على
1/3/2/2تحديد وتحليل المشاكل في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وترتيبها وفقا ً ألولوياتها .
 2/3/2/2حل المشاكل االجتماعية والنفسية لذوي االحتياجات الخاصة
3/3/2/2القراءة التحليلية لألبحاث والمواضيع ذات الصلة بذوي االحتياجات الخاصة .
 4/3/2/2تقييم المخاطر في الممارسات المهنية بمجال ذوي االحتياجات الخاصة .
5/3/2/2اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة .

 3/2/3المهارات المهنية :
بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوى االحتياجات
الخاصة) يكون الخريج قادرا على
1/3/2/3تطبيق المهارات المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة .
2/3/2/3كتابة التقارير المهنية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة .

4/2/3المهارات العامة والمنتقلة :
بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوى االحتياجات الخاصة)
يكون الخريج قادرا على
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1/4/1/3التواصل الفعال بأنواعه المختلفة .
2/4/1/3استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة .
3/4/1/3لتقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمة الشخصية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة .
 4/4/1/3استخدام المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة .
 5/4/1/3العمل في الفريق بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة وإدارة الوقت .
 6/4/1/3قيادة فريق في سياقات مهنية مألوفة .
 7/4/1/3التعلم الذاتي والمستمر .

- 4هيكل ومكونات البرنامج:
أ -مدة البرنامج  :الحد األدنى فصلين دراسيين والحد األقصى أربعة فصول دراسية .و
ب -هيكل البرنامج :
إجمالي ()27
عملى ()-
□عدد الساعات /عدد الوحدات نظري ()27
إلزامي ()18

حر () 3

اختياري()6

□ مقررات العلوم األساسية
□ مقررات العلوم االجتماعية و اإلنسانية

2

2262

%

□ مقررات علوم التخصص

6

6667

%

□ مقررات من علوم أخرى (حاسب آلي %

1

1161

%

□ التدريب الميدانى

____

____

ج- -مستويات البرنامج (في نظام الساعات المعتمدة :

%

المستوى األول /الفصل الدراسي األول :يلزم اجتياز ( )51وحدة موزعة على النحو التالي:
إلزامي )51(.اختياري/حر ()3
المستوى الثاني /الفصل الدراسي الثاني :يلزم اجتياز( )51وحدة موزعة كالتالي :
إلزامي ( )6انتقائي اختياري  /حر()6
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د -مقررات البرنامج:
أ -رلزامي:
كود أو رقم
المقرر

اسم المقرر

عدد
الوحدات

1100501س
1100502س

تصميم بحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها
المدخل رلى السلوك اإلنساني والبيئة
االجتماعية
سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص
نصوص أجنبية في مجال التخصص
اتجاهات حديثة في مجال التخصص
تقويم الممارسة المهنية في مجال
التخصص

3
3

3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

1101503س
1101504س
1101505س
1101506س

والمستوى

نظري

تمارين

عملي

الدراسي

الفصل
الدراسي

الفرقة

عدد الساعات
األسبوعية
ــ
ــ

ــ
ــ

-

ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ

-

ــ
ــ
ــ
ــ

ب -اختياري:
1100507خ
1100508خ
1101509خ
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 -5محتويات المقرر:
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راجع توصيف المقررات

كود أو رقم المقرر :
اسم المقرر :
المحتويات

عدد
الوحدات

عدد الساعات
تمارين

الفرقة
والمستوى

الفصل
الدراسى

راجع توصيف المقررات

( طبقا ً لما هو مذكور فى الالئحة )

:

 -6متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
يشترط لقيد الطالب في أحد دبلومات الدراسات العليا ما يأتي :-
أن يكون حاصالً على بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو األجنبية أو ما يعادلهاأن يستوفى المستندات التي تقرها الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية .-اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي تجرى له في بداية العام الدراسي.
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 -7القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:
يشترط لنيل درجة الدبلوم:
• أن يدرس الطالب 27ساعة معتمدة على أن يكون الحد األقصى لعدد الساعات المسجلة في
الفصل الدراسي  18ساعة والحد األدنى 9ساعات .
• عدم الرسوب في أي مقرر أكثر من مرة حيث يفصل الطالب الذي يرسب في المقرر الدراسي
مرتين إذا كان المقرر أساسيا ,وأيضا إذا رسب في نفس المقرر االختياري مرتين .أما إذا استبدل
المقرر االختياري الذي رسب فيه بمقرر اختياري آخر ورسب مرة أخرى في المقرر الجديد
فتحسب له مرة رسوب واحدة وتبقى له مرة أخرى إذا لم يغير هذا المقرر بمقرر اختياري آخر.
• انتظام الطالب في الدراسة وفقا للقواعد المعمول بها في الالئحة.

 -8طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج:
الطريقة
 -1أعمال فصلية
(أ) التراجم والنصوص

ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة
 1/2المعرفة والفهم
 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات التي تفسر سلوك العمالء
على كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/2يحدددد المعددارف المرتبطددة بالنمدداذج والنظريددات التددي تددوفر االسددتراتيجيات
واألسدداليب العلميددة للتدددخل المهنددي علددى كافددة مسددتويات العمددالء فددي مجددال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 3/1/2يوضددح المبددادئ المهنيددة فددي كافددة أشددكال الممارسددة المهنيددة فددي مجددال ذوي
االحتياجات الخاصة
 4/1/2يوضدددح المبدددادئ والقددديم األخالقيدددة والقانونيدددة فدددي مجدددال ذوي االحتياجدددات
الخاصة.
 5/1/2يحدددد األسددس والركددائز التددي تحقددق جددودة الممارسددة المهنيددة فددي مجددال ذوي
االحتياجات الخاصة
 2/2القدرات الذهنية
 1/2/2يحلددددل مشددددكالت العمددددالء علددددى كافددددة المسددددتويات فددددي مجددددال ذوي
االحتياجات الخاصة
 2/2/2يحدد المشكالت المرتبطة بالعمالء في مجدال ذوي االحتياجدات الخاصدة
ويرتبها حسب أولوياتها
 3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسدات
ذوي االحتياجات الخاصة.

11

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

5/2/2
6/2/2
7/2/2

يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
يقار ن بين نتائج البحوث العلمية في مجال ذوي االحتياجدات الخاصدة لالسدتفادة
من نتائجها.
يحلددل الكتابددات واآلراء المعاصددرة المرتبطددة بالمشددكالت المتنوعددة فددي مجددال
ذوي االحتياجات الخاصة.

 1/3/2المهارات المهنية والعلمية
 1/1/3/2يدرس المشكالت التي يعاني منها العمالء على كافة المستويات والتي تعوق
أداءهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/3/2يدرس حاجات العمدالء علدى اخدتالف مسدتوياتهم فدي مجدال ذوي االحتياجدات
الخاصة والمهارات والقدرات التي تتطلب تنميتها.
 3/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة وإشباع احتياجاتهم .
 4/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.

 2/3/2مهارات عامة
1/2/3/2

يوضددح البيانددات والمعلومددات المرتبطددة بممارسددته المهنيددة فددي مجددال ذوي
االحتياجات الخاصة من خالل استخدام الشبكة الدولية للمعلومات
يوضح أحدث البحوث والكتابات المتعلقدة بالممارسدة المهنيدة فدي مجدال ذوي
االحتياجات الخاصة من خالل استخدام المكتبة الرقمية
يقدديم ممارسددته المهنيدددة ويحديددد جواندددب القصددور فيهددداعن طريددق اسدددتخدام
االساليب العلمية

4/2/3/2

يقددارن الخبددرات والمعلومددات مددع الددزمالء والمهتمددين مددن خددالل المددؤتمرات
العلمية والتواصل عبر الوسائل المختلفة.

2/2/3/2
3/2/3/2
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(ب)مناقشة

 1/2المعرفة والفهم
 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات التي تفسر سدلوك العمدالء علدى
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات التي توفر االستراتيجيات واألساليب
العلميدددة للتددددخل المهندددي علدددى كافدددة مسدددتويات العمدددالء فدددي مجدددال ذوي االحتياجدددات
الخاصة.
 3/1/2يوضدددح المبدددادئ المهنيدددة فدددي كافدددة أشدددكال الممارسدددة المهنيدددة فدددي مجدددال ذوي
االحتياجات الخاصة
4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 5/1/2يحددددد األسدددس والركدددائز التدددي تحقدددق جدددودة الممارسدددة المهنيدددة فدددي مجدددال ذوي
االحتياجات الخاصة
 6/1/2يبددين أسددس وأسدداليب تقيدديم جددودة األداء المهنددي لألخصددائي االجتمدداعي فددي مجددال
ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/2القدرات الذهنية
يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في مجال
1/2/2
ذوي االحتياجات الخاصة
يحدد المشكالت المرتبطة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات
2/2/2
الخاصة ويرتبها حسب أولوياتها
يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
3/2/2
يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل
4/2/2
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات
5/2/2
المتاحة.
يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
6/2/2
يقارن بين نتائج البحوث العلمية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
7/2/2
لالستفادة من نتائجها.
يحلددل الكتابددات واآلراء المعاصددرة المرتبطددة بالمشددكالت المتنوعددة فددي مجددال
8/2/2
ذوى االحتياجات الخاصة.
 1/3/2المهارات المهنية والعلمية
 1/1/3/2يخطددط لحددل مشددكالت العمددالء فددي مجددال ذوي االحتياجددات الخاصددة وتنميددة
مهاراتهم
 2/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وإشباع احتياجاتهم .
 3/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.
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4/1/3/2

يطبق األسس العلمية لكتابة التسجيالت المهنية للممارسة مع العمالء على كافة
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

 2/3/2مهارات عامة
1/2/3/2
2/2/3/2
3/2/3/2
4/2/3/2
(جـ) أسئلة شفهية

يحدد وسائل االتصال اللفظية وغير اللفظية مع جميع العمالء والمشاركين له
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدددددد األدوات والتقنيددددات الحديثددددة فددددي عمليددددة االتصددددال بمؤسسددددات ذوي
االحتياجات الخاصة.
يوضددح البيانددات والمعلومددات المرتبطددة بممارسددته المهنيددة فددي مجددال ذوي
االحتياجات
الخاصة من خالل استخدام الشبكة الدولية للمعلومات
يوضح أحدث البحوث والكتابات المتعلقة بالممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة من خالل استخدام المكتبة الرقمية

 1/2المعرفة والفهم
 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات التي تفسر سلوك العمالء على
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/2يحددددد المعدددارف المرتبطدددة بالنمددداذج والنظريدددات التدددي تدددوفر االسدددتراتيجيات
واألسدداليب العلميددة للتدددخل المهنددي علددى كافددة مسددتويات العمددالء فددي مجددال ذوي
االحتياجات الخاصة.
3/1/2
الخاصة.

يوضح المبدادئ والقديم األخالقيدة والقانونيدة فدي مجدال ذوي االحتياجدات

 4/1/2يحدددد األسددس والركددائز التدددي تحقددق جددودة الممارسدددة المهنيددة فددي مجدددال ذوي
االحتياجات الخاصة
يبين أسس وأساليب تقييم جودة األداء المهني لألخصائي االجتمداعي فدي
5/1/2
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/2القدرات الذهنية
 1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 2/2/2يحدد المشكالت المرتبطة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
ويرتبها حسب أولوياتها
 3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.
 5/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.
 6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة

13

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

7/2/2
8/2/2

يقارن بين نتائج البحوث العلمية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة لالستفادة
من نتائجها.
يحلل الكتابات واآلراء المعاصرة المرتبطة بالمشكالت المتنوعة في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

 1/3/2المهارات المهنية والعلمية
 1/1/3/2يدرس المشكالت التي يعاني منها العمالء على كافة المستويات والتي تعوق
أداءهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف مستوياتهم في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة والمهارات والقدرات التي تتطلب تنميتها.
 3/1/3/2يخطدددط لحدددل مشدددكالت العمدددالء فدددي مجدددال ذوي االحتياجدددات الخاصدددة وتنميدددة
مهاراتهم
 4/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وإشباع احتياجاتهم .
 5/1/3/2يقدديم نتددائج التدددخل المهنددي مددع العمددالء علددى كافددة المسددتويات فددي مجددال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 2/3/2مهارات عامة
يحدد وسائل االتصال اللفظية وغير اللفظية مع جميع العمالء
1/2/3/2
والمشاركين له في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدد األدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات
2/2/3/2
ذوي االحتياجات الخاصة.
يوضح البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسته المهنية
3/2/3/2
في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة من خالل استخدام الشبكة الدولية للمعلومات
4/2/3/2
(د) رمتحان منتصف الفصل

يقيم ممارسته المهنية ويحديد جوانب القصور فيهاعن طريق
استخدام االساليب العلمية

المعرفة والفهم
 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات التي تفسر سلوك العمالء على
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/2يحددددد المعدددارف المرتبطدددة بالنمددداذج والنظريدددات التدددي تدددوفر االسدددتراتيجيات
واألسدداليب العلميددة للتدددخل المهنددي علددى كافددة مسددتويات العمددالء فددي مجددال ذوي
االحتياجات الخاصة.
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 3/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 4/1/2يحدددد األسددس والركددائز التدددي تحقددق جددودة الممارسدددة المهنيددة فددي مجدددال ذوي
االحتياجات الخاصة
 5/1/2يبين أسس وأساليب تقيديم جدودة األداء المهندي لألخصدائي االجتمداعي فدي مجدال
ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/2القدرات الذهنية
 1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 2/2/2يحدد المشكالت المرتبطة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
ويرتبها حسب أولوياتها
 3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.
 5/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.
 6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
 7/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة لالستفادة
من نتائجها.
 8/2/2يحلل الكتابات واآلراء المعاصرة المرتبطة بالمشكالت المتنوعة في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 1/3/2المهارات المهنية والعلمية
 1/1/3/2يدرس المشكالت التي يعاني منها العمالء على كافة المستويات والتي تعوق
أداءهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف مستوياتهم في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة والمهارات والقدرات التي تتطلب تنميتها.
 3/1/3/2يخطدددط لحدددل مشدددكالت العمدددالء فدددي مجدددال ذوي االحتياجدددات الخاصدددة وتنميدددة
مهاراتهم
 4/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وإشباع احتياجاتهم .
 5/1/3/2يقدديم نتددائج التدددخل المهنددي مددع العمددالء علددى كافددة المسددتويات فددي مجددال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 2/3/2مهارات عامة
يحدد وسائل االتصال اللفظية وغير اللفظية مع جميع العمالء
1/2/3/2
والمشاركين له في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدد األدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات
2/2/3/2
ذوي االحتياجات الخاصة.
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3/2/3/2

يوضح البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسته المهنية
في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة من خالل استخدام الشبكة الدولية للمعلومات

4/2/3/2

يقيم ممارسته المهنية ويحديد جوانب القصور فيهاعن طريق
استخدام االساليب العلمية
ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة

( )2رحتبار نهائى

(أ) عنظاااااااااااااارى (جميااااااااااااااع 1/2المعرفة والفهم
المقررات)
 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات التي تفسر سدلوك العمدالء علدى
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات التي توفر االستراتيجيات واألساليب
العلمية للتدخل المهني على كافة مستويات العمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 3/1/2يوضدددح المبدددادئ المهنيدددة فدددي كافدددة أشدددكال الممارسدددة المهنيدددة فدددي مجدددال ذوي
االحتياجات الخاصة
 4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 5/1/2يحددددد األسدددس والركدددائز التدددي تحقدددق جدددودة الممارسدددة المهنيدددة فدددي مجدددال ذوي
االحتياجات الخاصة
 6/1/2يبددين أسددس وأسدداليب تقيدديم جددودة األداء المهنددي لألخصددائي االجتمدداعي فددي مجددال
ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/2القدرات الذهنية
يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في مجال
1/2/2
ذوي االحتياجات الخاصة
يحدد المشكالت المرتبطة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات
2/2/2
الخاصة ويرتبها حسب أولوياتها
يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
3/2/2
يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل
4/2/2
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات
5/2/2
المتاحة.
يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
6/2/2
 1/3/2المهارات المهنية والعلمية
1/1/3/2
2/1/3/2

يخطددط لحددل مشددكالت العمددالء فددي مجددال ذوي االحتياجددات الخاصددة وتنميددة
مهاراتهم
يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء
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في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وإشباع احتياجاتهم .
 3/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.
 4/1/3/2يطبق األسس العلمية لكتابة التسجيالت المهنية للممارسة مع العمالء على كافة
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 2/3/2مهارات عامة
1/2/3/2
2/2/3/2
3/2/3/2

(ب) عأبحاث ( الرسائل
العلمية)

يحدد وسائل االتصال اللفظية وغير اللفظية مع جميع العمالء والمشاركين له
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدددددد األدوات والتقنيددددات الحديثددددة فددددي عمليددددة االتصددددال بمؤسسددددات ذوي
االحتياجات الخاصة.
يوضددح البيانددات والمعلومددات المرتبطددة بممارسددته المهنيددة فددي مجددال ذوي
االحتياجات
الخاصة من خالل استخدام الشبكة الدولية للمعلومات

1/2المعرفة والفهم
 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات التي تفسر سدلوك العمدالء علدى
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات التي توفر االستراتيجيات واألساليب
العلمية للتدخل المهني على كافة مستويات العمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 3/1/2يوضدددح المبدددادئ المهنيدددة فدددي كافدددة أشدددكال الممارسدددة المهنيدددة فدددي مجدددال ذوي
االحتياجات الخاصة
 4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/2القدرات الذهنية
يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في مجال
1/2/2
ذوي االحتياجات الخاصة
يحدد المشكالت المرتبطة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات
2/2/2
الخاصة ويرتبها حسب أولوياتها
يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
3/2/2
يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل
4/2/2
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات
5/2/2
المتاحة.
يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
6/2/2
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 1/3/2المهارات المهنية والعلمية
 1/1/3/2يخطددط لحددل مشددكالت العمددالء فددي مجددال ذوي االحتياجددات الخاصددة وتنميددة
مهاراتهم
 2/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وإشباع احتياجاتهم .
 3/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.
 4/1/3/2يطبق األسس العلمية لكتابة التسجيالت المهنية للممارسة مع العمالء على كافة
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 2/3/2مهارات عامة
1/2/3/2
2/2/3/2

يحدد وسائل االتصال اللفظية وغير اللفظية مع جميع العمالء والمشاركين له
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدددددد األدوات والتقنيددددات الحديثددددة فددددي عمليددددة االتصددددال بمؤسسددددات ذوي
االحتياجات الخاصة.

(جااااااااـ)مناقشة ( الرسااااااااائل 1/المعرفة والفهم
العلمية)
 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات التي تفسر سدلوك العمدالء علدى
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات التي توفر االستراتيجيات واألساليب
العلمية للتدخل المهني على كافة مستويات العمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 3/1/2يوضدددح المبدددادئ المهنيدددة فدددي كافدددة أشدددكال الممارسدددة المهنيدددة فدددي مجدددال ذوي
االحتياجات الخاصة
 4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/2القدرات الذهنية
يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في مجال
1/2/2
ذوي االحتياجات الخاصة
يحدد المشكالت المرتبطة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات
2/2/2
الخاصة ويرتبها حسب أولوياتها
يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
3/2/2
يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل
4/2/2
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
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5/2/2
6/2/2

يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات
المتاحة.
يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة

 1/3/2المهارات المهنية والعلمية
 1/1/3/2يخطددط لحددل مشددكالت العمددالء فددي مجددال ذوي االحتياجددات الخاصددة وتنميددة
مهاراتهم
 2/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وإشباع احتياجاتهم .
 3/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.
 4/1/3/2يطبق األسس العلمية لكتابة التسجيالت المهنية للممارسة مع العمالء على كافة
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
 2/3/2مهارات عامة
1/2/3/2
2/2/3/2

يحدد وسائل االتصال اللفظية وغير اللفظية مع جميع العمالء والمشاركين له
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
يحدددددد األدوات والتقنيددددات الحديثددددة فددددي عمليددددة االتصددددال بمؤسسددددات ذوي
االحتياجات الخاصة.

 -9طرق تقويم البرنامج :
-1
-2
-3
-4
-5

العينة
 %11من الطالب
عدد ( )11خريجين

الوسيلة
القائم بالتقويم
طالب الفرقة النهائية استمارة استطالع رأى
استمارة استطالع رأى
الخريجون
استمارة استطالع رأى
أصحاب األعمال
تقييم المراجع المراجع الخارجي:
مقيم خارجي أو استمارة
أ.د /ابراهيم شوقي عبدالحميد
الخارجي طبقا لنموذج الهيئة
ممتحن خارجي
استاذ متفرغ كلية اآلداب قسم علم النفس جامعة القاهرة
تقارير المقررات من ملفات  %11من طالب الدبلوم
طرق أخرى
اعضاء هيئة التدريس
رئيس القسم
منسق البرنامج
أ.د سامية عبدالرحمن همام
أ.د فاطمة أمين أحمد
2021-2020
تم اعتماد التوصيف بمجلس
كلية رقم ( ) بتاريإ 2222/ /م
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مصفوفة )(1توافق أهداف برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )مع المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج
1/2المعرفة والفهم

2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج
والنظريات التي توفر االستراتيجيات
واألساليب العلمية للتدخل
المهني على كافة مستويات العمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس
العلمية والنظريات التي تفسر سلوك
العمالء على كافة المستويات في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة

3/1/2يوضح المبادئ المهنية في كافة
أشكال الممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية
والقانونية في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

5/1/2يحدد األسس والركائز التي تحقق
جودة الممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

6/1/2يبين أسس وأساليب تقييم جودة
األداء المهني لألخصائي االجتماعي في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

7/1/2يحدد النتائج والتأثيرات االيجابية
للممارسة المهنية للخدمة االجتماعية على
بيئة مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.

9/1/2يحدد أسس تصميم البحوث العلمية
8/1/2يوضح أسس المحافظة على
العناصر اإليجابية للبيئة الداخلية
والخارجية لمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة والعمل على صيانتها.

12/1/2يوضح أساسيات سياسة الرعاية
االجتماعية

11/1/2يذكر المفاهيم األساسية في مجال
التخصص

12/1/2يحدد أساسيات العمل في مجال
منظمات المجتمع المدني

13/1/2يحدد نظم المعلومات والحاسب
اآللي

أهداف البرنامج
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14/1/2يحدد أسس ردارة مؤسسات
الرعاية االجتماعية

1/1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة بالممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
2/1تزويد الطالب بمهارات تحديد المشكالت على مختلف المستويات في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة وريجاد الحلول لها .
3/1ركساب الطالب مهارات الممارسة المهنية واالستفادة من الوسائل
التكنولوجية
4/1تنمية مهارات الطالب في العمل الفريقي بمجال ذوي االحتياجات الخاصة.
5/1مساعدة الطالب على اتخاذ القرارات المهنية بمجال ذوي االحتياجات
الخاصة بما يتناسب مع المواقف المختلفة.
6/1تنمية مهارات الطالب في توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة بكفاءة
7/1تنمية الوعي لدى الطالب بأدوارهم في تنمية المجتمع الداخلي والخارجي
لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة والمحافظة على البيئة.
8/1تعليم الطالب كيفية االلتزام في سلوكهم المهني بالمبادئ األخالقية والمهنية ,
وتقبل المساءلة والمحاسبية ,بما يكفل تطوير أداءهم المهني ويزيد من ثقة
عمالئهم.
9/1توعية الطالب بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في التعليم المستمر

15/1/2يحدد أساسيات المشروع البحثي

مخرجات البرنامج
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تابع :مصفوفة )(1توافق أهداف برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )مع المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج
 2/2المهارات الذهنية

1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة
المستويات في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة

2/2/2يحدد مشكالت العمالء في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة حسب أولوياتها

3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة

4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض
بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.

5/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات
المهنية في ضوء المعلومات والبيانات
المتاحة.

6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة
بمجال ذوي االحتياجات الخاصة

7/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة لالستفادة
من نتائجها.

8/2/2يحلل الكتابات واآلراء المعاصرة
المرتبطة بالمشكالت المتنوعة في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.

9/2/2يفسر النتائج السلبية والمخاطر
المرتبطة بمشكالت العمالء في مؤسسات
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

12/2/2يفسر النتائج والمخاطر التي قد
تترتب على نقص الموارد المتنوعة في
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

12/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات
المهنية المتعلقة بشئون العمالء في
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة في
ضوء الموارد المتاحة
11/2/2يقيم النتائج السلبية والمخاطر
التي قد تترتب على الصراعات بين فرق
العمل في مؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة

13/2/2يربط بين أعضاء فريق العمل في
المؤسسات التعليمية عند اتخاذ القرارات
المهنية المتعلقة بالطالب أو بنظم العمل
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.

14/2/2يميز أساسيات سياسات الرعاية
االجتماعية

15/2/2يميز االتجاهات الحديثة في مجال
التخصص

اهداف البرنامج
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16/2/2يميز اساسيات العمل في مجال
منظمات المجتمع المدني

1/1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة بالممارسة
المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
2/1تزويد الطالب بمهارات تحديد المشكالت على مختلف
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وريجاد
الحلول لها .
3/1ركساب الطالب مهارات الممارسة المهنية واالستفادة
من الوسائل التكنولوجية
4/1تنمية مهارات الطالب في العمل الفريقي بمجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
5/1مساعدة الطالب على اتخاذ القرارات المهنية بمجال
ذوي االحتياجات الخاصة بما يتناسب مع المواقف
المختلفة.
6/1تنمية مهارات الطالب في توظيف الموارد المتاحة
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة بكفاءة
7/1تنمية الوعي لدى الطالب بأدوارهم في تنمية المجتمع
الداخلي والخارجي لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
والمحافظة على البيئة.
8/1تعليم الطالب كيفية االلتزام في سلوكهم المهني
بالمبادئ األخالقية والمهنية ,وتقبل المساءلة
والمحاسبية ,بما يكفل تطوير أداءهم المهني ويزيد من
ثقة عمالئهم.
9/1توعية الطالب بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في
التعليم المستمر

17/2/2يميز أساسيات المشروع البحثي .

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع :مصفوفة )(1توافق أهداف برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )مع المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج
1/3/2مهارات مهنية وعملية

1/1/3/2يدرس المشكالت التي يعاني منها
العمالء على كافة المستويات والتي تعوق
أداءهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

2/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف
مستوياتهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
والمهارات والقدرات التي تتطلب تنميتها.

3/1/3/2يخطط لحل مشكالت العمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة وتنمية
مهاراتهم

4/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل
المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة ورشباع
احتياجاتهم.

5/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع
العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
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7/1/3/2يصمم التقارير المهنية المتنوعة
لتقديمها للجهات المعنية داخل المؤسسة
وخارجها.

4/1تنمية مهارات الطالب في العمل الفريقي بمجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 5/1مساعدة الطالب على اتخاذ القرارات المهنية بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
بما يتناسب مع المواقف المختلفة.
6/1تنمية مهارات الطالب في توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة بكفاءة
7/1تنمية الوعي لدى الطالب بأدوارهم في تنمية المجتمع الداخلي والخارجي
لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة والمحافظة على البيئة.
8/1تعليم الطالب كيفية االلتزام في سلوكهم المهني بالمبادئ األخالقية والمهنية ,
وتقبل المساءلة والمحاسبية ,بما يكفل تطوير أداءهم المهني ويزيد من ثقة عمالئهم.
9/1توعية الطالب بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في التعليم المستمر

8/1/3/2يطبق نظم المعلومات والحاسب
اآللي.

1/1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة بالممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
2/1تزويد الطالب بمهارات تحديد المشكالت على مختلف المستويات في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة وريجاد الحلول لها .
3/1ركساب الطالب مهارات الممارسة المهنية واالستفادة من الوسائل التكنولوجية

9/1/3/2يطبق األساليب االحصائية
واالجراءات المنهجية في البحوث العلمية

أهبت عتامج لدئع

6/1/3/2يطبق األسس العلمية لكتابة
التسجيالت المهنية للممارسة مع العمالء على
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع :مصفوفة )(1توافق أهداف برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )مع المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج
2/3/2مهارات عامة

1/2/3/2يحدد وسائل االتصال اللفظية
وغير اللفظية مع جميع العمالء
والمشاركين له في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

2/2/3/2يحدد األدوات والتقنيات
الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات
ذوي االحتياجات الخاصة.

3/2/3/2يوضح البيانات والمعلومات
المرتبطة بممارسته المهنية في مجال
ذوي االحتياجات الخاصةمن خالل
استخدام الشبكة الدولية للمعلومات

4/2/3/2يوضح أحدث البحوث
والكتابات المتعلقة بالممارسة المهنية
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة من
خالل استخدام المكتبة الرقمية

5/2/3/2يقيم ممارسته المهنية ويحديد
جوانب القصور فيهاعن طريق استخدام
االساليب العلمية

6/2/3/2يحدد احتياجاته التعليمية من
المعارف والمهارات المتعلقة بممارسته
المهنية في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

7/2/3/2يقارن الخبرات والمعلومات مع
الزمالء والمهتمين من خالل المؤتمرات
العلمية والتواصل عبر الوسائل
المختلفة.

8/2/3/2يربط أدوراه المهنية بأدوار
أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

12/2/3/2ينفذ األنشطة المهنية مع
العمالء بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة وفقا للمواعيد والتوقيتات

11/2/3/2يصمم جدول زمني محدد
ألنشطته المهنية بالمؤسسة التعليمية

1/1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة بالممارسة
المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
2/1تزويد الطالب بمهارات تحديد المشكالت على مختلف
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وريجاد الحلول
لها .
3/1ركساب الطالب مهارات الممارسة المهنية واالستفادة من
الوسائل التكنولوجية
4/1تنمية مهارات الطالب في العمل الفريقي بمجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
5/1مساعدة الطالب على اتخاذ القرارات المهنية بمجال ذوي
االحتياجات الخاصة بما يتناسب مع المواقف المختلفة.
6/1تنمية مهارات الطالب في توظيف الموارد المتاحة
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة بكفاءة
7/1تنمية الوعي لدى الطالب بأدوارهم في تنمية المجتمع
الداخلي والخارجي لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
والمحافظة على البيئة.
8/1تعليم الطالب كيفية االلتزام في سلوكهم المهني بالمبادئ
األخالقية والمهنية ,وتقبل المساءلة والمحاسبية ,بما يكفل
تطوير أداءهم المهني ويزيد من ثقة عمالئهم.
9/1توعية الطالب بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في التعليم
المستمر

12/2/3/2يطبق نظم المعلومات
والحاسب اآللي

أهبت عتامج لدئع

9/2/3/2يطبق الممارسة الديمقراطية
والعلمية عند قيادته لفريق العمل
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة .

مخرجات البرنامج

√

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام

منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد
2021-2020
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة )(2توافق مقررات برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )ومخرجاته التعليمية المستهدفة
1/2المعرفة والفهم

1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية
والنظريات التي تفسر سلوك العمالء على كافة
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات
التي توفر االستراتيجيات واألساليب العلمية للتدخل
المهني على كافة مستويات العمالء في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

3/1/2يوضح المبادئ المهنية في كافة أشكال الممارسة
المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

5/1/2يحدد األسس والركائز التي تحقق جودة
الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

6/1/2يبين أسس وأساليب تقييم جودة األداء المهني
لألخصائي االجتماعي في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

7/1/2يحدد النتائج والتأث يرات االيجابية للممارسة
المهنية للخدمة االجتماعية على بيئة مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.

8/1/2يوضح أسس المحافظة على العناصر اإليجابية
للبيئة الداخلية والخارجية لمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة والعمل على صيانتها.

9/1/2يحدد أسس تصميم البحوث العلمية

12/1/2يوضح أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية

11/1/2يذكر المفاهيم األساسية في مجال التخصص

12/1/2يحدد أساسيات العمل في مجال منظمات
المجتمع المدني

13/1/2يحدد نظم المعلومات والحاسب اآللي

مقررات البرنامج
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15/1/2يحدد أساسيات المشروع البحثي

تصميم بحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها
المدخل رلى السلوك االنساني والبيئة
االجتماعية
سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص
نصوص أجنبية في مجال التخصص
اتجاهات حديثة في مجال التخصص
تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص
منظمات المجتمع المدني
حاسب آلي ونظم معلومات
التدخل المهني في رطار الممارسة العامة
ردارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
استراتيجيات تطوير التخصص
مشروع بحثي

14/1/2يحدد أسس ردارة مؤسسات الرعاية االجتماعية

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع :مصفوفة )(2توافق مقررات برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )ومخرجاته التعليمية المستهدفة
2/2المهارات الذهنية
مخرجات البرنامج
1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

2/2/2يحدد مشكالت العمالء في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة حسب أولوياتها

4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين
أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.
3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة

5/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في
ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.

6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال
ذوي االحتياجات الخاصة

7/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة لالستفادة من نتائجها.

11/2/2يقيم النتائج السلبية والمخاطر التي قد
تترتب على الصراعات بين فرق العمل في
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
12/2/2يفسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب
على نقص الموارد المتنوعة في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة
9/2/2يفسر النتائج السلبية والمخاطر المرتبطة
بمشكالت العمالء في مؤسسات مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
8/2/2يحلل الكتابات واآلراء المعاصرة المرتبطة
بالمشكالت المتنوعة في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

12/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية
المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة في ضوء الموارد المتاحة

15/2/2يميز االتجاهات الحديثة في مجال
التخصص
14/2/2يميز أساسيات سياسات الرعاية
االجتماعية
13/2/2يربط بين أعضاء فريق العمل في
المؤسسات التعليمية عند اتخاذ القرارات المهنية
المتعلقة بالطالب أو بنظم العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.
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16/2/2يميز اساسيات العمل في مجال منظمات
المجتمع المدني

تصميم بحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها
المدخل رلى السلوك االنساني والبيئة االجتماعية
سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص
نصوص أجنبية في مجال التخصص
اتجاهات حديثة في مجال التخصص
تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص
منظمات المجتمع المدني
حاسب آلي ونظم معلومات
التدخل المهني في رطار الممارسة العامة
ردارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
استراتيجيات تطوير التخصص
مشروع بحثي

17/2/2يميز أساسيات المشروع البحثي .

مقررات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع :مصفوفة )(2توافق مقررات برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )ومخرجاته التعليمية المستهدفة
1/3/2المهارات المهنية

1/1/3/2يدرس المشكالت التي
يعاني منها العمالء على كافة
المستويات والتي تعوق أداءهم في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

2/1/3/2يدرس حاجات العمالء
على اختالف مستوياتهم في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة والمهارات
والقدرات التي تتطلب تنميتها.

3/1/3/2يخطط لحل مشكالت
العمالء في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة وتنمية مهاراتهم

6/1/3/2يطبق األسس العلمية
لكتابة التسجيالت المهنية للممارسة
مع العمالء على كافة المستويات في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة
5/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني
مع العمالء على كافة المستويات في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
4/1/3/2يطبق استراتيجيات
وأساليب التدخل المهني المناسبة
لحل مشكالت العمالء في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة ورشباع
احتياجاتهم.

7/1/3/2يصمم التقارير المهنية
المتنوعة لتقديمها للجهات المعنية
داخل المؤسسة وخارجها.

8/1/3/2يطبق نظم المعلومات
والحاسب اآللي.

مقررات البرنامج
تصميم بحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها
المدخل رلى السلوك االنساني والبيئة االجتماعية
سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص
نصوص أجنبية في مجال التخصص
اتجاهات حديثة في مجال التخصص
تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص
منظمات المجتمع المدني
حاسب آلي ونظم معلومات
التدخل المهني في رطار الممارسة العامة
ردارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
استراتيجيات تطوير التخصص
مشروع بحثي
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9/1/3/2يطبق األساليب االحصائية
واالجراءات المنهجية في البحوث
العلمية

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع :مصفوفة )(2توافق مقررات برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )ومخرجاته التعليمية المستهدفة
2/3/2المهارات العامة والمنقولة

1/2/3/2يحدد وسائل االتصال اللفظية
وغير اللفظية مع جميع العمالء
والمشاركين له في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

2/2/3/2يحدد األدوات والتقنيات
الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات
ذوي االحتياجات الخاصة.

3/2/3/2يوضح البيانات والمعلومات
المرتبطة بممارسته المهنية في مجال
ذوي االحتياجات الخاصةمن خالل
استخدام الشبكة الدولية للمعلومات

4/2/3/2يوضح أحدث البحوث
والكتابات المتعلقة بالممارسة المهنية
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة من
خالل استخدام المكتبة الرقمية

6/2/3/2يحدد احتياجاته التعليمية من
المعارف والمهارات المتعلقة
بممارسته المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
5/2/3/2يقيم ممارسته المهنية
ويحديد جوانب القصور فيهاعن طريق
استخدام االساليب العلمية

7/2/3/2يقارن الخبرات والمعلومات
مع الزمالء والمهتمين من خالل
المؤتمرات العلمية والتواصل عبر
الوسائل المختلفة.

8/2/3/2يربط أدوراه المهنية بأدوار
أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة
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9/2/3/2يطبق الممارسة الديمقراطية
والعلمية عند قيادته لفريق العمل
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة .

منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد

12/2/3/2ينفذ األنشطة المهنية مع
العمالء بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة وفقا للمواعيد والتوقيتات

مقررات البرنامج

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام

12/2/3/2يطبق نظم المعلومات
والحاسب اآللي

تصميم بحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها
المدخل رلى السلوك االنساني والبيئة االجتماعية
سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص
نصوص أجنبية في مجال التخصص
اتجاهات حديثة في مجال التخصص
تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص
منظمات المجتمع المدني
حاسب آلي ونظم معلومات
التدخل المهني في رطار الممارسة العامة
ردارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
استراتيجيات تطوير التخصص
مشروع بحثي

11/2/3/2يصمم جدول زمني محدد
ألنشطته المهنية بالمؤسسة التعليمية

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة )(3توافق المعايير االكاديمية لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )ومخرجاته التعليمية المستهدفة
1/2المعرفة والفهم

12/1/2يحدد أساسيات العمل في مجال منظمات
المجتمع المدني

13/1/2يحدد نظم المعلومات والحاسب اآللي

1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية
والنظريات التي تفسر سلوك العمالء على كافة
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات
التي توفر االستراتيجيات واألساليب العلمية للتدخل
المهني على كافة مستويات العمالء في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

3/1/2يوضح المبادئ المهنية في كافة أشكال
الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

5/1/2يحدد األسس والركائز التي تحقق جودة
الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

6/1/2يبين أسس وأساليب تقييم جودة األداء المهني
لألخصائي االجتماعي في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

7/1/2يحدد النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسة
المهنية للخدمة االجتماعية على بيئة مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.

8/1/2يوضح أسس المحافظة على العناصر اإليجابية
للبيئة الداخلية والخارجية لمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة والعمل على صيانتها.

9/1/2يحدد أسس تصميم البحوث العلمية

12/1/2يوضح أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية

المعايير االكاديمية
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14/1/2يحدد أسس ردارة مؤسسات الرعاية
االجتماعية

توظيااااف المااااوارد المتاحااااة بمؤسسااااات ذوي االحتياجااااات
الخاصة بالكفاءة المطلوبة
الااوعي باادوره فااي االسااتفادة ماان القاادرات المتبقيااة لااذوي
االحتياجات الخاصة في تنمية المجتمع
االلتاازام بالمبااادئ المهنيااة لممارسااته الخدمااة االجتماعيااة
والقواعد والمواثياق األخالقياة التاي تحكام العمال فاي مجاال
ذوي االحتياجات الخاصة
ردراك ضرورة تنمية ذاته واالنخراط في التعلم المستمر

15/1/2يحدد أساسيات المشروع البحثي

تطبيااق المعااارف المتخصصااة التااي اكتساابها فااي ممارسااته
المهنية
تحديااد مشااكالت ذوي االحتياجااات الخاصااة واقتاارا حلااوال
تحديد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة واقترا حلوال لها .
لها.
رتقااان المهااارات المهنيااة واسااتخدام الوسااائل التكنولوجيااة
المناساابة فاااي ممارساااته المهنيااة بمجاااال ذوي االحتياجاااات
الخاصة
االتصال الجيد والقيام بدوره المهناي فاي رطاار فرياق العمال
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
اتخاذ القرار المهنية في ضوء المعلومات المتاحة

11/1/2يذكر المفاهيم األساسية في مجال التخصص

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع :مصفوفة )(3توافق المعايير االكاديمية لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )ومخرجاته التعليمية المستهدفة
2/2المهارات الذهنية

1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

2/2/2يحدد مشكالت العمالء في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة حسب أولوياتها

3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة

4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين
أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.

5/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في
ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.

6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال
ذوي االحتياجات الخاصة

7/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة لالستفادة من نتائجها.

8/2/2يحلل الكتابات واآلراء المعاصرة المرتبطة
بالمشكالت المتنوعة في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

9/2/2يفسر النتائج السلبية والمخاطر المرتبطة
بمشكالت العمالء في مؤسسات مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

12/2/2يفسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب
على نقص الموارد المتنوعة في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

11/2/2يقيم النتائج السلبية والمخاطر التي قد
تترتب على الصراعات بين فرق العمل في
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

12/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية
المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة في ضوء الموارد المتاحة

13/2/2يربط بين أعضاء فريق العمل في
المؤسسات التعليمية عند اتخاذ القرارات المهنية
المتعلقة بالطالب أو بنظم العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.

14/2/2يميز أساسيات سياسات الرعاية
االجتماعية

لمعايير االكاديمية
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15/2/2يميز االتجاهات الحديثة في مجال
التخصص

توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة بالكفاءة المطلوبة
الوعي بدوره في االستفادة من القدرات المتبقية لذوي
االحتياجات الخاصة في تنمية المجتمع
االلتزام بالمبادئ المهنية لممارسته الخدمة االجتماعية
والقواعد والمواثيق األخالقية التي تحكم العمل في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة
ردراك ضرورة تنمية ذاته واالنخراط في التعلم المستمر

16/2/2يميز اساسيات العمل في مجال منظمات
المجتمع المدني

تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته
المهنية
تحديد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة واقترا حلوال
تحديد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة واقترا حلوال لها .
لها.
رتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية
المناسبة في ممارسته المهنية بمجال ذوي االحتياجات
الخاصة
االتصال الجيد والقيام بدوره المهني في رطار فريق العمل
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
اتخاذ القرار المهنية في ضوء المعلومات المتاحة

17/2/2يميز أساسيات المشروع البحثي .

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع :مصفوفة )(3توافق المعايير االكاديمية لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )ومخرجاته التعليمية المستهدفة
مخرجات البرنامج

1/1/3/2يدرس المشكالت التي يعاني منها
العمالء على كافة المستويات والتي تعوق
أداءهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

2/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف
مستوياتهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
والمهارات والقدرات التي تتطلب تنميتها.

3/1/3/2يخطط لحل مشكالت العمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة وتنمية
مهاراتهم

4/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل
المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة ورشباع
احتياجاتهم.
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5/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع
العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
بالكفاءة المطلوبة
الوعي بدوره في االستفادة من القدرات المتبقية لذوي االحتياجات
الخاصة في تنمية المجتمع
االلتزام بالمبادئ المهنية لممارسته الخدمة االجتماعية والقواعد
والمواثيق األخالقية التي تحكم العمل في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة
ردراك ضرورة تنمية ذاته واالنخراط في التعلم المستمر

6/1/3/2يطبق األسس العلمية لكتابة
التسجيالت المهنية للممارسة مع العمالء على
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة

رتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة
في ممارسته المهنية بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
االتصال الجيد والقيام بدوره المهني في رطار فريق العمل
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
اتخاذ القرار المهنية في ضوء المعلومات المتاحة

7/1/3/2يصمم التقارير المهنية المتنوعة
لتقديمها للجهات المعنية داخل المؤسسة
وخارجها.

تحديد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة واقترا حلوال لها .تحديد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة واقترا حلوال لها .

8/1/3/2يطبق نظم المعلومات والحاسب
اآللي.

تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنية

9/1/3/2يطبق األساليب االحصائية
واالجراءات المنهجية في البحوث العلمية

المعايير االكاديمية

1/3/2المهارات المهنية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع :مصفوفة )(3توافق المعايير االكاديمية لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )ومخرجاته التعليمية المستهدفة
2/3/2المهارات العامة والمنقولة

1/2/3/2يحدد وسائل االتصال اللفظية
وغير اللفظية مع جميع العمالء
والمشاركين له في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

2/2/3/2يحدد األدوات والتقنيات الحديثة
في عملية االتصال بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.

3/2/3/2يوضح البيانات والمعلومات
المرتبطة بممارسته المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصةمن خالل استخدام
الشبكة الدولية للمعلومات

4/2/3/2يوضح أحدث البحوث والكتابات
المتعلقة بالممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة من خالل استخدام
المكتبة الرقمية

5/2/3/2يقيم ممارسته المهنية ويحديد
جوانب القصور فيهاعن طريق استخدام
االساليب العلمية

6/2/3/2يحدد احتياجاته التعليمية من
المعارف والمهارات المتعلقة بممارسته
المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
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7/2/3/2يقارن الخبرات والمعلومات مع
الزمالء والمهتمين من خالل المؤتمرات
العلمية والتواصل عبر الوسائل المختلفة.

2021-2020

8/2/3/2يربط أدوراه المهنية بأدوار
أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد

9/2/3/2يطبق الممارسة الديمقراطية
والعلمية عند قيادته لفريق العمل
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة .

المعايير االكاديمية

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام

12/2/3/2ينفذ األنشطة المهنية مع
العمالء بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة وفقا للمواعيد والتوقيتات

تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنية
تحديد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة واقترا حلوال لها.
االحتياجات الخاصة واقترا حلوال لها .
رتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة في ممارسته المهنية
بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
االتصال الجيد والقيام بدوره المهني في رطار فريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.
اتخاذ القرار المهنية في ضوء المعلومات المتاحة
توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة بالكفاءة المطلوبة
الوعي بدوره في االستفادة من القدرات المتبقية لذوي االحتياجات الخاصة في تنمية
المجتمع
االلتزام بالمبادئ المهنية لممارسته الخدمة االجتماعية والقواعد والمواثيق األخالقية
التي تحكم العمل في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
ردراك ضرورة تنمية ذاته واالنخراط في التعلم المستمر

11/2/3/2يصمم جدول زمني محدد
ألنشطته المهنية بالمؤسسة التعليمية

تحديد مشكالت ذوي

12/2/3/2يطبق نظم المعلومات والحاسب
اآللي

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة )(4توافق المعايير االكاديمية لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (مجال ذوي االحتياجات الخاصة )و المقررات الدراسية
المقررات الدراسية
المعايير االكاديمية

تصميم
بحوث
الخدمة
االجتماعية
وتنفيذها

المدخل رلى
السلوك االنساني
والبيئة
االجتماعية

سياسات الرعاية
االجتماعية في
التخصص

نصوص أجنبية في
مجال التخصص

اتجاهات حديثة
في مجال
التخصص

تقويم الممارسة
المهنية في مجال
التخصص

منظمات
المجتمع
المدني

حاسب آلي
ونظم
معلومات

تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها
في ممارسته المهنية
تحديد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة
واقترا حلوال لها.

تحديد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة واقترا حلوال لها .

رتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل
التكنولوجية المناسبة في ممارسته المهنية
بمجال ذوي االحتياجات الخاصة
االتصال الجيد والقيام بدوره المهني في
رطار فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.
اتخاذ القرار المهنية في ضوء المعلومات
المتاحة
توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة بالكفاءة المطلوبة
الوعي بدوره في االستفادة من القدرات
المتبقية لذوي االحتياجات الخاصة في تنمية
المجتمع
االلتزام بالمبادئ المهنية لممارسته الخدمة
االجتماعية والقواعد والمواثيق األخالقية
التي تحكم العمل في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة
ردراك ضرورة تنمية ذاته واالنخراط في
التعلم المستمر

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام

منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد
2021-2020
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التدخل المهني
في رطار
الممارسة
العامة

ردارة مؤسسات
الرعاية
االجتماعية

استراتيجيات
تطوير التخصص

مشروع
بحثي

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة ( )5توافق أساليب التدريس والتعلم مع مخرجات التعلم المستهدفة
1/2المعرفة والفهم

1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية
والنظريات التي تفسر سلوك العمالء على كافة
المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات
التي توفر االستراتيجيات واألساليب العلمية للتدخل
المهني على كافة مستويات العمالء في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

3/1/2يوضح المبادئ المهنية في كافة أشكال
الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

5/1/2يحدد األسس والركائز التي تحقق جودة
الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

6/1/2يبين أسس وأساليب تقييم جودة األداء المهني
لألخصائي االجتماعي في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

7/1/2يحدد النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسة
المهنية للخدمة االجتماعية على بيئة مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.

8/1/2يوضح أسس المحافظة على العناصر اإليجابية
للبيئة الداخلية والخارجية لمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة والعمل على صيانتها.

9/1/2يحدد أسس تصميم البحوث العلمية
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12/1/2يوضح أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية

2021-2020

12/1/2يحدد أساسيات العمل في مجال منظمات
المجتمع المدني

 -3العصف الذهني االلكتروني
 -4حل المشكالت

 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل

13/1/2يحدد نظم المعلومات والحاسب اآللي

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

14/1/2يحدد أسس ردارة مؤسسات الرعاية
االجتماعية

 -1المحاضرة المطورة

15/1/2يحدد أساسيات المشروع البحثي

اساليب التدريس والتعلم

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام
منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد

11/1/2يذكر المفاهيم األساسية في مجال التخصص

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع  :مصفوفة ( )5توافق أساليب التدريس والتعلم مع مخرجات التعلم المستهدفة
2/2المهارات الذهنية

1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة

2/2/2يحدد مشكالت العمالء في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة حسب أولوياتها

3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء
فريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.

5/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء
المعلومات والبيانات المتاحة.

6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي
االحتياجات الخاصة

7/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة لالستفادة من نتائجها.

8/2/2يحلل الكتابات واآلراء المعاصرة المرتبطة
بالمشكالت المتنوعة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

9/2/2يفسر النتائج السلبية والمخاطر المرتبطة
بمشكالت العمالء في مؤسسات مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

12/2/2يفسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب على
نقص الموارد المتنوعة في مؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة

11/2/2يقيم النتائج السلبية والمخاطر التي قد تترتب
على الصراعات بين فرق العمل في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة
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12/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية المتعلقة
بشئون العمالء في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
في ضوء الموارد المتاحة

2021-2020

13/2/2يربط بين أعضاء فريق العمل في المؤسسات
التعليمية عند اتخاذ القرارات المهنية المتعلقة بالطالب أو
بنظم العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.

اساليب التدريس والتعلم

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام
منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد

14/2/2يميز أساسيات سياسات الرعاية االجتماعية

 -3العصف الذهني االلكتروني
 -4حل المشكالت

 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل

15/2/2يميز االتجاهات الحديثة في مجال التخصص

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

17/2/2يميز أساسيات المشروع البحثي .

 -1المحاضرة المطورة

16/2/2يميز اساسيات العمل في مجال منظمات المجتمع
المدني

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

1/3/2المهارات المهنية

تابع  :مصفوفة ( )5توافق أساليب التدريس والتعلم مع مخرجات التعلم المستهدفة
1/1/3/2يدرس المشكالت التي يعاني منها
العمالء على كافة المستويات والتي تعوق
أداءهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

2/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف
مستوياتهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
والمهارات والقدرات التي تتطلب تنميتها.

3/1/3/2يخطط لحل مشكالت العمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة وتنمية
مهاراتهم

4/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل
المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة ورشباع
احتياجاتهم.

5/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع
العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
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7/1/3/2يصمم التقارير المهنية المتنوعة
لتقديمها للجهات المعنية داخل المؤسسة
وخارجها.

2021-2020

8/1/3/2يطبق نظم المعلومات والحاسب
اآللي.

 -1المحاضرة المطورة

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف الذهني االلكتروني
 -4حل المشكالت

 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل

9/1/3/2يطبق األساليب االحصائية
واالجراءات المنهجية في البحوث العلمية

اساليب التدريس والتعلم

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام
منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد

6/1/3/2يطبق األسس العلمية لكتابة
التسجيالت المهنية للممارسة مع العمالء على
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

2/3/2المهارات العامة والمنقولة

تابع مصفوفة ( )5توافق أساليب التدريس والتعلم مع مخرجات التعلم المستهدفة
1/2/3/2يحدد وسائل االتصال اللفظية وغير
اللفظية مع جميع العمالء والمشاركين له في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

2/2/3/2يحدد األدوات والتقنيات الحديثة في
عملية االتصال بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.

3/2/3/2يوضح البيانات والمعلومات المرتبطة
بممارسته المهنية في مجال ذوي االحتياجات
الخاصةمن خالل استخدام الشبكة الدولية
للمعلومات

4/2/3/2يوضح أحدث البحوث والكتابات
المتعلقة بالممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة من خالل استخدام المكتبة
الرقمية

5/2/3/2يقيم ممارسته المهنية ويحديد جوانب
القصور فيهاعن طريق استخدام االساليب العلمية

6/2/3/2يحدد احتياجاته التعليمية من المعارف
والمهارات المتعلقة بممارسته المهنية في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.

7/2/3/2يقارن الخبرات والمعلومات مع الزمالء
والمهتمين من خالل المؤتمرات العلمية
والتواصل عبر الوسائل المختلفة.
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8/2/3/2يربط أدوراه المهنية بأدوار أعضاء
فريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

2021-2020

9/2/3/2يطبق الممارسة الديمقراطية والعلمية
عند قيادته لفريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة .

اساليب التدريس والتعلم

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام
منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد

12/2/3/2ينفذ األنشطة المهنية مع العمالء
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة وفقا
للمواعيد والتوقيتات

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف الذهني االلكتروني
 -4حل المشكالت

 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل

11/2/3/2يصمم جدول زمني محدد ألنشطته
المهنية بالمؤسسة التعليمية

 -1المحاضرة المطورة

12/2/3/2يطبق نظم المعلومات والحاسب اآللي

مخرجات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة ( )6توافق طرق تقييم البرنامج مع مخرجات التعلم المستهدفة
مخرجات البرنامج

1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات
التي تفسر سلوك العمالء على كافة المستويات في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة

2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات التي
توفر االستراتيجيات واألساليب العلمية للتدخل
المهني على كافة مستويات العمالء في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

3/1/2يوضح المبادئ المهنية في كافة أشكال الممارسة
المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.

5/1/2يحدد األسس والركائز التي تحقق جودة الممارسة
المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

6/1/2يبين أسس وأساليب تقييم جودة األداء المهني
لألخصائي االجتماعي في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

7/1/2يحدد النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسة المهنية
للخدمة االجتماعية على بيئة مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.

8/1/2يوضح أسس المحافظة على العناصر اإليجابية
للبيئة الداخلية والخارجية لمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة والعمل على صيانتها.

9/1/2يحدد أسس تصميم البحوث العلمية

12/1/2يوضح أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية

11/1/2يذكر المفاهيم األساسية في مجال التخصص

12/1/2يحدد أساسيات العمل في مجال منظمات المجتمع
المدني
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13/1/2يحدد نظم المعلومات والحاسب اآللي

( )2إختبار نهائى
(أ) نظرى (جميع المقررات)

14/1/2يحدد أسس ردارة مؤسسات الرعاية االجتماعية

(ب) مناقشة
(جـ) أسئلة شفهية
(د) إختبار منتصف الفصل

15/1/2يحدد أساسيات المشروع البحثي

( )1أعمال فصلية
(أ) التراجم والنصوص

1/2المعرفة والفهم
طرق تقييم البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

2/2المهارات الذهنية

تابع مصفوفة ( )6توافق طرق تقييم البرنامج مع مخرجات التعلم المستهدفة
مخرجات البرنامج

1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة

2/2/2يحدد مشكالت العمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة حسب أولوياتها

5/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات
المتاحة.
4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.
3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

13/2/2يربط بين أعضاء فريق العمل في المؤسسات التعليمية عند اتخاذ القرارات
المهنية المتعلقة بالطالب أو بنظم العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
12/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية المتعلقة بشئون العمالء في
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء الموارد المتاحة
11/2/2يقيم النتائج السلبية والمخاطر التي قد تترتب على الصراعات بين فرق العمل
في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
12/2/2يفسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب على نقص الموارد المتنوعة في
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
9/2/2يفسر النتائج السلبية والمخاطر المرتبطة بمشكالت العمالء في مؤسسات
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
8/2/2يحلل الكتابات واآلراء المعاصرة المرتبطة بالمشكالت المتنوعة في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
7/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة لالستفادة
من نتائجها.
6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة

14/2/2يميز أساسيات سياسات الرعاية االجتماعية

15/2/2يميز االتجاهات الحديثة في مجال التخصص
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16/2/2يميز اساسيات العمل في مجال منظمات المجتمع المدني

( )1أعمال فصلية

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام
(أ) التراجم والنصوص
(ب) مناقشة
(جـ) أسئلة شفهية
(د) إختبار منتصف الفصل
( )2رختبار نهائى نظرى ( جميع المقررات)
منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد

17/2/2يميز أساسيات المشروع البحثي .

طرق تقييم البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة ( )6توافق طرق تقييم البرنامج مع مخرجات التعلم المستهدفة
1/3/2المهارات المهنية
مخرجات البرنامج
طرق تقييم البرنامج
1/1/3/2يدرس
المشكالت التي
يعاني منها
العمالء على
كافة المستويات
والتي تعوق
أداءهم في مجال
ذوي االحتياجات
الخاصة.

2/1/3/2يدرس
حاجات العمالء
على اختالف
مستوياتهم في
مجال ذوي
االحتياجات
الخاصة
والمهارات
والقدرات التي
تتطلب تنميتها.

3/1/3/2يخطط
لحل مشكالت
العمالء في
مجال ذوي
االحتياجات
الخاصة وتنمية
مهاراتهم

4/1/3/2يطبق
استراتيجيات
وأساليب
التدخل المهني
المناسبة لحل
مشكالت
العمالء في
مجال ذوي
االحتياجات
الخاصة
ورشباع
احتياجاتهم.

5/1/3/2يقيم
نتائج التدخل
المهني مع
العمالء على
كافة
المستويات
في مجال
ذوي
االحتياجات
الخاصة.

6/1/3/2يطبق
األسس العلمية
لكتابة
التسجيالت
المهنية
للممارسة مع
العمالء على
كافة
المستويات في
مجال ذوي
االحتياجات
الخاصة

( )4أعمال فصلية
(أ) التراجم والنصوص
(ب) مناقشة
(جـ) أسئلة شفهية
(د) اختبار منتصف الفصل
( )2رختبار نهائى نظرى ( جميع
المقررات)

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام

منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد
2021-2020
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7/1/3/2يصمم
التقارير
المهنية
المتنوعة
لتقديمها
للجهات المعنية
داخل المؤسسة
وخارجها.

8/1/3/2يطبق
نظم المعلومات
والحاسب
اآللي.

9/1/3/2يطبق األساليب
االحصائية واالجراءات
المنهجية في البحوث
العلمية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة ( )6توافق طرق تقييم البرنامج مع مخرجات التعلم المستهدفة
2/3/2المهارات العامة والمنقولة

1/2/3/2يحدد وسائل االتصال اللفظية وغير
اللفظية مع جميع العمالء والمشاركين له في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

2/2/3/2يحدد األدوات والتقنيات الحديثة في
عملية االتصال بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.

3/2/3/2يوضح البيانات والمعلومات المرتبطة
بممارسته المهنية في مجال ذوي االحتياجات
الخاصةمن خالل استخدام الشبكة الدولية
للمعلومات

4/2/3/2يوضح أحدث البحوث والكتابات
المتعلقة بالممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة من خالل استخدام المكتبة
الرقمية

5/2/3/2يقيم ممارسته المهنية ويحديد جوانب
القصور فيهاعن طريق استخدام االساليب العلمية

2021-2020
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6/2/3/2يحدد احتياجاته التعليمية من المعارف
والمهارات المتعلقة بممارسته المهنية في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام
منسق البرنامج
أ.د فاطمة أمين أحمد

7/2/3/2يقارن الخبرات والمعلومات مع الزمالء
والمهتمين من خالل المؤتمرات العلمية والتواصل
عبر الوسائل المختلفة.

( )2إختبار نهائى نظرى ( جميع المقررات)

8/2/3/2يربط أدوراه المهنية بأدوار أعضاء
فريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

(د) اختبار منتصف الفصل

9/2/3/2يطبق الممارسة الديمقراطية والعلمية
عند قيادته لفريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة .

(جـ) أسئلة شفهية

12/2/3/2ينفذ األنشطة المهنية مع العمالء
بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة وفقا
للمواعيد والتوقيتات

)ب) مناقشة

11/2/3/2يصمم جدول زمني محدد ألنشطته
المهنية بالمؤسسة التعليمية

( )1أعمال فصلية
(أ) التراجم والنصوص

12/2/3/2يطبق نظم المعلومات والحاسب اآللي

مخرجات البرنامج
طرق تقييم البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
اسم البرنامج/

العام الجامعي 2221 / 2222

دبلوم ذوي االحتياجات الخاصة

مصفوفة خريطة المنهج لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية ( مجال ذوي االحتياجات الخاصة )
استراتيجيات التعليم والتدريس

المحاضرة االلكترونية

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهني االلكتروني

ورش العمل

التعلم الذاتي النشط

عرض التراجم والنصوص

تقييم أوراق العمل

المشاركة الفعالة

القراءات والعوض
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مهام وتكليفات

 9/1/3/2يطبق األساليب االحصائية واالجراءات المنهجية في البحوث العلمية

امتحان شفوي

اكتساب الطالب
المعارف العلمية
المرتبطة
بالممارسة المهنية
في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والنظريات التي تفسر سلوك العمالء على
كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والنظريات التي توفر االستراتيجيات واألساليب
العلمية للتدخل المهني على كافة مستويات العمالء
 3/1/2يوضح المبادئ المهنية في كافة أشكال الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.
 4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 5/1/2يحدد األسس والركائز التي تحقق وتقيم جودة الممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 8/1/2يحدد أسس المحافظة على العناصر اإليجابية للبيئة الداخلية والخارجية لمؤسسات
ذوي االحتياجات الخاصة والعمل على صيانتها.
 9 /1/2يحدد أسس تصميم البحوث العلمية
 12 /1/2يوضح أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية
 11 /1/2يذكر المفاهيم األساسية في مجال التخصص
 12/1/2يحدد أساسيات العمل في مجال منظمات المجتمع المدني
 13 /1/2يحدد أسس ردارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 14/1/2يحدد أساسيات المشروع البحثي.
 15/2/2يميز االتجاهات الحديثة في مجال التخصص
 8/1/3/2يطبق نظم المعلومات والحاسب اآللي

االختبارات التحريرية

أهداف البرنامج

نواتج تعلم البرنامج

أساليب وأدوات التقييم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
العام الجامعي 2221 / 2222

اسم البرنامج /دبلوم ذوي االحتياجات الخاصة

مصفوفة خريطة المنهج ل برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية ( مجال ذوي االحتياجات الخاصة )
أهداف البرنامج

نواتج تعلم البرنامج

استراتيجيات التعليم والتدريس

المحاضرة االلكترونية

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهني االلكتروني

ورش العمل

التعلم الذاتي النشط

عرض التراجم والنصوص

تقييم أوراق العمل

المشاركة الفعالة
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القراءات والعوض

 6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 12/2/2يفسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب على نقص الموارد المتنوعة في مؤسسات
ذوي االحتياجات الخاصة.
 12/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة في ضوء الموارد المتاحة
 1/1/3/2يدرس المشكالت التي يعاني منها العمالء على كافة المستويات والتي تعوق أداءهم
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف مستوياتهم في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
والمهارات والقدرات التي تتطلب تنميتها.
 3/1/3/2يخطط لحل مشكالت العمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم
 4/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة ورشباع احتياجاتهم.
 5/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

مهام وتكليفات

 4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.
 5/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.

امتحان شفوي

 2/2/2يحدد المشكالت المرتبطة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة ويرتبها حسب
أولوياتها
 3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

االختبارات التحريرية

اكتساب الطالب
المهارات تحديد
المشكالت على
مختلف المستويات
في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة
وريجاد الحلول لها.

 1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

أساليب وأدوات التقييم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
اسم البرنامج/

العام الجامعي 2221 / 2222

دبلوم ذوي االحتياجات الخاصة

مصفوفة خريطة المنهج لبرنامج دبلوم الدراسات العل يا في الخدمة االجتماعية ( مجال ذوي االحتياجات الخاصة )
أهداف البرنامج

نواتج تعلم البرنامج

استراتيجيات التعليم والتدريس

المحاضرة االلكترونية

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهني االلكتروني

ورش العمل

التعلم الذاتي النشط

عرض التراجم والنصوص

تقييم أوراق العمل

المشاركة الفعالة

القراءات والعوض

44

مهام وتكليفات

مساعدة الطالب على
اتخاذ القرارات المهنية
بمجال ذوي االحتياجات
الخاصة بما يتناسب مع
المواقف المختلفة.

امتحان شفوي

تنمية مهارات الطالب في
العمل الفريقي بمجال
ذوي االحتياجات
الخاصة.

 2/2/3/2يحدد األدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.
 3/2/3/2يوضح البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسته المهنية في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة من خالل استخدام الشبكة الدولية للمعلومات
 4/2/3/2يوضح أحدث البحوث والكتابات المتعلقة بالممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة من خالل استخدام المكتبة الرقمية
 7/2/3/2يقارن الخبرات والمعلومات مع الزمالء والمهتمين من خالل المؤتمرات العلمية
والتواصل عبر الوسائل المختلفة.
 12/2/3/2يطبق نظم المعلومات والحاسب اآللي
 4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.
 11/2/2يفسر النتائج السلبية والمخاطر التي قد تترتب على الصراعات بين فرق العمل في
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
 13/2/2يربط بين أعضاء فريق العمل في المؤسسات .
 7/2/3/2يقارن الخبرات والمعلومات مع الزمالء والمهتمين من خالل المؤتمرات العلمية
والتواصل عبر الوسائل المختلفة.
 8/2/3/2يربط أدوراه المهنية بأدوار أعضاء فريق العمل بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.
 5/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.
 12/2/2يحدد المشكالت ويتخذ القرارات المهنية المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة في ضوء الموارد المتاحة.

االختبارات التحريرية

ركساب الطالب مهارات
الممارسة المهنية
واالستفادة من الوسائل
التكنولوجية.

 8/1/3/2يحدد نظم المعلومات والحاسب اآللي.

أساليب وأدوات التقييم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
اسم البرنامج/

العام الجامعي 2221 / 2222

دبلوم ذوي االحتياجات الخاصة

مصفوفة خريطة المنهج لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية ( مجال ذوي االحتياجات الخاصة )
استراتيجيات التعليم والتدريس

المحاضرة االلكترونية

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهني االلكتروني

ورش العمل

التعلم الذاتي النشط

عرض التراجم والنصوص

تقييم أوراق العمل

أ.د /فاطمة أمين

التاريإ

أ.د /سامية عبد الرحمن همام

2221 / 2222م
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المشاركة الفعالة

منسق البرنامج

رئيس مجلس القسم العلمي

القراءات والعوض

تعليم الطالب كيفية االلتزام في
سلوكهم المهني بالمبادئ
األخالقية والمهنية

مهام وتكليفات

توعية الطالب بأهمية تنمية
ذاتهم واالنخراط في التعليم
المستمر

 2/2/3/2يحدد األدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.
 3/2/3/2يوضح البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسته المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة من خالل استخدام الشبكة الدولية للمعلومات
 4/2/3/2يوضح أحدث البحوث والكتابات المتعلقة بالممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة من خالل استخدام المكتبة الرقمية
 5/2/3/2يقيم ممارسته المهنية ويحديد جوانب القصور فيهاعن طريق استخدام االساليب
العلمية

تنمية الوعي لدى الطالب
بأدوارهم في تنمية المجتمع
الداخلي والخارجي

امتحان شفوي

تنمية الطالب مهارات توظيف
الموارد المتاحة بمؤسسات
ذوي االحتياجات الخاصة بكفاءة

 8/1/2ي وضح أسس المحافظة على العناصر اإليجابية للبيئة الداخلية والخارجية
لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة والعمل على صيانتها.
 12/2/2يفسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب على نقص الموارد المتنوعة في مؤسسات
ذوي االحتياجات الخاصة
 7/1/2يجدد النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسة المهنية للخدمة االجتماعية على بيئة
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
 8/1/2يوضح أسس المحافظة على العناصر اإليجابية للبيئة الداخلية والخارجية
لمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة والعمل على صيانتها.
 3/1/2يوضح المبادئ المهنية في كافة أشكال الممارسة المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة
 4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

االختبارات التحريرية

أهداف البرنامج

نواتج تعلم البرنامج

أساليب وأدوات التقييم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
كلية الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد
نموذج ()12
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الكاودي  1121525اسااام المقااارر اتجاهاااات حديثاااة فاااي مجاااال المستوي األول
التخصص
س
عملي
 3نظري
التخصااااااااااااااااااص دبلوم ذوي عدد الوحدات الدراسية
االحتياجات الخاصة
 -1/2تزويد الطالب باألسس العلمية التي تقوم عليها االتجاهات الحديثة مع ذوي
 -2هدف المقرر
االحتياجات الخاصة .
 -2/2تنمية مهارات الطالب في تصميم وتطبيق برامج التدخل المهني مع ذوي
االحتياجات الخاصة.
 -3المستهدف من تدريس المقرر
بانتهاء تدريس المقرر يصبح الطالب قاد اًر على:
أ -المعلومااااااااااااااااااااااات أ 1-يحدد التعريفات المعاصرة لذوي االحتياجات الخاصة
أ 2-يشرح المفاهيم األساسية لالتجاهات الحديثة.
والمفاهيم
أ 3-يحددددد مشدددكالت واحتياجدددات ذوي االحتياجدددات الخاصدددة المشدددكالت النفسدددية
واإلجتماعية واألسرية في ضوء االتجاهات الحديثة.
أ 4-يحدد أساليب ونماذج التدخل المهني الحديثة مع ذوي اإلحتياجات الخاصة
أ 5-يحدد التأثيرات االيجابية لممارسة الخدمة االجتماعية المتطورة في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة
أ 6-يوضددح أهددم المبددادئ األخالقيددة والقانونيددة للمارسددة المهيئددة فددي مجددال ذوي
اإلحتياجات الخاصة .
أ 7-يحدددد أسددس جددودة الممارسددة المهنيددة للخدمددة االجتماعيددة فددي مؤسسددات ذوي
االحتياجات الخاصة.
ب -المهااااااااااااااااااااااارات ب 1-يحلل مشكالت العمالء ذوي االحتياجات الخاصة .
ب 2 -يحلل األبحاث والدراسات ذات العالقة بتخصص ذوي اإلحتياجدات الخاصدة
الذهنية
.
ب 3-يفسر مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة وفقا للنظريات العلمية.
ب 4-يحدد مشكالت العمالء ويرتبها حسب أولوياتها
ب5-يحلل اآلثار السلبية لمشكالت ذوي االحتياجات الخاصة على البيئة والمجتمع
ب 6-يسددتنتج القددرارات المهنيددة بالمشدداركة مددع فريددق العمددل نحددو تقددديم المسدداعدة
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للعمالء في ضوء موارد المؤسسة.
ب 7-يربط بين أدواره وأدوار أعضاء فريق العمل
ج -المهااارات المهنيااة ج 1-يصمم التقارير والتسجيالت المهنية.
الخاصاااااااااااااااااااااااه ج 2-يقيم احتياجات ومشكالت ذوي االحتياجات الخاصة
ج 3-يخطدددط للتددددخل المهندددي مدددع فريدددق العمدددل وفقدددا لالتجاهدددات المعاصدددرة فدددي
بالمقرر
الممارسة.
د 1-يطبق تكنولوجيا المعلومات في اإلطالع على أحددث الكتابدات والدراسدات فدي
د -المهارات العامة
ممارسة الخدمة االجتماعية مع ذوي االحتياجات.
د 2-ينفذ المواعيد مع الحاالت التي يعمل معها .
د 3-يطبق أساليب االتصال المتنوعة مع أعضاء فريق العمل.
د 4-يدرس أحدث اإلصدارات والكتابات حول تطورات مشكالت ذوي االحتياجات
الخاصة
د5-يطبق األسلوب الديمقراطى عند قيادة فريق االجتماعيين بالمؤسسة
االسابيع
الموضوع
 -4محتوى المقرر
 -1االتجاهات الحديثة في العمل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة 1
 -2أساليب ونماذج التدخل في اطار الممارسة العامة فدي مجدال 5-2
ذوي اإلحتياجدددات الخاصدددة –(التركيدددز علدددى المهدددام –العدددالج
المعرفددي السددلوكي -العدددالج المتركددز حدددول العميددل -النمدددوذج
االنتقائي) .
6
 -3تطبيقات على نماذج المشكالت من المجال .
 -4وضع خطط للتدخل المهني فدي ضدوء اإلتجاهدات والنمداذج 9-7
الحديثة
11
 -5قراءة تحليلية لدراسات حديثة مطبقة في المجال .
 -6أدوات التددددخل المهندددي المعاصددددرة مدددع ذوي االحتياجددددات 12-11
الخاصة
 -7أخالقيددددات الممارسددددة فددددي العمددددل مددددع ذوي االحتياجددددات 14-13
الخاصة.
 -5أسااااااليب التعلااااايم  -المحاضرة المطورة .
والتعلم
 المحاضرة االلكترونية المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف الذهني االلكتروني . حل المشكالت . -ورش العمل .
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 التعلم الذاتي النشط .–مزيد من األمثلة التوضيحية .

 -6أسااااليب التعلااايم والاااتعلم للطاااالب ذوي  -المناقشة والتحليل .
القدرات المحدودة
 ورش عمل -7تقويم الطالب
أ -األساااااااااااااااااااااااااااليب  -1أعمال فصلية
المشاركة الفعالة في المحاضرات  :لتقييم قدرة الطالب على تطبيق ما تم دراستهالمستخدمة
تقييم اوراق العمل  :لتقييم قدرة الطالب على اإللمام بالمادة العلمية العرض والتقديم  :لتقييم قدرة الطالب على عرض فكرة أمام اآلخريناختبار أعمال الفصل  :الجزء المتحصل من المادة العلمية –2االختبار النهائي  :لتقييم المقدرر بصدفة عامدة والحصدول علدى درجدات تؤهدل
الطالب إلنهاء البرنامج
– المشاركة الفعالة في المحاضرات من المحاضرة الثانية
ب -التوقيت
من المحاضرة الرابعة
– تقييم اوراق العمل
من المحاضرة الخامسة
ــ العرض والتقديم
المحاضرة الثامنة
– اختبار أعمال الفصل
نهاية الفصل
 االختبار النهائي .اعمال فصلية (  41درجة )
ج -توزيع الدرجات
ــ المشاركة الفعالة في المحاضرات ( 11درجات)
( 11درجات )
– تقييم أوراق العمل
( 11درجات )
ـ العرض والتقديم
(  11درجات)
– اختبار أعمال الفصل
(  61درجة)
امتحان نهائي
 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع

غير منطبق
أ -مذكرات
غير منطبق
ب -كتب ملزمة
 ابراهيم عبد الرحمن رجدب )2111( :اتجاهدات حديثدة فدي الخدمدة االجتماعيدةج -كتب مقترحة
االمريكية ،مجلد  ،24مصر ،جمعية المسلم المعاصر.
 مدداهر ابددو المعدداطى ( )2111اتجاهددات حديثددة فددي الخدمددة االجتماعيددة ،القدداهرة،المكتب الجامعي الحديث.
 نظيمة أحمد سرحان ( )2111الخدمة االجتماعية المعاصرة  ،القاهرة ،مجموعدةالنيل العربية.
-Bradford W, Sheafor, et al (2006) Techniques and Guidelines
for social work practice, Boston, Allyn and Bacon.
د -دوريااات علميااة أو  -1مهددددي محمدددد القصددداص )2111( ،التمكدددين االجتماعيدددة لدددذوي االحتياجدددات
الخاصة ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة المنصورة
نشرات ....رلإ
 -2فتحدي مصدطفى الزيدات )2111( ،دراسدة لدبعا الخصدائص االنفعاليدة لددذوي
االحتياجات الخاصة ،مجلة جامعة أم القرى ،السنة األولى ،العدد الثاني.
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-

Social Psychoanalytic Disability Studies Goodley,
Dan.Disability & Society :)1122( ,6  اإلصدار,16 المجلد.
Disability culture and cultural competency in social work

- Dupré, Marilyn.Social Work Education (Mar 2012)
-

Moving the boundaries of feminist social work education with
disabled people in the neoliberal era
- Soldatic, Karen; Meekosha, Helen.Social Work
Education 1  اإلصدار,12 المجلد, (Mar 2012):.

رئيس القسم
د سامية عبدالرحمن همام.أ

منسق المقرر
د حنان عبد الرحمن يحيى.أ
2121-2121
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر اتجاهات حديثة في مجال التخصص ومحتوى المقرر

1يحدد التعريفات المعاصرة لذوي
االحتياجات الخاصة

2يشر المفاهيم األساسية لالتجاهات
الحديثة

3يحدد مشكالت واحتياجات ذوي
االحتياجات الخاصة المشكالت النفسية
واإلجتماعية واألسرية في ضوء االتجاهات
الحديثة

4يحدد أساليب ونماذج التدخل المهني
الحديثة مع ذوي اإلحتياجات الخاصة

5يحدد التأثيرات االيجابية لممارسة الخدمة
االجتماعية المتطورة في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

6يوضح أهم المبادئ األخالقية والقانونية
للمارسة المهيئة في مجال ذوي اإلحتياجات
الخاصة
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7يحدد أسس جودة الممارسة المهنية
للخدمة االجتماعية في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

 -7أخالقيات الممارسة في العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة.

1يحلل مشكالت العمالء ذوي االحتياجات
الخاصة

 -6أدوات التدخل المهني المعاصرة مع ذوي االحتياجات الخاصة

2يحلل األبحاث والدراسات ذات العالقة
بتخصص ذوي اإلحتياجات الخاصة

 -5قراءة تحليلية لدراسات حديثة مطبقة في المجال .

3يفسر مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة
وفقا للنظريات العلمية

 -4وضع خطط للتدخل المهني في ضوء اإلتجاهات والنماذج الحديثة

4يحدد مشكالت العمالء ويرتبها حسب
أولوياتها

 -3تطبيقات على نماذج المشكالت من المجال .

5يحلل اآلثار السلبية لمشكالت ذوي
االحتياجات الخاصة على البيئة والمجتمع

 -2أساليب ونماذج التدخل في اطار الممارسة العامة في المجال

6يستنتج القرارات المهنية بالمشاركة مع
فريق العمل نحو تقديم المساعدة للعمالء في
ضوء موارد المؤسسة

 -1االتجاهات الحديثة في العمل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة

 7يربط بين أدواره وأدوار أعضاء فريق
العمل

محتويات المقرر

أ

ب

مخرجات التعلم المستهدفة

أوالً  :المعرفة والفهم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
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تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر اتجاهات حديثة في مجال التخصص ومحتوى المقرر
المهارات المهنية
ج

1يصمم التقارير
والتسجيالت المهنية

2يقيم احتياجات ومشكالت
ذوي االحتياجات الخاصة

3يخططللتدخل المهني مع
فريق العمل وفقا لالتجاهات
المعاصرة في الممارسة

1يطبق تكنولوجيا
المعلومات في اإلطالع على
أحدث الكتابات والدراسات
في ممارسة الخدمة
االجتماعية مع ذوي
االحتياجات

 -3تطبيقات على نماذج المشكالت من المجال .
 -4وضع خطط للتدخل المهني في ضوء اإلتجاهات والنماذج الحديثة
 -5قراءة تحليلية لدراسات حديثة مطبقة في المجال .
 -6أدوات التدخل المهني المعاصرة مع ذوي االحتياجات الخاصة
 -7أخالقيات الممارسة في العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة.

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام

منسق المقرر
أ.د حنان عبد الرحمن يحيى
2121-2121
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2ينفذ المواعيد مع الحاالت
التي يعمل معها

 -2أساليب ونماذج التدخل في اطار الممارسة العامة في المجال

3يطبق أساليب االتصال
المتنوعة مع أعضاء فريق
العمل

 -1االتجاهات الحديثة في العمل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة

4يدرس أحدث اإلصدارات
والكتابات حول تطورات
مشكالت ذوي االحتياجات
الخاصة

محتويات المقرر

5يطبق األسلوب
الديمقراطى عند قيادة فريق
االجتماعيين بالمؤسسة

مخرجات التعلم المستهدفة

المهارات العامة والمنقولة
د
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أوالً  :المعرفة والفهم
أ

مخرجات التعلم المستهدفة

1يحدد التعريفات المعاصرة لذوي
االحتياجات الخاصة

2يشر المفاهيم األساسية لالتجاهات
الحديثة

3يحدد مشكالت واحتياجات ذوي االحتياجات
الخاصة المشكالت النفسية واإلجتماعية
واألسرية في ضوء االتجاهات الحديثة

4يحدد أساليب ونماذج التدخل المهني
الحديثة مع ذوي اإلحتياجات الخاصة

5يحدد التأثيرات االيجابية لممارسة الخدمة
االجتماعية المتطورة في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

6يوضح أهم المبادئ األخالقية والقانونية
للمارسة المهيئة في مجال ذوي اإلحتياجات
الخاصة
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 7يحدد أسس جودة الممارسة المهنية
للخدمة االجتماعية في مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

 -7ورش العمل

1يحلل مشكالت العمالء ذوي االحتياجات
الخاصة

 -6التعلم الذاتي النشط

2يحلل األبحاث والدراسات ذات العالقة
بتخصص ذوي اإلحتياجات الخاصة

 -5المحاضرة االلكترونية

3يفسر مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة
وفقا للنظريات العلمية

 -4حل المشكالت

4يحدد مشكالت العمالء ويرتبها حسب
أولوياتها

 -3العصف الذهني االلكتروني

5يحلل اآلثار السلبية لمشكالت ذوي
االحتياجات الخاصة على البيئة والمجتمع

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

6يستنتج القرارات المهنية بالمشاركة مع
فريق العمل نحو تقديم المساعدة للعمالء في
ضوء موارد المؤسسة

 -1المحاضرة المطورة

 7يربط بين أدواره وأدوار أعضاء فريق
العمل

اساليب التعليم والتعلم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر اتجاهات حديثة في مجال التخصص وأساليب التعليم والتعلم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

المهارات المهنية
ج

مخرجات التعلم المستهدفة

1يصمم التقارير والتسجيالت
المهنية
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2يقيم ويقدير احتياجات
ومشكالت ذوي االحتياجات
الخاصة
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3يخططللتدخل المهني مع فريق
العمل وفقا لالتجاهات المعاصرة
في الممارسة

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام
منسق المقرر
أ.د حنان عبد الرحمن يحيى

1يطبق تكنولوجيا المعلومات في
اإلطالع على أحدث الكتابات
والدراسات في ممارسة الخدمة
االجتماعية مع ذوي االحتياجات

 -4حل المشكالت

 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل

2ينفذ المواعيد مع الحاالت التي
يعمل معها

 -3العصف الذهني االلكتروني

3يطبق أساليب االتصال المتنوعة
مع أعضاء فريق العمل

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

4يدرس أحدث اإلصدارات
والكتابات حول تطورات مشكالت
ذوي االحتياجات الخاصة

 -1المحاضرة المطورة

5يطبق األسلوب الديمقراطى عند
قيادة فريق االجتماعيين
بالمؤسسة

اساليب التعليم والتعلم

المهارات العامة والمنقولة
د

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر اتجاهات حديثة في مجال التخصص وأساليب التعليم والتعلم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

1يحدد التعريفات المعاصرة لذوي االحتياجات الخاصة

2يشر المفاهيم األساسية لالتجاهات الحديثة

3يحدد مشكالت واحتياجات ذوي االحتياجات الخاصة
المشكالت النفسية واإلجتماعية واألسرية في ضوء
االتجاهات الحديثة

 4يحدد أساليب ونماذج التدخل المهني الحديثة مع ذوي
اإلحتياجات الخاصة

5يحدد التأثيرات االيجابية لممارسة الخدمة االجتماعية
المتطورة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة

6يوضح أهم المبادئ األخالقية والقانونية للمارسة
المهيئة في مجال ذوي اإلحتياجات الخاصة

 7يحدد أسس جودة الممارسة المهنية للخدمة
االجتماعية في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
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1يحلل مشكالت العمالء ذوي االحتياجات الخاصة

االختبار النهائي

2يحلل األبحاث والدراسات ذات العالقة بتخصص ذوي
اإلحتياجات الخاصة

اختبار أعمال الفصل

3يفسر مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة وفقا
للنظريات العلمية

العرض والتقديم

4يحدد مشكالت العمالء ويرتبها حسب أولوياتها

تقييم أوراق العمل

5يحلل اآلثار السلبية لمشكالت ذوي االحتياجات
الخاصة على البيئة والمجتمع

المشاركة الفعالة في المحاضرات

6يستنتج القرارات المهنية بالمشاركة مع فريق العمل
نحو تقديم المساعدة للعمالء في ضوء موارد المؤسسة

نواتج التعلم المستهدفة

أوالً  :المعرفة والفهم
أ

 7يربط بين أدواره وأدوار أعضاء فريق العمل

أساليب التقويم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر اتجاهات حديثة في مجال التخصص وأساليب تقييم الطالب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر اتجاهات حديثة في مجال التخصص وأساليب تقييم الطالب
المهارات المهنية
ج

التعلم المستهدفة

1يصمم التقارير والتسجيالت المهنية

2يقيم ويقدير احتياجات ومشكالت ذوي
االحتياجات الخاصة
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3يخططللتدخل المهني مع فريق العمل وفقا
لالتجاهات المعاصرة في الممارسة

2121-2121

1يطبق تكنولوجيا المعلومات في اإلطالع على
أحدث الكتابات والدراسات في ممارسة الخدمة
االجتماعية مع ذوي االحتياجات

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام
منسق المقرر
أ.د حنان عبد الرحمن يحيى

2ينفذ المواعيد مع الحاالت التي يعمل معها

اختبار أعمال الفصل
االختبار النهائي

3يطبق أساليب االتصال المتنوعة مع أعضاء
فريق العمل

العرض والتقديم

4يدرس أحدث اإلصدارات والكتابات حول
تطورات مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة

تقييم أوراق العمل

5يطبق األسلوب الديمقراطى عند قيادة فريق
االجتماعيين بالمؤسسة

أساليب التقويم
المشاركة الفعالة في المحاضرات

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق أهداف المقرر و محتويات المقرر
االتجاهات الحديثة في العمل مع ذوي اإلحتياجات
الخاصة

أساليب ونماذج التدخل في اطار الممارسة العامة
في مجال ذوي اإلحتياجات الخاصة –(نموذج حل
المشكلة – التركيز على المهام – السيكوديناميك
الحديثة )

تطبيقات على نماذج المشكالت من المجال

تطبيقات على نماذج المشكالت من المجال

2121-2121
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وضع خطط للتدخل المهني في ضوء اإلتجاهات
والنماذج الحديثة

منسق المقرر
أ.د حنان عبد الرحمن يحيى

قراءة تحليلية لدراسات حديثة مطبقة في المجال

أهداف المقرر

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام

أدوات التدخل المهني المعاصرة مع ذوي
االحتياجات الخاصة

تزويد الطالب باألسس العلمية التي
تقوم عليها االتجاهات الحديثة مع
ذوي االحتياجات الخاصة
تنمية مهارات الطالب في تصميم
وتطبيق برامج التدخل المهني مع
ذوي االحتياجات الخاصة

أخالقيات الممارسة في العمل مع ذوي االحتياجات
الخاصة

محتويات المقرر

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مسمى المقرر
كود المقرر

المهارات الذهنية
المعلومات والمفاهيم

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

يحدد التعريفات المعاصرة لذوي االحتياجات الخا

يشر المفاهيم األساسية لالتجاهات الحديثة

يحدد مشكالت واحتياجات ذوي االحتياجات الخاصة
المشكالت النفسية واإلجتماعية واألسرية في ضوء
االتجاهات الحديثة

يحدد أساليب ونماذج التدخل المهني الحديثة مع ذوي
اإلحتياجات الخاصة

يحلل مشكالت العمالء ذوي االحتياجات الخاصة

يحلل األبحاث والدراسات ذات العالقة بتخصص ذوي
اإلحتياجات الخاصة

يفسر مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة وفقا للنظريات
العلمية

يحدد مشكالت العمالء ويرتبها حسب أولوياتها

يصمم التقارير والتسجيالت المهنية

يقيم ويقدير احتياجات ومشكالت ذوي االحتياجات الخاصة

يخطط للتدخل المهني مع فريق العمل وفقا لالتجاهات
المعاصرة في الممارسة

يطبق تكنولوجيا المعلومات في اإلطالع على أحدث الكتابات
والدراسات في ممارسة الخدمة االجتماعية مع ذوي
االحتياجات

ينفذ المواعيد مع الحاالت التي يعمل معها

يطبق أساليب االتصال المتنوعة مع أعضاء فريق العمل

المحاضرة المطورة

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهني االلكتروني

حل المشكالت

المحاضرة االلكترونية

التعلم الذاتي النشط

ورش العمل

المشاركة الفعالة

تقييم أوراق العمل
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العرض والتقديم

11-12

اختبار أعمال الفصل

9-8

امتحان نهائي نظري

7-6

تزويد
الطالب
باألسس
العلمية التي
تقوم عليها
االتجاهات
الحديثة مع
ذوي
االحتياجات
الخاصة

أساليب ونماذج التدخل في اطار
الممارسة العامة في مجال ذوي
اإلحتياجات الخاصة –(نموذج حل
المشكلة – التركيز على المهام –
السيكوديناميك الحديثة )
تطبيقات على نماذج المشكالت من
المجال
وضع خطط للتدخل المهني في ضوء
اإلتجاهات والنماذج الحديثة
أدوات التدخل المهني المعاصرة مع ذوي
االحتياجات الخاصة
االتجاهات الحديثة في العمل مع ذوي
اإلحتياجات الخاصة
أساليب ونماذج التدخل في اطار
الممارسة العامة في مجال ذوي
اإلحتياجات الخاصة –(عالج معرفي
سلوكي – التركيز على المهام – عالج

5-4

األهداف

3

المهارات العامة
المحتوى

تنمية
مهارات
الطالب في
تصميم
وتطبيق
برامج

استراتيجيات التعليم والتدريس
المقرر الدراسي

2-1

أعمال فصلية
المهارات المهنية

أساليب التقويم

أسبوع
الدراسة

اتجاهات حديثة في مجال التخصص
الرمز الكودي  1121525س

خريطة المنهج لمقرر اتجاهات حديثة في مجال التخصص (دبلوم ذوي احتياجات )

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
التدخل
المهني مع
ذوي
االحتياجات
الخاصة

متمركز حول العميل – نموذج التقائي)
وضع خطط للتدخل المهني في ضوء
اإلتجاهات والنماذج الحديثة
أدوات التدخل المهني المعاصرة مع ذوي
االحتياجات الخاصة

13-12
15-14

أستاذ المقرر
أ.د حنان عبد الرحمن يحيى

رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د سامية عبدالرحمن همام

التاريإ
2221-2222
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
كلية الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد
نموذج ()12
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي 1122522س
التخصص دبلوم ذوي
االحتياجات الخاصة

اسم المقرر المدخل رلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية
عملي
 3نظري
عدد الوحدات الدراسية

المستوي األول

 تعريف الطالب بأهميدة العالقدة بدين السدلوك اإلنسداني والبيئدة االجتماعيدة  -.مسداعدة -2هدف المقرر
الطالب على تحديد العوامل المتبادلة والمؤثرة في السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعيدة
في كافة مجاالت الممارسة المهنية.
 -3المستهدف من تدريس المقرر
بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا ً على -:
أ -المعلومااااااااااااااااااااااات أ 1-يحدد مفهوم السلوك اإلنساني وأهم خصائصه.
أ 2-يحدد مفهوم البيئة االجتماعية وعناصرها الرئيسية.
والمفاهيم
أ 3-يشرح العوامل البيئية التي تؤثر على سلوك اإلنسان.
أ 4-يحدد كيفية الحفاظ على البيئة من األنماط السلوكية السلبية.
ب -المهارات الذهنية ب 1-يربط بين العوامل البيئية والعوامل السلوكية في المشكالت التي يتعامل معها.
ب 2-يفسر مشكالت العمالء في إطار نظريات السلوك اإلنساني .
ب 3-يستنتج المخاطر العوامل البيئية السلبية على السدلوك اإلنسداني فدي مراحدل النمدو
المختلفة في ضوء النظريات االجتماعية المعاصرة.
ب 4-يحلل بعا مخاطر السلوك اإلنساني على البيئة االجتماعية .
ج -المهارات المهنياة ج 1-يقيم احتياجات ومشكالت العمالء ضمن مراحل نموهم المختلفة
الخاصاااااااااااااااااااااااة ج 2 -يخطط للتدخل المهني مع مشكالت العمالء وفقا لألسس العلمية
ج 3 -يدرس خصائص مرحلة الطفولة والمراهقة والسلوكيات المرتبطة بها .
بالمقرر
ج 4 -يقيم التغيرات النفسية واالجتماعية لمرحلة الشباب وارتباطها بسلوكياتهم.
د 1-يحدد المعلومات والبيانات لسلوك الناس علدى مختلدف المسدتويات وتدأثيرات البيئدة
د -المهارات العامة
عليها من خالل استخدام شبكات المعلومات والمكتبات
د 2-يحدد احتياجاته التعليمية من دراسة مقرر السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية.
االسابيع
الموضوع
 -4محتوي المقرر
 -1مفاهيم أساسية (السلوك اإلنساني -البيئة االجتماعية)

2-1

 -2أسباب دراسة مقرر السلوك اإلنساني والبيئة.

4-3

 -3السلوك اإلنساني في طار النظرية السلوكية

8-5

 -4البيئة االجتماعية في إطار النظرية االيكولوجية.

11-9
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 -5العوامددل المددؤثرة علددى السددلوك اإلنسدداني خددالل مراحددل 12
النمو اإلنساني
 -6العالقددة التبادليددة بددين اإلنسددان وبيئتدده فددي مراحددل النمددو 14-13
المختلفة (أمثلة ونماذج تطبيقية) .
 -5أسااااااليب التعلااااايم  -المحاضرة المطورة .
والتعلم
 المحاضرة االلكترونية المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف الذهني االلكتروني . حل المشكالت . ورش العمل . التعلم الذاتي النشط . -6أساااليب التعلاايم والااتعلم للطااالب  -المناقشة والتحليل – عرض مزيد من الحاالت تطبيقية.
ذوي القدرات المحدودة
 -7تقويم الطالب
أ -األساااااااااااااااااااااااااليب  -1األعمال الفصلية
أ -امتحان شفوي  :الجزء المتحصل من المادة العلمية
المستخدمة
ب -مناقشة مواقف وحاالت :لتقييم قدرة الطالب على تطبيق ماتم دراسته
ج -التكليفات و المهام لتقييم مدى استيعاب الطالب للمقرر
د امتحان منتصف الفصل :الجزء المتحصل من المادة العلمية
 -2امتحان تحريري
 -1األعمال الفصلية
ب -التوقيت
من األسبوع الثالث
أ -امتحان شفوي .
من األسبوع السادس
ب -مناقشة مواقف وحاالت.
من األسبوع الثالث
ج-التكليفات والمهام .
األسبوع الثامن
د امتحان منتصف الفصل الدراسي.
 -2امتحان تحريري
 -1األعمال الفصلية (  41درجة )
د -توزيع الدرجات
(  11درجات )
أ -امتحان شفوي .
ب -مناقشة مواقف وحاالت 11 ( .درجات )
(  11درجات )
ج -التكليفات و المهام
د امتحان منتصف الفصل (  11درجات )
(  61درجة)
 -2امتحان تحريري نهاية الفصل .
 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع
 غير منطبقأ -مذكرات
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 غير منطبقب -كتب ملزمة
ج -كتب مقترحة
1. Julia M. Norlin (2002) Human Behavior and the Social
Environment, Boston, Allyn and Bacon, 3rd Ed.
2. Sheafor B.; Techniques and Guide line for Social
Work Practice (London; Allyn Bacon, 2002
3. Robert v. vinter : programs activities, an anlaysis of
their effects on participant behavior, n.y. free,
press,2000.
 .4جمال شحاتة حبياب السالوك االنسااني والبيئاة االجتماعياة األساكندرية
المكتب الجامعي الحديث 2211
مدحت محمد أبو النصر السلوك االنساني والبيئة االجتماعياة القااهرة
.5
مجموعة النيل العربية .2228
حسددين حسددن سددليمان  :السددلوك اإلنسدداني والبيئددة االجتماعيددة بددين النظريددة
.6
والتطبيق بيدروت  :محدي المؤسسدة اللحداق للدراسدات والنشدر والتوزيدع طده
عبددد العظدديم حسددن اسددتراتيجية تعددديل السددلوك للعدداديين وذوى االحتياجددات
الخاصة  ،دار الجامعة الحديثة للنشر.2118 ،
 .7اسددامة فدداروق :تعددديل وبندداء السددلوك االنسدداني للعدداديين وذوى االحتياجددات
الخاصة  ،مكتبة االنجلو .2115 ، 2117 ،
 -1سامح عبد السالم محمد  :عالقة االنسان بالبيئة  ،شبكة االلوكة  ،ثقافة
د -دوريااااااات علميااااااة أو
ومعرفة 2113
نشرات  ....الإ
 -2باسم شنودة البيئة االقتصادية والسياسية ومنعكساتها التفوق الدولي  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كلية االقتصاد جامعة دمشق 2111 ،
 -3اسماعيل مصطفى سالم :اطاللة منهجيةحول ادراك االخصائيين
االجتماعيين للبناء في نماذج ونظريات التدخل المهني مع الحاالت الفردية
 ،المؤتمر العلمي الحادي عشر للخدمة االجتماعية – جامعة حلوان كلية
الخدمة االجتماعية 1998
 -4الهام عفيفي :المرأة المصرية في المجتمع المصري بحث نظم الدعم
االجتماعي للمسنين ،القاهرة  ،المركز القومي للبحوث االجتماعية والبنائية
.1991 ،
 -5احمد محمد عبد الخالق :قلق الموت مجلة تعلم المعرفة ،المجلس الوطني
للثقافة والفنون واألداب ،الكويت ،ع  ،111مارس .1987
رئيس القسم
منسق المقرر
أ.د سامية عبدالرحمن همام
أ.د  /أماني محمد رفعت
2121 – 2121م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

المعرفة والفهم

أ1-يحدد مفهوم السلوك اإلنساني وأهم
خصائصه

أ2-يحدد مفهوم البيئة االجتماعية
وعناصرها الرئيسية

أ3-يشر العوامل البيئية التي تؤثر على
سلوك اإلنسان

أ 4-يحدد كيفية الحفاظ على البيئة من
األنماط السلوكية السلبية

ب1-يربط بين العوامل البيئية والعوامل
السلوكية في المشكالت التي يتعامل معها

ب2-يفسر مشكالت العمالء في رطار
نظريات السلوك اإلنساني

ب3-يستنتج المخاطر العوامل البيئية
السلبية على السلوك اإلنساني في مراحل
النمو المختلفة في ضوء النظريات
االجتماعية المعاصرة

ب4-يحلل بعض مخاطر السلوك اإلنساني
على البيئة االجتماعية

ج1-يقيم احتياجات ومشكالت العمالء
ضمن مراحل نحوهم المختلفة
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ج 2 -يخطط للتادخل المهناي ماع مشاكالت
العمالء وفقا لألسس العلمية

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام
منسق المقرر
أ.د  /أماني محمد رفعت

ج 3 -يااادرس خصاااائص مرحلاااة الطفولاااة
والمراهقة والسلوكيات المرتبطة بها .
ج 4 -يقيم التغيارات النفساية واالجتماعياة
لمرحلة الشباب وارتباطها بسلوكياتهم.

أسباب دراسة مقرر السلوك والبيئة

السااالوك اإلنسااااني فاااي رطاااار النظريااااة
السلوكية

البيئاااة االجتماعياااة فاااي رطاااار النظرياااة
االيكولوجية.

العوامااال الماااؤثرة علاااى السااالوك خاااالل
مراحل النمو
العالقة التبادلية بين اإلنسان وبيئته

د1-يحدد المعلومات والبيانات لسلوك
الناس على مختلف المستويات وتأثيرات
البيئة عليها من خالل استخدام شبكات
المعلومات والمكتبات

مفاااااهيم أساسااااية (الساااالوك اإلنساااااني-
البيئة االجتماعية)

د2-يحدد احتياجاته التعليمية من دراسة
مقرر السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية

محتويات المقرر

المهارات المهنية
المهارات الذهنية

ج 4 -يقيم التغيارات النفساية واالجتماعياة
لمرحلة الشباب وارتباطها بسلوكياتهم.

مخرجات التعلم المستهدفة

المهارات العامة

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقررالمدخل رلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية ومحتوى المقرر

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

المعرفة والفهم

مخرجات التعلم المستهدفة

أ1-يحدد مفهوم السلوك اإلنساني وأهم
خصائصه

أ2-يحدد مفهوم البيئة االجتماعية
وعناصرها الرئيسية

 -7ورش العمل
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أ3-يشر العوامل البيئية التي تؤثر على
سلوك اإلنسان

 -6التعلم الذاتي النشط

أ 4-يحدد كيفية الحفاظ على البيئة من
األنماط السلوكية السلبية

 -5المحاضرة االلكترونية

ب1-يربط بين العوامل البيئية والعوامل
السلوكية في المشكالت التي يتعامل معها

 -4حل المشكالت

ب3-يستنتج المخاطر العوامل البيئية
السلبية على السلوك اإلنساني في مراحل
النمو المختلفة في ضوء النظريات
االجتماعية المعاصرة
ب2-يفسر مشكالت العمالء في رطار
نظريات السلوك اإلنساني

 -3العصف الذهني االلكتروني

ب4-يحلل بعض مخاطر السلوك اإلنساني
على البيئة االجتماعية

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

د1-يحدد المعلومات والبيانات لسلوك
الناس على مختلف المستويات وتأثيرات
البيئة عليها من خالل استخدام شبكات
المعلومات والمكتبات
ج1-يقيم احتياجات ومشكالت العمالء
ضمن مراحل نحوهم المختلفة

 -1المحاضرة المطورة

المهارات الذهنية

د2-يحدد احتياجاته التعليمية من دراسة
مقرر السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية

أساليب التعليم والتعلم

المهارات
المهنية

المهارات العامة

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر المدخل رلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية وأساليب التعليم والتعلم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

المهارات الذهنية
المعرفة والفهم

مخرجات التعلم المستهدفة

أ1-يحدد مفهوم السلوك اإلنساني وأهم
خصائصه

أ2-يحدد مفهوم البيئة االجتماعية وعناصرها
الرئيسية

أ3-يشر العوامل البيئية التي تؤثر على
سلوك اإلنسان

أ 4-يحدد كيفية الحفاظ على البيئة من األنماط
السلوكية السلبية
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ب1-يربط بين العوامل البيئية والعوامل
السلوكية في المشكالت التي يتعامل معها

2121-2121

ب2-يفسر مشكالت العمالء في رطار نظريات
السلوك اإلنساني

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام
منسق المقرر
أ.د  /أماني محمد رفعت

ب3-يستنتج المخاطر العوامل البيئية السلبية
على السلوك اإلنساني في مراحل النمو
المختلفة في ضوء النظريات االجتماعية
المعاصرة

امتحان منتصف الفصل
امتحانات تحريرية

ب4-يحلل بعض مخاطر السلوك اإلنساني
على البيئة االجتماعية

التكليفات والمهام

ج1-يقيم احتياجات ومشكالت العمالء ضمن
مراحل نحوهم المختلفة

مناقشة المواقف والحاالت

د1-يحدد المعلومات والبيانات لسلوك الناس
على مختلف المستويات وتأثيرات البيئة
عليها من خالل استخدام شبكات المعلومات
والمكتبات

امتحان شفوي

د2-يحدد احتياجاته التعليمية من دراسة
مقرر السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية

أساليب التقييم

المهارات
المهنية

المهارات العامة

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر المدخل رلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية وأساليب تقييم الطالب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة توافق أهداف المقرر و محتويات المقرر

مفاهيم أساسية (السلوك
اإلنساني -البيئة
االجتماعية)

أسباب دراسة مقرر السلوك
اإلنساني والبيئة

السلوك اإلنساني في طار
النظرية السلوكية

البيئة االجتماعية في رطار
النظرية االيكولوجية

العوامل المؤثرة على
السلوك اإلنساني خالل
مراحل النمو اإلنساني

أهداف المقرر

تعريف الطالب بأهمية العالقة بين السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية
مساعدة الطالب على تحديد العوامل المتبادلة والمؤثرة في السلوك
اإلنساني والبيئة االجتماعية في كافة مجاالت الممارسة المهنية

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام

منسق المقرر
أ.د  /أماني محمد رفعت
2121-2121
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العالقة التبادلية بين اإلنسان
وبيئته (أمثلة ونماذج
تطبيقية)

محتوى المقرر

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
المدخل رلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية
الرمز الكودي 1122522س

مسمى المقرر
كود المقرر

خريطة المنهج لمقررالمدخل رلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعي (دبلوم ذوي االحتياجات الخاصة)
ا
ل
د
ر
ا
س
ة

أ
س
ب
و
ع

المقرر الدراسي

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

األهداف

المحتوى

يحدد مفهوم السلوك

أ2-يحدد مفهوم البيئة

3يشر العوامل البيئية التي تؤثر على

يحدد كيفية الحفاظ على البيئة من األنماط

1-يربط بين العوامل البيئية والعوامل ا

ب2-يفسر مشكالت العمالء

ب3-يستنتج المخاطر

ب4-يحلل بعض مخاطر السلوك

يقيم احتياجات ومشكالت العمالء

يخطط للتدخل المهني

يقيم التغيرات النفسية واالجتماعية
لمرحلة
يدرس خصائص مرحلة الطفولة
والمراهقة

د1-يحدد المعلومات والبيانات لسلوك
الناس على مختلف

د2-يحدد احتياجاته التعليمية من دراسة

تادالضجةعتادطوجة

تاد لقشيعتاجدلمسيعتالا تجو سي
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تا ص عتاذه يعتالا تجو ي

منسق المقرر
أ.د  /أماني محمد رفعت

رئيس القسم
أ.د سامية عبدالرحمن همام

ا عتادش لك

√

تادالضجةعتالا تجو سي

-12
11
-12
13

تات ااعتاذتتيعتا شط

9-8

√

امتحان منتصف الفصل

7-6

امتحان شفوي

5-4

مناقشة مواقف وحاالت

3

مهام وتكليفات

مساعدة الطالب على تحديد
العوامل المتبادلة والمؤثرة
في السلوك اإلنساني والبيئة
االجتماعية في كافة مجاالت
الممارسة المهنية

2-1

أعمال فصلية

امتحان نهائي نظري

تعريف الطالب بأهمية
العالقة بين السلوك اإلنساني
والبيئة االجتماعية

 مفاهيم أساسية (السلوكاإلنساني -البيئة االجتماعية)
أسباب دراسة مقرر السلوك
اإلنساني والبيئة
العوامل المؤثرة على السلوك
اإلنساني خالل مراحل النمو
اإلنساني
العالقة التبادلية بين اإلنسان
وبيئته (أمثلة ونماذج تطبيقية)
مفاهيم أساسية (السلوك
اإلنساني -البيئة االجتماعية)
السلوك اإلنساني في طار
النظرية السلوكية
البيئة االجتماعية في رطار
النظرية االيكولوجية

المهارات الذهنية

المهارات
العامة

ا

المعلومات والمفاهيم

استراتيجيات التعليم والتدريس

المهارات المهنية

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
كلية الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد
نموذج ()12
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي 1121526س
التخصااص دبلااوم ذوي االحتياجااات عدد الوحدات الدراسية
الخاصة

اسم المقرر تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص
 3نظري

المستوي الثاني

عملي

-1/2تنمية مهارات األخصائي اجتماعي في مجال ذوي االحتياجات الخاصة في تقويم
 -2هدف المقرر
تدخله المهني.
-2/2تنميددة مهددارات األخصدائي اجتمدداعي فددي مجددال ذوي االحتياجددات الخاصددة علددى
تقييم أنشطة برامج المؤسسات التي يعمل بها لتطويرها وتحسينها.
 -3المستهدف من تدريس المقرر
بانتهاء تدريس المقرر يصبح الطالب قاد اًر على:
أ -المعلومااااااااااااااااااااااات أ 1-يحدد الطالب مفاهيم التقويم وانواعه وخصائصة .
أ 2-يبين األسس العلمية التي تقوم عليها عملية التقييم
والمفاهيم
أ 3-يحدد األساليب واالستراتيجيات التي تتضمنها عملية التقييم .
أ 4-يذكراألخالقيات التي تقوم عليها عملية التقييم .
ب -المهارات الذهنياة ب 1-يحلل المواقف التي تحتاج إلي التقويم في المجال ذوي االحتياجات .
ب 2-يستنتج النتائج التي تقوم عليها التقويم وفقا لمعايير موضوعية .
ب 3-يربط بلتقويم الموضوعي لبعا في أطر العمل المهني .
ب 4-يميز القرارات المناسبة طبقا ً لنتائج التقويم .
ج -المهارات المهنياة ج 1-ينفذ األساليب العلمية للتقويم بطريقة مناسبة .
ج 2-يطبق خطوات عملية التقويم .
الخاصة بالمقرر
ج 3-يصمم التقارير الدورية والنهائية المرتبطة بنتائج التقويم.
ج 4-يخطط احتياجات العمالء بناء علي التقويم .
د 1-يقيم بعا العمالء في التقويم .
د -المهارات العامة
د 2-يخطط لعمليات التقويم من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات .
د 3-يطبق عمليه التقويم .
د 4-يحلل نتائج التقويم المطلوبة في تنمية ذاته.
االسابيع
الموضوع
 -4محتوي المقرر
 1-4مفاهيم التقويم وأهدافه وخصائص ومبادئه وعناصره.
 2-4انواع التقويم واساليبه .

2-1
3
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 -5أسااااااليب التعلااااايم
والتعلم

 3-4نماذج التقويم واساليبه.

7-4

 4-4طرق القياس .

12-8

 5-4الجوانب اإلنسانية واألخالقية في التقويم .

13

 6-4تصميم نموذج لتقويم الممارسة المهنية .

14

 المحاضرة المطورة . المحاضرة االلكترونية المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف الذهني االلكتروني . حل المشكالت . ورش العمل . -التعلم الذاتي النشط .

 -6أسااااااليب التعلااااايم
والاااتعلم للطاااالب ذوي ورش العمل – مزيد من األمثلة التوضيحية – المناقشة والتحليل
القدرات المحدودة
 -7تقويم الطالب
 -1اعمال فصلية
أ -األساااااااااااااااااااااااااااليب
االختبارات الشفهية  :لتقييم الجز المتحصل من المادة العلمية
المستخدمة
عدرض حدداالت تطبيقيددة  :لتقيدديم قدددرة الطالددب علددى البحددث فددي موضددوعه واسددتيعاب
موضوه
المشاركة الفعالة  :لتقييم قدرة الطالب على تبادل معلومات المقرر
االختبار الفصلي :لتقييم الجز المتحصل من المادة العلمية
 – 2اختبار اخر الفصدل  :لت قيديم المقدرر بصدفه عامدة والحصدول علدى درجدات تؤهدل
الطالب إلنهاء البرنامج
اعمال فصلية
-1
ب -التوقيت
 اإلختبارات الشفهية في األسبوع الثالث في الفصل الدراسي . عرض حاالت تطبيقية في األسبوع الخامس في الفصل الدراسي. المشاركة الفعالة من األسبوع الثاني في الفصل الدراسي . االختبار الفصلي :في المنتصف الفصل الدراسي. -2اختبار اخر الفصل
اإلختبارات الشفهية (  11درجات) المشاركة الفعالة (  11درجات)
د -توزيع الدرجات
تقديم اإلبحاث (  11درجات) اختبار تحريري (  11درجات )
اختبار تحريرى نهاية الفصل الدراسي (  61درجة )
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 قائمااااااااة الكتااااااااب-8
الدراسية والمراجع
 مذكرات-أ
 كتب ملزمة-ب
 كتب مقترحة-ج

، القداهرة،  االعاقة والمعاق – دليل االخصائي االجتمداعي مدع المعداقين ذهنيدا.2111 ، دار العلوم للنشر والتوزيع
 الرعايددة وتأهيددل المعدداقين مددن منظددور تكداملي مددع االشددارة الددى بعددا جهددود.2119 ،  الروابط العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، بعا الدول العربية
 العمل مع أسر االطفال ذوى االحتياجدات الخاصدة:  براتر ماري، سيلو نانسي مكتبدة النشدر، جامعة الملك سعود، – الشراكة بين االسر والمهنيين وأدوارهم
.2112 ،والمطابع
Darlington Y, Scott Dorothy, (2002) Qualitative in Practice,
Philadelphia, Open University Press
- Fortune E, Proctor K (2001) Research on Social Work
 دوريااات علميااة أو-د
InterventionsInSocial Work Research, Vol. 25, Issue 2 The social
 الإ..نشرات
model of disability as a threshold concept: Troublesome
knowledge and liminal spaces in social work education.
- Morgan, Hannah.Social Work Education( Mar (2012( vol
13.
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصصومحتوى المقرر
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يحدد الطالب مفاهيم
التقويم وانواعه

يبين األسس العلمية
للتقيم

يحدد األساليب
واالستراتيجيات للتقيم

الجوانب اإلنسانية واألخالقية في التقويم .
تصميم نموذج لتقويم الممارسة المهنية .
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يذكراألخالقيات
للعملية التقيم

طرق القياس .

يحلل المواقف التي
تحتاج رلي التقويم

نماذج التقويم واساليبه.

يستنتج النتائج التي
تقوم عليها التقويم

أنواع التقويم وأساليبه .

يربط بلتقويم
الموضوعي لبعض في
أطر العمل المهني

مفاهيم التقويم وأهدافه وخصائص ومبادئه وعناصره.

يميز القرارات
المناسبة طبقا ً لنتائج
التقويم .

محتوى المقرر

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص ومحتوى المقرر
ثالثا المهارات المهنية
ج

ينفذ األساليب العلمية
للتقويم

يطبق خطوات عملية
التقويم

يصمم التقارير الدورية
والنهائية المرتبطة بنتائج
التقويم

يخطط احتياجات العمالء
بناء علي التقويم

يقيم بعض العمالء في
التقويم

يخطط لعمليات التقويم
من خالل استخدم
التكنولوجيا

أنواع التقويم وأساليبه .
نماذج التقويم واساليبه.
طرق القياس .
الجوانب اإلنسانية واألخالقية في التقويم .
تصميم نموذج لتقويم الممارسة المهنية .
2221 -2222

منسق المقرر
أ.د وفاء فضلي
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يطبق عمليه التقويم

مفاهيم التقويم وأهدافه وخصائص ومبادئه وعناصره.

يستفيد من نتائج التقويم
في تنمية ذاته.

محتوى المقرر

رابعا المهارات العامة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص وأساليب التعليم والتعلم
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يحدد الطالب مفاهيم التقويم
وانواعه

يبين األسس العلمية للتقيم

يحدد األساليب
واالستراتيجيات للتقيم

يذكراألخالقيات للعملية التقيم

 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل
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يحلل المواقف التي تحتاج رلي
التقويم

 -3العصف الذهني االلكتروني

يستنتج النتائج التي تقوم
عليها التقويم

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

يربط بلتقويم الموضوعي
لبعض في أطر العمل المهني

 -1المحاضرة المطورة

يحلل القرارات المناسبة طبقا ً
لنتائج التقويم

أساليب التعليم والتعلم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص وأساليب التعليم والتعلم
ثالثا المهارات المهنية
ج

ينفذ األساليب العلمية
للتقويم

يطبق خطوات عملية
التقويم

يصمم التقارير
الدورية والنهائية
المرتبطة بنتائج
التقويم

يحدد احتياجات
العمالء بناء علي
التقويم

يقيم بعض العمالء
في التقويم

يخطط لعمليات التقويم
من خالل استخدم
التكنولوجيا

يطبق عمليه التقويم

 -1المحاضرة المطورة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف الذهني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل
2221 -2222

منسق المقرر
أ.د وفاء فضلي
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يستفيد من نتائج
التقويم في تنمية ذاته.

أساليب التعليم والتعلم

رابعا المهارات العامة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصصوأساليب تقييم الطالب
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يحدد الطالب مفاهيم التقويم
وانواعه

يبين األسس العلمية للتقيم

يحدد األساليب واالستراتيجيات
للتقيم

يذكراألخالقيات للعملية التقيم

االختبار الفصلى
اختبار اخر الفصل
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يحلل المواقف التي تحتاج رلي
التقويم

المشاركة الفعالة

يستنتج النتائج التي تقوم عليها
التقويم

عرض حاالت تطبيقية

يربط بلتقويم الموضوعي لبعض
في أطر العمل المهني

االختبارات الشفهية .

يميز القرارات المناسبة طبقا ً
لنتائج التقويم

أساليب التقويم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص وأساليب تقييم الطالب .
ثالثا المهارات المهنية
ج

ينفذ األساليب العلمية
للتقويم

يطبق خطوات عملية
التقويم

يصمم التقارير
الدورية والنهائية
المرتبطة بنتائج
التقويم

يحدد احتياجات
العمالء بناء علي
التقويم

يقيم بعض العمالء
في التقويم

يخطط لعمليات
التقويم من خالل
استخدم التكنولوجيا

يطبق عمليه التقويم

يستفيد من نتائج
التقويم في تنمية
ذاته.

أساليب التقويم

رابعا المهارات العامة
د

االختبارات الشفهية .
عرض حاالت تطبيقية
المشاركة الفعالة
االختبار الفصلى
اختبار اخر الفصل

منسق المقرر
أ.د وفاء فضلي
2121- 2121
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق األهداف المقرر مع محتويات المقرر
مفاهيم التقويم وأهدافه
وخصائصه

انواع التقويم واساليبه

نماذج التقويم واساليبه

طرق القياس

الجوانب األنسانية
واألخالقية في التقييم

محتويات المقرر

تنمية مهارات األخصائي اإلجتماعي على تقويم تدخلة المهني
تنمية مهارات األخصائي اإلجتماعي على تقييم أنشطة برامج المؤسسات التي يعمل بها
لتطويرها وتحسينها

منسق المقرر
رئيس القسم
أ.د وفاء فضلي
أ.د سامية عبدالرحمن همام
2121- 2121

76

تصميم نموذج لتقويم
الممارسة المهنية

أهداف المقرر

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
المقرر الدراسي
األهداف

خريطة المنهج لمقرر تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص (دبلوم ذوي االحتياجات )
نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المعلومات والمفاهيم

المحتوى

أسبوع الدراسة

يحدد الطالب مفاهيم التقويم
وانواعه

يبين األسس العلمية للتقيم

يحدد األساليب
واالستراتيجيات للتقيم

يذكراألخالقيات للعملية التقيم

يحلل المواقف التي تحتاج رلي
التقويم
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يستنتج النتائج التي تقوم
عليها التقويم

تصميم نموذج لتقويم
الممارسة المهنية.

14

يربط بلتقويم الموضوعي
لبعض في أطر العمل المهني

الجوانب اإلنسانية واألخالقية
في التقويم .

13

ا يميز القرارات المناسبة
طبقا ً لنتائج التقويم

12-8

ينفذ األساليب العلمية للتقويم

نماذج التقويم واساليبه .

7-4

المهارات الذهنية

يطبق خطوات عملية التقويم

أنواع التقويم وأساليبه .

3

المهارات المهنية

يصمم التقارير الدورية
والنهائية المرتبطة بنتائج
التقويم

-2تنمية مهارات
األخصائي
اإلجتماعي على
تقييم أنشطة
برامج
المؤسسات التي
يعمل بها
لتطويرها
وتحسينها

مفاهيم التقويم وأهدافه
وخصائص ومبادئه
وعناصره .

2-1

طرق القياس .

كود المقرر

الرمز الكودي 1111011 :س

يحدد احتياجات العمالء بناء
علي التقويم

-1تنمية مهارات
األخصائي
اإلجتماعي على
تقويم تدخلة
المهني

مسمى المقرر

تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع خريطة المنهج لمقرر تقويم الممارسة المهنية في مجال التخصص (دبلوم ذوي االحتياجات )
المقرر الدراسي
األهداف

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المحتوى

أسبوع
الدراسة

المهارات العامة

يقيم بعض العمالء في
التقويم

يخطط لعمليات التقويم من
خالل استخدم التكنولوجيا

يطبق عمليه التقويم

يستفيد من نتائج التقويم في
تنمية ذاته.

المحاضرة المطورة

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهني االلكتروني

حل المشكالت

المحاضرة االلكترونية

أ.د وفاء فضلي

التعلم الذاتي النشط

أستاذ المقرر

التاريخ

ورش العمل

تصميم نموذج لتقويم الممارسة
المهنية .

14

امتحان قصلي

الجوانب اإلنسانية واألخالقية في
التقويم .

13

المشاركة الفعالة

طرق القياس .

12-8

رئيس مجلس القسم العلمي

أ.د سامية عبدالرحمن همام
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عرض حاالت تطبيقية

نماذج التقويم واساليبه.

7-4

أعمال فصلية

االختبارات الشفهية

تنمية مهارات
األخصائي اإلجتماعي
على تقييم أنشطة
برامج المؤسسات التي
يعمل بها لتطويرها
وتحسينها

أنواع التقويم وأساليبه .

3

استراتيجيات التعليم والتدريس

امتحان نهائي للفصل

تنمية مهارات
األخصائي اإلجتماعي
على تقويم تدخلة
المهني

مفاهيم التقويم وأهدافه وخصائص
ومبادئه وعناصره.

2-1

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
كلية الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد

نموذج ()12
توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي  1121524س
التخصص دبلوم ذوي
االحتياجات الخاصة

اساااام المقاااارر نصااااوص أجنبيااااة فااااي مجااااال المستوي
األول
التخصص
عملي
 3نظري
عدد الوحدات الدراسية

 -1/2تنميددددة معددددارف الطددددالب بددددأهم المفدددداهيم والمعلومددددات المددددرتبط بددددذوي
 -2هدف المقرر
االحتياجات الخاصة باللغة االنجليزية.
 -2/2تنميددة مهددارات الطددالب فددي االطددالع علددى المراجددع والدددوريات األجنبيددة
والقراءة واالستفادة منها في أوراق العمل والبحوث
 -3المستهدف من تدريس المقرر
بانتهاء تدريس المقرر يصبح الطالب قادرا ً على أن
أ -المعلوماااااااااااااااااااااااااات أ -1/يحدد مشكالت واحتياجات ذوي اإلحتياجات الخاصة.
أ -2/يشرح تأثير اإلعاقة على ذوي اإلحتياجات الخاصة .
والمفاهيم
أ -3/يحدد أدوار األخصائي المختلفة مع ذوي االحتياجات الخاصة .
أ -4/يشرح خصائص مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
أ -5/يبين السلبيات وااليجابيات في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة.
ب -المهارات الذهنية ب -1/يقارن بين األنواع المختلفة لذوي الفئات الخاصة.
ب -2/يربط بدين مشدكالت واحتياجدات ذوي الحاجدات الخاصدة وبدين الظدروف
الشخصية واالجتماعية لهم.
ب -3/يقدارن بددين خصددائص مؤسسددات ذوي االحتياجدات الخاصددة وفقددا لطبيعددة
اإلعاقة.
ب -4/يحلل نتائج األبحاث والدراسات التي تناولت الموضوعات الخاصة بذوي
االحتياجات الخاصة.
ج -المهاااارات المهنياااة ج -1/يصمم التقارير المهنية
الخاصه بالمقرر ج -2/يقيم مشكالت واحتياجات بعا الفئات الخاصة
ج -3/يقيم مؤسسات رعاية الفئات الخاصة
د 1/يذكر المراجع االجنبية من خاللشبكة المعلومات الدولية
د -المهارات العامة
د 2/يقيم مستوى اللغة لديه في مجال التخصص
د 3/يدرس احدث المجالت والموتمرات الدولية العالمية
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قسم خدمة الفرد

 -4محتوى المقرر

 -5أسااااااااليب التعلااااااايم
والتعلم

االسابيع
الموضوع
1. The different kinds of people with special
1-2
needs
2. The main characteristics related to every kind
3-6
of people with special needs.
7-10 3.Needs and problems of each kind of people
with special needs.
11-12 4.The role of social worker with people with
special needs.
13-14 5.Family therapy – behavioral therapy
 المحاضرة المطورة . المحاضرة االلكترونية المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف الذهني االلكتروني . حل المشكالت . -ورش العمل .

 التعلم الذاتي النشط -6أسااااليب التعلااايم والاااتعلم مزيد من االمثلة التوضيحية  -عرض ترجمات -العروض التقدمية
للطااااالب ذوي القاااادرات
المحدودة
 -7تقويم الطالب :
 -1اعمال فصلية
أ -األسااااااااااااااااااااااااااااااليب
 اختبارات تحريرية  :لتقييم الجزء المتحصل من المادة العلميةالمستخدمة
 المشاركة الفعالة  :مدى قدرة الطالب على عرض فكرته على اآلخرين عرض ترجمات  :قدرة الطالب علة الترجمة -2امتحان تحريرى نهاية الفصل  :المقرر بصفة عامة والحصول على
درجات تؤهل الطالب إلنهاء البرنامج
 اختبارات تحريرية االسبوع الخامس من بداية الفصل الدراسيب -التوقيت
 المشاركة الفعالة كل اسبوع عرض ترجمات كل اسبوع امتحان تحريرى نهاية الفصل  :نهاية الفصل الدراسي -1اعمال فصلية (41درجة )
ج -توزيع الدرجات
 15درجات
 -اختبارات تحريرية
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 درجات11
 المشاركة الفعالة درجات15
 عرض ترجمات درجة61  امتحان تحريرى نهاية الفصل-2
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- Tran, Amy W. Y. (2018) Young Children’s Use of
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Aggression, United States, Microform Edition , ProQuest
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practice on integrated approach,3rd ed N.Y: pearson
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المعرفة والفهم
أ

محتويات المقرر

1يحدد مشكالت
واحتياجات ذوي
اإلحتياجات الخاصة

 -2يشر تأثير اإلعاقة
على ذوي اإلحتياجات
الخاصة

3يحدد أدوار
األخصائي المختلفة مع
ذوي االحتياجات
الخاصة

4يشر خصائص
مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

1يقارن بين األنواع
المختلفة لذوي الفئات
الخاصة
5يبين السلبيات
وااليجابيات في
مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

2يربط بين مشكالت
واحتياجات ذوي
الحاجات الخاصة وبين
الظروف الشخصية
واالجتماعية لهم

المستهدفة
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3يقارن بين خصائص
مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة
وفقا لطبيعة اإلعاقة

The different kinds of
people with special needs
The main characteristics
related to every kind of
people with special needs.
Needs and problems of
each kind of people with
special needs.
The role of social worker
with people with special
needs.
– Family therapy
behavioral therapy

4يحلل نتائج األبحاث
والدراسات التي
تناولت الموضوعات
الخاصة بذوي
االحتياجات الخاصة

نواتج التعلم

المهارة الذهنية
ب

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر نصوص أجنبية في مجال التخصص ومحتوى المقرر
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تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر نصوص أجنبية في مجال التخصص ومحتوى المقرر
المهارات المهنية
ج

نواتج التعلم المستهدفة

محتويات المقرر

1يصمم التقارير
المهنية

2يقيم مشكالت
واحتياجات بعض الفئات
الخاصة

 3يقيم مؤسسات رعاية
الفئات الخاصة

المهارات العامة
د
 2يقيم
 3يدرس احدث
 1يذكر المراجع
مستوى
المجالت
االجنبية من خالل
اللغة لديه
والموتمرات الدولية
شبكة المعلومات
في مجال
العالمية
الدولية
التخصص

The different kinds of people
with special needs
The main characteristics
related to every kind of people
with special needs.
Needs and problems of each
kind of people with special
needs.
The role of social worker with
people with special needs.
Family therapy – behavioral
therapy
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر نصوص أجنبية في مجال التخصصوأساليب التعليم والتعلم
المعرفة والفهم
أ

اساليب التعليم والتعلم

1يحدد مشكالت واحتياجات ذوي
اإلحتياجات الخاصة

 -2يشر تأثير اإلعاقة على ذوي
اإلحتياجات الخاصة

3يحدد أدوار األخصائي المختلفة مع
ذوي االحتياجات الخاصة

4يشر خصائص مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

5يبين السلبيات وااليجابيات في
مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

 -4حل المشكالت

 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل
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1يقارن بين األنواع المختلفة لذوي
الفئات الخاصة

 -3العصف الذهني االلكتروني

2يربط بين مشكالت واحتياجات ذوي
الحاجات الخاصة وبين الظروف
الشخصية واالجتماعية لهم

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

3يقارن بين خصائص مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة وفقا لطبيعة
اإلعاقة

 -1المحاضرة المطورة

4يحلل نتائج األبحاث والدراسات التي
تناولت الموضوعات الخاصة بذوي
االحتياجات الخاصة

مخرجات التعلم المستهدفة

المهارة الذهنية
ب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر نصوص أجنبية في مجال التخصص وأساليب التعليم والتعلم
مخرجات التعلم المستهدفة

المهارات العامة

لمهارات المهنية
ج

1يصمم التقارير
المهنية

2يقيم مشكالت
واحتياجات بعض
الفئات الخاصة

 3يقيم مؤسسات
رعاية الفئات الخاصة

 1يذكر المراجع
االجنبية من خالل
شبكة المعلومات
الدولية

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف الذهني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل
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 2يقيم مستوى اللغة
لديه في مجال
التخصص

 -1المحاضرة المطورة

 3يدرس احدث
المجالت والموتمرات
الدولية العالمية

اساليب التعليم والتعلم

د
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر نصوص أجنبية في مجال التخصصوأساليب تقييم الطالب
المعرفة والفهم
أ

1يحدد مشكالت
واحتياجات ذوي
اإلحتياجات الخاصة

 -2يشر تأثير اإلعاقة
على ذوي اإلحتياجات
الخاصة

3يحدد أدوار األخصائي
المختلفة مع ذوي
االحتياجات الخاصة

4يشر خصائص
مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

5يبين السلبيات
وااليجابيات في
مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة

1يقارن بين األنواع
المختلفة لذوي الفئات
الخاصة

1يصمم
التقارير المهنية

2يقيم مشكالت
واحتياجات
بعض الفئات
الخاصة
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 3يقيم
مؤسسات
رعاية الفئات
الخاصة
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2يربط بين مشكالت
واحتياجات ذوي
الحاجات الخاصة وبين
الظروف الشخصية
واالجتماعية لهم
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 1يذكر
المراجع
االجنبية من
خالل شبكة
المعلومات
الدولية

رئيس القسم
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 2يقيم مستوى
اللغة لديه في
مجال التخصص

اختبارات تحريرية
المشاركة الفعالة
عرض ترجمات
امتحان تحريرى نهاية الفصل

 3يدرس احدث
المجالت
والموتمرات
الدولية العالمية

اساليب التقويم

المهارات العامة
د
مخرجات التعلم المستهدفة

3يقارن بين خصائص
مؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة وفقا
لطبيعة
اإلعاقة

مخرجات التعلم المستهدفة

المهارات المهنية
ج

4يحلل نتائج األبحاث
والدراسات التي تناولت
الموضوعات الخاصة
بذوي االحتياجات
الخاصة

اساليب التقويم

المهارة الذهنية
ب

اختبارات تحريرية
المشاركة الفعالة
عرض ترجمات
امتحان تحريرى نهاية الفصل

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر نصوص أجنبية في مجال التخصص وأساليب تقييم الطالب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق أهداف المقرر و محتويات المقرر
The different kinds of
people with special needs

The main characteristics
related to every kind of
people with special needs

Needs and problems of
each kind of people with
special needs

The role of social worker
with people with special
needs

أهداف المقرر

 تنمية معارف الطالب بأهم المفاهيم والمعلومات المرتبط بذوي االحتياجات الخاصةباللغة االنجليزية
تنمية مهارات الطالب في االطالع على المراجع والدوريات األجنبية والقراءة
واالستفادة منها في أوراق العمل والبحوث
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منسق المقرر
أ.م.د /سعيد عبد العال حامد
2221-2222
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Family therapy social
work was dialectal
people

محتويات المقرر

نصوص أجنبية في مجال التخصص
الرمز الكودي  1121524س

مسمى المقرر
كود المقرر

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
خريطة المنهج لمقرر نصوص أجنبية في مجال التخصص (دبلوم ذوي االحتياجات)
المقرر الدراسي

المعلومات والمفاهيم

المهارات الذهنية

المهارات العامة

يحدد مشكالت واحتياجات ذ

يشرح تأثير اإلعاقة على ذوي

يحدد أدوار األخصائي

4يشرح خصائص مؤسسات

يقارن بين األنواع المختلفة

يربط بين مشكالت واحتياجات

يقارن بين خصائص

يحلل نتائج األبحاث

يصمم التقارير المهنية

يقيم مشكالت واحتياجات

يقيم مؤسسات رعاية الفئات ا

ذكر المراجع االجنبية

يقيم مستوى اللغة لديه في

 3يدرس احدث المجالت
الدولية

المحاضرة المطورة

المناقشة الجماعية االلكترونية

حل المشكالت
العصف الذهني االلكتروني

المحاضرة االلكترونية

التعلم الذاتي النشط

5-4

7-6

9-8

أستاذ المقرر

أ.م.د /سعيد عبد العال حامد

التاريإ

رئيس مجلس القسم العلمي

2121-2121
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88

ورش العمل

3

اختبارات تحريرية

2-1

عرض ترجمات

تنميااااااة مهااااااارات
الطااااااااااالب فااااااااااي
االطااااااااالع علااااااااى
المراجاااااااااااااااااااااااااااع
والااااااااااااااااااااادوريات
األجنبيااة والقااراءة
واالسااااتفادة منهااااا
فاااي أوراق العمااال
والبحوث

المهارات المهنية

أعمال فصلية

المشاركة الفعالة

 تنمياااااة معاااااارفالطاااااااااالب باااااااااأهم
المفااااااااااااااااااااااااااااهيم
والمعلوماااااااااااااااااات
الماااااارتبط بااااااذوي
االحتياجاااااااااااااااااااات
الخاصااااااة باللغااااااة
االنجليزية

The different kinds
of people with
special needs
The
main
characteristics
related to every
kind of people with
special needs
Needs
and
problems of each
kind of people with
special needs
The
main
characteristics
related to every
kind of people with
special needs
Needs
and
problems of each
kind of people with
special needs

الدراسة

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

امتحان تخريري نهائي

األهداف

المحتوى

أسبوع

أساليب التعليم والتعلم

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
كلية الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد
نموذج رقم ()12

توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي 1111511 :خ
التخصص دبلوم ذوي
االحتياجات الخاصة
 -2هدف المقرر.
Aims

أسم المقرر استراتيجيات تطوير التخصص
عدد الوحدات الدراسية

 3نظري

المستوي األول
عملي

 .1تزويد معدارف الطدالب بدأهم االسدتراتيجيات لتطدوير الممارسدة المهنيدة
للخدمة االجتماعية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 .2تدريب الطالب على االستفادة من هذه االستراتيجيات في تطوير
ممارستهم المهنية في مؤسسات الصحة النفسية.

 -3المخرجات التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر.
 م بعتال تهلءعدنعتبجس عهذتعتادقججعسصمحعتاطلابعقلبجتًعماتعأن:
أ 1-يحدد المقصود بإستراتيجية التطوير في مجال ذوي االحتياجات
أ -المعرفة والفهم
Knowledge
أ 2-يصف واقع الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة
and Understanding
أ 3-يحدددد أهددداف التطددوير فددي الممارسددة المهنيددة بمجددال ذوي االحتياجددات
الخاصة
أ 4-يحدد حقوق العمالء ذوي االحتياجات الخاصة .
أ 5-يوضح أحدث استراتيجيات وأساليب الممارسة مع ذوي االحتياجات.
ب -المهارات الذهنية
Intellectual skills

ب 1-يستنتج إيجابيات وسلبيات الممارسة المهنية في مجال ذوي االحتياجدات
الخاصة.
ب 2-يقارن بين استراتيجيات التطوير على المستوى القومي والعالمي .
ب 3-يميز النتائج المترتبة على الممارسة المهنية في مجدال ذوي االحتياجدات
الخاصة.
ب 4-يفسر ويحلل القرارات المتعلقة بعملية تطوير التخصص.
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ب 5-يقارن بدين نتدائج األبحداث العلميدة المرتبطدة بالممارسدة فدي مجدال ذوي
االحتياجات الخاصة
ج -المهارات المهنية للمقرر

ج 1-يقيم أشكال الممارسة في المؤسسة لتحديد نقاط الضعف بها .
ج 2-يصمم خطط التطوير بالتعاون مع فريق العمل بالمؤسسة.
ج 3-يدرب على كتابة التقارير الفنية المتعلقة بالتطوير .
 4-6يطبق أساليب العمل المطورة التي تم الوصول إليها.

د -المهارات العامة

د 1-يخطط مع المعنيين بعملية التطوير .

General Skills

د 2-يدددرب علددي اسددتخدام شددبكات المعلومددات ل طددالع علددى نمدداذج تطددوير
الممارسة المهنية لألخصائيين االجتماعيين في المجال النفسي.
د 3-يقددارن أدواره مددع أدوار المشدداركين لدده فددي وضددع وتنفيددذ اسددتراتيجيات
تطوير الممارسة في مجال الصحة العقلية. .
د 4-يدرب على قيادة األخصائيين االجتماعيين فدي عمليدة التطدور ممارسدتهم
المهنية
د 5-يندداق الخبددرات والمعلومددات مددع المتخصصددين مددن خددالل المددؤتمرات
والمحافل العلمية المتنوعة.

 -4محتوى المقرر
Syllabus

االسابيع

الموضوع

 دراسدددددة مفهدددددوم اإلسدددددتراتيجيات مدددددن وجهدددددات نظدددددر 2-1تخصصات مختلفة .
 تحديد مفهوم اإلستراتيجية الخاصة بالمجال – األساليب5-3 -االهداف – االدوات – الصعوبات – تقويم اإلستراتيجية .
 -دراسة مفهوم التطوير وتحديد مفهومه في المجال .

7-5

 -تحديد األهداف العامة البعيدة للمجال .

9-8

 تحديد األهدداف الفرعيدة والتكنيكدات واالسداليب المحققدة 12-11لألهداف
 دراسدددة تحليليدددة نقديدددة لدددبعا اإلسدددتراتيجيات المحليدددة 14-13والعربية واإلقليمية
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 -5أساليب التعليم والتعلم

 المحاضرة المطورة . المحاضرة االلكترونية المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف الذهني االلكتروني . حل المشكالت . ورش العمل . -التعلم الذاتي النشط .

 -6أساااااااليب التعلاااااايم والااااااتعلم  -مناقشة أبحاث حول الموضوع  -ورش عمل – .أمثلة توضيحية
للطااااااااالب ذوي القاااااااادرات
المحدودة
 -7تقويم الطالب Students assessment
أ -األساليب المستخدمة

 -1اعمال فصلية
عددرض أوراق العمددل  :لتقيدديم قدددرة الطالددب علددى االلمددام بمحتددوى
المقرر
المشدداركات الفعالددة  :لتقيدديم قدددرة الطالددب علددى عددرض فكرتدده علددى
اآلخرين
تقددديم األبحدداث وكتابددة التقددارير  :لتقيدديم قدددرة الطالددب علددى اسددتيعاب
موضوعه
 -2امتحان نهاية الفصل الدراسي  :لتقييم المقرر بصفة عامة والحصول علدى
درجات تؤهل الطالب إلنهاء البرنامج

ب -التوقيت

ج -توزيع الدرجات

 -1األعمال الفصلية
المشدداركة الفعالددة مددن األسددبوع الثدداني مددن الفصددل الدراسددي عددرض
اوراق العمددددددل مددددددن األسددددددبوع الثالددددددث مددددددن الفصددددددل الدراسددددددي
تقدددديم األبحددداث وكتابدددة التقدددارير مدددن األسدددبوع السدددابع مدددن الفصدددل
الدراسي
 -2إمتحان نهاية الفصل الدراسي
عرض أوراق العمل 15درجة تقديم األبحاث وكتابة التقارير 15درجة
المشاركة الفعالة  11درجات
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امتحان نهاية الفصل  61درجة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع
أ -مذكرات

غير منطبق

ب -كتب ملزمة

غير منطبق

ج -كتب مقترحة
-Ji, Hui Fen Research on protection of employment right
of the handicapped, DAI-C 75/02, Dissertation Abstracts
International,2011
القريطي ،عبددالمطلب أمدين ،إرشداد ذوي االجتياجدات الخاصدة وأسدرهم ،دار
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.2113 ،
 سليمان ،سليم عبدالرحمن السيد  ،بحوث ودراسات معاصرة في ميدان ذوياالحتياجات الخاصة .الجزء األول  ،لقاهرة  :دار عالم الكتب للطباعة والنشدر
والتوزيع2011 ،
د -دورياااات علمياااة أو نشاااارات
....رلإ

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

منسق المقرر
أ.د سامية عبد الرحمن همام
2121-2121
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر استراتيجيات تطوير التخصص ومحتوى المقرر
أ

ب

يحدد المقصود
بإستراتيجية التطوير
في مجال ذوي
االحتياجات

يصف واقع الممارسة
المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

يحدد أهداف التطوير
في الممارسة المهنية
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يوضح حقوق العمالء
ذوي االحتياجات
الخاصة

دراسة تحليلية نقدية لبعض اإلستراتيجيات المحلية
والعربية واإلقليمية .

يحدد أحدث
استراتيجيات وأساليب
الممارسة

تحديد األهاداف الفرعياة والتكنيكاات واالسااليب المحققاة
لألهداف .

يستنتج ريجابيات
وسلبيات الممارسة
المهنية

تحديد األهداف العامة البعيدة للمجال .

يقارن بين استراتيجيات
التطوير على المستوى
القومي

دراسة مفهوم التطوير وتحديد مفهومه في المجال.

يميز النتائج المترتبة
على الممارسة المهنية

تحدياااااد مفهااااااوم اإلسااااااتراتيجية الخاصااااااة بالمجااااااال –
األسااااليب -االهاااداف – االدوات – الصاااعوبات – تقاااويم
اإلستراتيجية

يفسر ويحلل القرارات
المتعلقة بعملية تطوير
التخصص

دراساااااة مفهاااااوم اإلساااااتراتيجيات مااااان وجهاااااات نظااااار
تخصصات مختلفة .

يقارن بين نتائج
األبحاث العلمية
المرتبطة بالممارسة

محتويات المقرر

أوالً  :المعرفة والفهم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر استراتيجيات تطوير التخصص ومحتوى المقرر

ج

د

يقيم أشكال الممارسة في
المؤسسة لتحديد نقاط
الضعف بها

يصمم خطط التطوير
بالتعاون مع فريق العمل

يدرب على كتابة التقارير
الفنية المتعلقة بالتطوير

يطبق أساليب العمل
المطورة التي تم الوصول
رليها.

يخطط و يتواصل مع
المعنيين بعملية التطوير

يدرب علي يستخدم شبكات
المعلومات لإلطالع على
نماذج تطوير

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

منسق المقرر
أ.د سامية عبد الرحمن همام
2121-2121
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يبين أدواره مع أدوار
المشاركين له في وضع
وتنفيذ استراتيجيات

تحديد األهداف الفرعية والتكنيكات واالساليب المحققة لألهداف .
دراسة تحليلية نقدية لبعض اإلستراتيجيات المحلية والعربية
واإلقليمية .

يدرب على قيادة
األخصائيين االجتماعيين
في عملية التطور

دراسة مفهوم اإلستراتيجيات من وجهات نظر تخصصات مختلفة .
تحديد مفهوم اإلستراتيجية الخاصة بالمجال – األساليب -االهداف –
االدوات – الصعوبات – تقويم اإلستراتيجية .
دراسة مفهوم التطوير وتحديد مفهومه في المجال.
تحديد األهداف العامة البعيدة للمجال .

يناقش الخبرات
والمعلومات مع
المتخصصين

محتويات المقرر

المهارات المهنية

المهارات العامة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر استراتيجيات تطوير التخصص وأساليب التعليم والتعلم
أ

ب

يحدد المقصود
بإستراتيجية التطوير في
مجال ذوي االحتياجات

يصف واقع الممارسة
المهنية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

يحدد أهداف التطوير في
الممارسة المهنية

 -7ورش العمل
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يحدد حقوق العمالء ذوي
االحتياجات الخاصة

 -6التعلم الذاتي النشط

يحدد أحدث استراتيجيات
وأساليب الممارسة

 -5المحاضرة االلكترونية

يستنتج ريجابيات
وسلبيات الممارسة
المهنية

 -4حل المشكالت

يقارن بين استراتيجيات
التطوير على المستوى
القومي

 -3العصف الذهني االلكتروني

يميز النتائج المترتبة
على الممارسة المهنية

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

يفسر ويحلل القرارات
المتعلقة بعملية تطوير
التخصص

 -1المحاضرة المطورة

يقارن بين نتائج األبحاث
العلمية المرتبطة
بالممارسة

اساليب التعليم والتعلم

أوالً  :المعرفة والفهم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر استراتيجيات تطوير التخصص وأساليب التعليم والتعلم
المهارات العامة والمنقولة

المهارات المهنية
ج

يقيم أشكال
الممارسة في
المؤسسة لتحديد
نقاط الضعف بها

يصمم خطط التطوير
بالتعاون مع فريق
العمل

يدرب على كتابة
التقارير الفنية
المتعلقة بالتطوير

يخطط و يتواصل مع
المعنيين بعملية
التطوير
يطبق أساليب العمل
المطورة التي تم
الوصول رليها.

يدرب علي يستخدم
شبكات المعلومات
لإلطالع على نماذج
تطوير

 -3العصف الذهني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل
رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

منسق المقرر
أ.د سامية عبد الرحمن همام
96

يقارن أدواره مع
أدوار المشاركين له
في وضع وتنفيذ
استراتيجيات

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

يدرب على قيادة
األخصائيين
االجتماعيين في
عملية التطور

 -1المحاضرة المطورة

يناقش الخبرات
والمعلومات مع
المتخصصين

اساليب التعليم والتعلم

د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر استراتيجيات تطوير التخصص وأساليب التعليم والتعلم
المهارات المهنية
ج

يقيم أشكال
الممارسة في
المؤسسة لتحديد
نقاط الضعف بها

يخطط على وضع
خطط التطوير
بالتعاون مع فريق
العمل

يدرب على كتابة
التقارير الفنية
المتعلقة بالتطوير

يطبق أساليب العمل
المطورة التي تم
الوصول رليها.

يخطط و يتواصل
مع المعنيين بعملية
التطوير

يدرب علي يستخدم
شبكات المعلومات
لإلطالع على نماذج
تطوير

يحدد المقصود
بإستراتيجية التطوير
في مجال ذوي
االحتياجات

يصف واقع الممارسة
المهنية في مجال
ذوي االحتياجات
الخاصة

يحدد أهداف التطوير
في الممارسة المهنية

يحدد حقوق العمالء
ذوي االحتياجات
الخاصة

يحدد أحدث
استراتيجيات
وأساليب الممارسة

يستنتج ريجابيات
وسلبيات الممارسة
المهنية

يقارن بين
استراتيجيات التطوير
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يبين أدواره مع
أدوار المشاركين
له في وضع وتنفيذ
استراتيجيات

2221-2222

يميز النتائج المترتبة
على الممارسة
المهنية

منسق المقرر
أ.د سامية عبد الرحمن همام

يدرب على قيادة
األخصائيين
االجتماعيين في
عملية التطور

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

يفسر ويحلل
القرارات المتعلقة
بعملية تطوير
التخصص

عرض أوراق العمل .
المشاركات الفعالة .
تقديم األبحاث وكتابة التقارير .
امتحان نهاية الفصل الدراسي .

قارن بين نتائج
األبحاث العلمية
المرتبطة بالممارسة

أساليب التقويم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يناقش الخبرات
والمعلومات مع
المتخصصين

أساليب التقويم

المهارات العامة والمنقولة
د

عرض أوراق العمل .

المشاركات الفعالة .
تقديم األبحاث وكتابة التقارير .
امتحان نهاية الفصل الدراسي .

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر استراتيجيات تطوير التخصص وأساليب التعليم والتعلم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق األهداف المقرر مع محتويات المقرر
دراسة مفهوم
اإلستراتيجيات من
وجهات نظر تخصصات
مختلفة

تحديد مفهوم
اإلستراتيجية الخاصة
بالمجال – األساليب-
االهداف – االدوات –
الصعوبات – تقويم
اإلستراتيجية .

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

منسق المقرر
أ.د سامية عبد الرحمن همام
2121-2121
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دراسة مفهوم التطوير
وتحديد مفهومه في
المجال

تدريب الطالب على االستفادة من هذه االستراتيجيات في تطوير
ممارستهم المهنية في مؤسسات الصحة النفسية.

 تحديد األهداف العامةالبعيدة للمجال .

تزويد معارف الطالب بأهم االستراتيجيات لتطوير الممارسة
المهنية للخدمة االجتماعية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

تحديد األهداف الفرعية
والتكنيكات واالساليب
المحققة لألهداف

األهداف

دراسة تحليلية نقدية
لبعض اإلستراتيجيات
المحلية والعربية
واإلقليمية

المحتويات

مسمى المقرر

استراتيجيات تطوير التخصص

كود المقرر

الرمز الكودي 1121511خ

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
خريطة المنهج للمقرر استراتيجيات تطوير التخصص (دبلوم ذوي احتياجات خاصة)
المقرر الدراسي
األهداف

يحدد المقصود بإستراتيجية

يصف واقع الممارسة المهنية

يحدد أهداف التطوير

يحدد حقوق العمالء ذوي
االحتياجات الخاصة

يوضح أحدث استراتيجيات

99

يستنتج ريجابيات وسلبيات

دراسة تحليلية نقدية لبعض اإلستراتيجيات
المحلية والعربية واإلقليمية.

14-13

يقارن بين استراتيجيات التطوير

تحديد األهداف الفرعية والتكنيكات واالساليب
المحققة لألهداف.

12-12

يميز النتائج المترتبة

تدريب الطالب على االستفادة
من هذه االستراتيجيات في
تطوير ممارستهم المهنية في
مؤسسات الصحة النفسية.

يفسر ويحلل القرارات

تحديد األهداف العامة البعيدة للمجال.

9-8

قارن بين نتائج األبحاث العلمية

دراسة مفهوم التطوير وتحديد مفهومه في
المجال.

7-5

يقيم أشكال الممارسة في المؤسسة

تحديد مفهوم اإلستراتيجية الخاصة بالمجال –
األساليب -االهداف – االدوات – الصعوبات –
تقويم اإلستراتيجية

5-3

يصمم خطط التطوير

تزويد معارف الطالب بأهم
االستراتيجيات لتطوير
الممارسة المهنية للخدمة
االجتماعية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.

يدرب على كتابة التقارير

دراسة مفهوم اإلستراتيجيات من وجهات نظر
تخصصات مختلفة.

2-1

المعلومات والمفاهيم

يطبق أساليب العمل المطورة التي
تم الوصول رليها.

المحتوى

أسبوع
الدراسة

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المهارات الذهنية

المهارات المهنية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع خريطة المنهج للمقرر استراتيجيات تطوير التخصص (دبلوم ذوي احتياجات خاصة)
المقرر الدراسي
األهداف

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
أسبوع
الدراسة

المحتوى

المهارات العامة

يخطط مع المعنيين بعملية
التطوير

يدرب علي يستخدم شبكات
المعلومات

يبين أدواره مع أدوار
المشاركين له في وضع وتنفيذ
استراتيجيات

يقارن أدواره مع أدوار
المشاركين

يناقش الخبرات والمعلومات

تادالضجةعتادطوجة

تاد لقشيعتاجدلمسيعتالا تجو سي

التاريإ
2221-2222

111

تا ص عتاذه يعتالا تجو ي

رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د سامية عبدالرحمن همام

ا عتادش لك

14-13

تادالضجةعتالا تجو سي

9-8
12-12

تات ااعتاذتتيعتا شط

7-5

عرض أوراق العمل

5-3

المشاركة الفعالة

أستاذ المقرر
أ.د سامية عبدالرحمن همام

2-1

أعمال فصلية

تقديم ابحاث وكتابة
التقارير

تدريب الطالب على االستفادة من
هذه االستراتيجيات في تطوير
ممارستهم المهنية في مؤسسات
الصحة النفسية.

استراتيجيات التعليم والتدريس

امتحان نهائي نظري

تزويد معارف الطالب بأهم
االستراتيجيات لتطوير الممارسة
المهنية للخدمة االجتماعية في
مجال ذوي االحتياجات الخاصة.

دراسة مفهوم اإلستراتيجيات من وجهات
نظر تخصصات مختلفة.
تحديد مفهوم اإلستراتيجية الخاصة
بالمجال – األساليب -االهداف – االدوات
– الصعوبات – تقويم اإلستراتيجية
دراسة مفهوم التطوير وتحديد مفهومه
في المجال.
تحديد األهداف العامة البعيدة للمجال.
تحديد األهداف الفرعية والتكنيكات
واالساليب المحققة لألهداف.
دراسة تحليلية نقدية لبعض
اإلستراتيجيات المحلية والعربية
واإلقليمية.

اساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
كلية الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد

نموذج ()12
توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
اسم المقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة المستوي األول
الرمز الكودي 1121529خ
عملي
 3نظري
التخصص دبلوم ذوي االحتياجات الخاصة عدد الوحدات الدراسية
 1/2تنمية معارف الطالب حول األسس العلمية للتدخل المهني في إطار الممارسة العامة مدع
 -2هدف المقرر
ذوي االحتياجات الخاصة.
 2/2إكساب الطالب مهارات التدخل المهني في إطار الممارسة العامة مع مشكالت ذوي
االحتياجات الخاصة.
 -3المستهدف من تدريس المقرر
م بعتال تهلءعتبجس عتادقججعسصمحعتاطلابعقلبجتًعماتعأن:
أ -المعلومااااااااااااااااات أ 1-يشرح مفهوم الممارسة العامة المتقدمة في الخدمة االجتماعية .
أ 2-يحدد المبادئ القانونية واألخالقية للممارسة المهنية ،وحقوق ذوي االحتياجات الخاصة
والمفاهيم
أ 3-يشرح خطوات التدخل المهني للممارسة العامة في إطار النظريات والنماذج المعاصرة .
أ 4-يحدد أدواره المهنية في عملية التدخل المهني للممارسة العامة في إطار العمل الفريقي.
أ 5-يحدد أساليب تقييم تدخله المهني مع ذوي االحتياجات الخاصة
ب 1-يحلل مشكالت العمالء في إطار األبعاد الشخصية والبيئية..
ب.
المهارات الذهنية ب 2-يحدد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة حسب أولوياتها .
ب 3-يفسر القرارات المهنية المرتبطة بالتدخل المهني في إطار فريق العمل بمؤسسات ذوي
االحتياجات الخاصة.
ب 4-يحلل نتائج األبحداث والدراسدات العلميدة المرتبطدة بطبيعدة مشدكالت ذوي االحتياجدات
الخاصة وأسبابها المعاصرة.
ب 5-يقارن بين نتدائج بحدوث التددخل المهندي فدي مجدال ذوي االحتياجدات الخاصدة الختيدار
األساليب واالستراتيجيات المناسبة
ب 6-يحل مشكالت الصراع بين أدوار فريق العمل في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
ب 7-يقارن أساليب واسدتراتيجيات التددخل المهندي بدين الممارسدة العامدة والممارسدة العامدة
المتقدمة.
ج -المهااااااااااااااااارات ج 1-يدرس المشكالت النفسية واالجتماعيدة التدي يعداني منهدا ذوي االحتياجدات الخاصدة فدي
إطار برنامج التدخل المهني. .
المهنياااااة الخاصاااااه
ج 2-يدرس حاجات ذوي االحتياجات الخاصة وترتيبها حسب أولوياتها.
بالمقرر
ج 3-يصمم التقارير والتسجيالت المهنية لتدخله المهني .
ج 4-يصمم التقارير المهنية المرتبطة بموارد وإمكانيات المؤسسة في عملية التدخل المهني.
ج5-يقيم نتائج تدخله المهني مع العمالء ذوي االحتياجات الخاصة
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د -المهارات العامة د 1-يخطط لتكوين عالقة مهنية مع المرضى.
د 2-يخطط ليتواصل بفعالية مع أعضاء فريق العمل خالل عمليدة التددخل المهندي للممارسدة
العامة.
د 3-يدرب األخصائيين االجتماعيين بالمؤسسة عند تقلده وظيفة اإلشراف أو اإلدارة.
د 4-يدرس إستخدم المكتبة الرقمية في الحصول علدى أحددث المعلومدات والدراسدات العلميدة
في التدخل المهني مع ذوي االحتياجات الخاصة.
د 5-يحلل أدواره المهنية في التدخل المهني مع أعضاء فريق العمل.
د 6-يخطط جدول زمني ألنشطة التدخل المهني التي يقوم بها في مؤسسات ذوي االحتياجات
الخاصة.
د 7-ينفذ أنشطة التدخل المهني و يلتزم بمواعيد المقابالت مع العمالء
االسابيع
 -4محتاااااااااااااااااااااوى الموضوع
المقرر
 -1/4دراسة لبعا فئات االعاقة .

2-1
4-3

 -2/4دراسة للمبادئ األخالقية والمهنية التي تحكم العالقة المهنية مع
الفئات المختلفة .
6-5
 -3/4دراسة لمشكالت واحتياجات ذوي اإلحتياجات الخاصة .
8-7
 -4/4اساليب ونماذج التدخل المهني لذوي اإلحتياجات الخاصة في اطار
 الممارسة العامة (النسق – المدخل األيكولوجي) .11-9
 - 5/4مراجعة لحاالت تطبيقية في المجال ومناقشة المهارات وكيفية
تطبيقها ( مهارة العمل الفريقي – مهارة اإلتصال -مهارة ادارة المقابالت
مهارة استخدام اساليب المتابعة -المالحظة – توجيه األسئلة – تطبيق
المفاهيم )....
11
 -6/4مهارة التسجيل
( تسجيل المقابالت الفردية والجماعية والمجتمعية – المقابالت األسرية )
كذلك التقارير الدورية – الموضوعية – تقاريرتحويل الحاالت الى
الجهات المتخصصة.
12
 -7/4التدريب على فهم برامج التدخل المهنى
14-13
 -8/4ادارة الوقت اثناء الممارسة المهنية وذلك عن طريق :
 تحدي المهام المنوط القيام بها . ترتيب المهام حسب األهمية في التنفيذ وعددم القيدام بدأكثر مكدن مهمدهبشكل يفوق امكانيات الممارس أو يؤدي الى تعارض في القيام باألدوار
 االستخدام األمثل للوقت المتاح . تدوين المهام واألوقات المحددة لتنفيذها . -5أساااليب التعلاايم
والتعلم

 -المحاضرة المطورة .
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 المحاضرة االلكترونية المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف الذهني االلكتروني . حل المشكالت . ورش العمل . التعلم الذاتي النشط . -6أساااليب التعلاايم
والاااااااااااااااااااتعلم
للطاااااالب ذوي
القااااااااااااااااادرات
المحدودة
 -7تقويم الطالب
أ -األساااااااااااااااااااااليب
المستخدمة

 تعليم ذاتي  -عصف ذهني -المناقشة والتحليل  -.االمثلة التوضيحية

 -1اعمال الفصل
المشاركة في المناقشات  :لتقييم قدرة الطالب على تبادل معلومات المقرر
تقييم عروض الطالب  :لتقييم قدرة الطالب على عرض فكرته على اآلخرين
تقييم أوراق العمل  :لتقييم قدرة الطالب على االلمام بمحتوى المقرر
امتحان تحريرى  :لتقييم الجزء المتحصل من المادة العلمية
التكليفات والمهام البحثية  :لتقييم قدرة الطالب على البحث فدي موضدوعه واسدتيعاب
موضوعه
 -2االمتحان النهائي  :لتقييم المقرر بصفة عامة والحصول على درجات تؤهدل الطالدب
إلنهاء البرنامج
 -1اعمال الفصلية
ب -التوقيت
المشاركة في المناقشات من بداية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي
تقييم عروض الطالب عند عرض كل طالب
تقييم اوراق العمل بعد األنتهاء من العرض
اختبار تحريري في األسبوع السابع من الفصل الدراسي
التكليفات والمهام البحثية في األسبوع السادس من الفصل الدراسي
 -2األمتحان النهائي
ج -توزيااااااااااااااااااااااااع المشاركة الفعالة  11درجات
المهام البحثية واختبار تحريري 15درجة
الدرجات
عروض الطالب  15درجة
األمتحان التحريري  61درجة
 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع
غير منطبق
أ -مذكرات
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غير منطبق
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 دورياااات علمياااة-د
رلإ.... أو نشرات
رئيس القسم
د سامية عبد الرحمن همام.أ

منسق المقرر
د سعيد عبد العال حامد.أ
2121-2121
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة ومحتوى المقرر
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يشر مفهوم الممارسة العامة
المتقدمة

يحدد المبادئ القانونية
واألخالقية للممارسة المهنية

يتخذ القرارات المهنية
المرتبطة بالتدخل المهني

يحدد أدواره المهنية في عملية
التدخل المهني

يحدد أساليب تقييم تدخله
المهني

115

يحلل مشكالت العمالء في رطار
األبعاد الشخصية والبيئية

ردارة الوقت أثناء الممارسة المهنية

يحدد مشكالت ذوي االحتياجات
الخاصة حسب أولوياتها .

التدريب على فهم برامج التدخل المهنى

يفسر القرارات المهنية
المرتبطة بالتدخل المهني

مهارة التسجيل

يحلل نتائج األبحاث والدراسات
العلمية

أساليب ونماذج التدخل المهني لذوي اإلحتياجات الخاصة في اطار الممارساة
العامة
مراجعة لحاالت تطبيقية في المجال ومناقشة المهارات وكيفية تطبيقها

يقارن بين نتائج بحوث التدخل
المهني في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

دراسااة للمبااادئ األخالقيااة والمهنيااة التااي تحكاام العالقااة المهنيااة مااع الفئااات
المختلفة .
دراسة لمشكالت واحتياجات ذوي اإلحتياجات الخاصة .

يحل مشكالت الصراع بين
أدوار فريق العمل في مؤسسات

دراسة لبعض فئات االعاقة .

يقارن أساليب واستراتيجيات
التدخل المهني

محتويات المقرر

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب
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تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة ومحتوى المقرر
المهارات العامة والمنقولة

المهارات المهنية
ج

يدرس المشكالت النفسية
واالجتماعية التي يعاني منها
ذوي االحتياجات الخاصة

يدرس حاجات ذوي االحتياجات
الخاصة وترتيبها حسب
أولوياتها

يصمم التقارير والتسجيالت
المهنية لتدخله المهني

يصمم التقارير المهنية المرتبطة
بموارد ورمكانيات المؤسسة

يقيم نتائج تدخله المهني مع
العمالء ذوي االحتياجات
الخاصة

يخطط لتكوين عالقة مهنية مع
المرضى.

يخطط ليتواصل بفعالية مع
أعضاء فريق العمل

مراجعة لحاالت تطبيقية في المجال ومناقشة المهارات وكيفية تطبيقها
مهارة التسجيل
التدريب على فهم برامج التدخل المهنى
ردارة الوقت أثناء الممارسة المهنية

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

منسق المقرر
أ.د سعيد عبد العال حامد
2121-2121
116

يدرب األخصائيين االجتماعيين
بالمؤسسة عند تقلده وظيفة
اإلشراف

أساليب ونماذج التدخل المهني لذوي اإلحتياجات الخاصة في اطار الممارسة العامة

يدرس رستخدم المكتبة الرقمية
في الحصول على أحدث
المعلومات

دراسة لمشكالت واحتياجات ذوي اإلحتياجات الخاصة .

يحلل أدواره المهنية في التدخل
المهني مع أعضاء فريق العمل

دراسة للمبادئ األخالقية والمهنية التي تحكم العالقة المهنية مع الفئات المختلفة

يخطط جدول زمني ألنشطة
التدخل المهني التي يقوم بها في
مؤسسات

دراسة لبعض فئات االعاقة .

ينفذ أنشطة التدخل المهني و
يلتزم بمواعيد المقابالت مع
العمالء

محتويات المقرر

د
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة وأساليب التعليم والتعلم
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يشر مفهوم الممارسة
العامة المتقدمة

يحدد المبادئ القانونية
واألخالقية للممارسة
المهنية

يتخذ القرارات المهنية
المرتبطة بالتدخل المهني

يحدد أدواره المهنية في
عملية التدخل المهني

يحدد أساليب تقييم تدخله
المهني

 -7ورش العمل
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يحلل مشكالت العمالء في
رطار األبعاد الشخصية
والبيئية

 -6التعلم الذاتي النشط

يحدد مشكالت ذوي
االحتياجات الخاصة حسب
أولوياتها .

 -5المحاضرة االلكترونية

يتخذ القرارات المهنية
المرتبطة بالتدخل المهني

 -4حل المشكالت

يحلل نتائج األبحاث
والدراسات العلمية

 -3العصف الذهني االلكتروني

يقارن بين نتائج بحوث
التدخل المهني في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

يحل مشكالت الصراع بين
أدوار فريق العمل في
مؤسسات

 -1المحاضرة المطورة

يقارن أساليب واستراتيجيات
التدخل المهني

أساليب التعليم والتعلم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب
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تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة وأساليب التعليم والتعلم
ج

المهارات العامة والمنقولة
المهارات المهنية

يدرس المشكالت النفسية
واالجتماعية التي يعاني منها ذوي
االحتياجات الخاصة

يدرس حاجات ذوي االحتياجات
الخاصة وترتيبها حسب أولوياتها

يصمم التقارير والتسجيالت المهنية
لتدخله المهني

يصمم التقارير المهنية المرتبطة
بموارد ورمكانيات المؤسسة

يقيم نتائج تدخله المهني مع العمالء
ذوي االحتياجات الخاصة

يخطط لتكوين عالقة مهنية مع
المرضى.
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يخطط ليتواصل بفعالية مع أعضاء
فريق العمل

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام
منسق المقرر
أ.د سعيد عبد العال حامد

يقود األخصائيين االجتماعيين
بالمؤسسة عند تقلده وظيفة
اإلشراف

 -4حل المشكالت

 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل

يدرب على رستخدم المكتبة الرقمية
في الحصول على أحدث المعلومات

 -3العصف الذهني االلكتروني

يحلل أدواره المهنية في التدخل
المهني مع أعضاء فريق العمل

 -2المناقشة الجماعية االلكترونية

يخطط جدول زمني ألنشطة التدخل
المهني التي يقوم بها في مؤسسات

 -1المحاضرة المطورة

ينفذ أنشطة التدخل المهني و يلتزم
بمواعيد المقابالت مع العمالء

أساليب التعليم والتعلم

د
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قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة وأساليب تقييم الطالب
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يشر مفهوم الممارسة
العامة المتقدمة

يحدد المبادئ القانونية
واألخالقية للممارسة المهنية

يتخذ القرارات المهنية
المرتبطة بالتدخل المهني

يحدد أدواره المهنية في
عملية التدخل المهني

يحدد أساليب تقييم تدخله
المهني

يحلل مشكالت العمالء في
رطار األبعاد الشخصية
والبيئية

االمتحان النهائى
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يحدد مشكالت ذوي
االحتياجات الخاصة حسب
أولوياتها .

التكليفات والمهام البحثية.

يتخذ القرارات المهنية
المرتبطة بالتدخل المهني

امتحان تحريرى

يحلل نتائج األبحاث
والدراسات العلمية

تقييم أوراق العمل .

يقارن بين نتائج بحوث
التدخل المهني في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

تقييم عروض الطالب .

يحل مشكالت الصراع بين
أدوار فريق العمل في
مؤسسات

المشاركة في المناقشات .

يقارن أساليب واستراتيجيات
التدخل المهني

اساليب التقويم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة وأساليب تقييم الطالب
المهارات المهنية
ج

يدرس المشكالت النفسية
واالجتماعية التي يعاني منها ذوي
االحتياجات الخاصة

يدرس حاجات ذوي االحتياجات
الخاصة وترتيبها حسب أولوياتها

يصمم التقارير والتسجيالت
المهنية لتدخله المهني

يصمم التقارير المهنية المرتبطة
بموارد ورمكانيات المؤسسة

يقيم نتائج تدخله المهني مع
العمالء ذوي االحتياجات الخاصة

يخطط لتكوين عالقة مهنية مع
المرضى.
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يخطط ليتواصل بفعالية مع أعضاء
فريق العمل

2121-2121

يقود األخصائيين االجتماعيين
بالمؤسسة عند تقلده وظيفة
اإلشراف

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام
منسق المقرر
أ.د سعيد عبد العال حامد

يدرب على رستخدم المكتبة
الرقمية في الحصول على أحدث
المعلومات

تقييم أوراق العمل .
امتحان تحريرى

التكليفات والمهام البحثية.
االمتحان النهائى

يحلل أدواره المهنية في التدخل
المهني مع أعضاء فريق العمل

تقييم عروض الطالب .

يخطط جدول زمني ألنشطة التدخل
المهني التي يقوم بها في
مؤسسات

المشاركة في المناقشات .

ينفذ أنشطة التدخل المهني و يلتزم
بمواعيد المقابالت مع العمالء

اساليب التقويم

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق األهداف المقرر مع محتويات المقرر
دراسة لبعض فئات
االعاقة

دراسة للمبادئ األخالقية
والمهنية التي تحكم
العالقة المهنية مع الفئات
المختلفة

دراسة لمشكالت
واحتياجات ذوي
اإلحتياجات الخاصة

111

اساليب ونماذج التدخل
المهني لذوي اإلحتياجات
الخاصة في اطار -
الممارسة العامة

2121-2121

مراجعة لحاالت تطبيقية
في المجال ومناقشة
المهارات وكيفية تطبيقها

المحتويات

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام
منسق المقرر
أ.د سعيد عبد العال حامد

مهارة التسجيل

ركساب الطالب مهارات التدخل المهني
في رطار الممارسة العامة

ادارة الوقت اثناء
الممارسة المهنية

تنمية معارف الطالب حول األسس
العلمية للتدخل المهني في رطار
الممارسة العامة

التدريب على فهم برامج
التدخل المهنى

األهداف

التدخل المهني في اطار الممارسة العامة
الرمز الكودي 1121529خ

مسمى المقرر
كود المقرر

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
المقرر الدراسي
األهداف

يحدد المبادئ القانونية واألخالقية
للممارسة المهنية

يشر مفهوم الممارسة العامة المتقدمة

يتخذ القرارات المهنية المرتبطة
بالتدخل المهني

يحدد أدواره المهنية في عملية التدخل
المهني

يحدد أساليب تقييم تدخله المهني

يحلل مشكالت العمالء في رطار األبعاد
الشخصية والبيئية

112

يحدد مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة

ادارة الوقت اثناء الممارسة المهنية

15-14

يفسر القرارات المهنية

التدريب على فهم برامج التدخل المهنى

13-12

يحلل نتائج األبحاث والدراسات العلمية

11-12

يقارن بين نتائج بحوث التدخل المهني

9-8

يحل مشكالت الصراع بين أدوار

7-6

يقارن أساليب واستراتيجيات التدخل
المهني

ركساب الطالب
مهارات التدخل
المهني في رطار
الممارسة العامة

5-4

يدرس المشكالت النفسية

دراسة للمبادئ األخالقية والمهنية التي تحكم
العالقة المهنية مع الفئات المختلفة
دراسة لمشكالت واحتياجات ذوي اإلحتياجات
الخاصة
اساليب ونماذج التدخل المهني لذوي اإلحتياجات
الخاصة في اطار  -الممارسة العامة
اساليب ونماذج التدخل المهني لذوي اإلحتياجات
الخاصة في اطار  -الممارسة العامة
مراجعة لحاالت تطبيقية في المجال ومناقشة
المهارات وكيفية تطبيقها
مهارة التسجيل

3

يدرس حاجات ذوي االحتياجات

تنمية معارف الطالب
حول األسس العلمية
للتدخل المهني في
رطار الممارسة العامة

يصمم التقارير مهنية الوالتسجيالت

دراسة لبعض فئات االعاقة

2-1

المهارات المهنية

يقيم نتائج تدخله

المحتوى

أسبوع
الدراسة

خريطة المنهج للمقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة
نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المهارات الذهنية
المعلومات والمفاهيم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
المقرر الدراسي
المحتوى
األهداف

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المهارات العامة

أسبوع الدراسة

يخطط لتكوين عالقة مهنية
مع المرضى

يخطط ليتواصل بفعالية

يدرب األخصائيين
االجتماعيين

يدرس رستخدم المكتبة

يحلل أدواره المهنية

يخطط جدول زمني

ينفذ أنشطة التدخل المهني

تادالضجةعتادطوجة

تاد لقشيعتاجدلمسيعتالا تجو سي

تا ص عتاذه يعتالا تجو ي

ا عتادش لك

تادالضجةعتالا تجو سي

9-8
11-12
13-12
15-14
أستاذ المقرر

أ.د سعيد عبد العال حامد

رئيس مجلس القسم العلمي

التاريخ

2121-2121
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أ.د سامية عبدالرحمن همام

تات ااعتاذتتيعتا شط

7-6

المشاركة في المناقشات

ادارة الوقت اثناء الممارسة
المهنية

5-4

عروض الطالب

دراسة للمبادئ األخالقية
والمهنية التي تحكم العالقة
المهنية مع الفئات المختلفة
دراسة لمشكالت واحتياجات
ذوي اإلحتياجات الخاصة

3

أعمال فصلية

أوراق العمل

ركساب الطالب
مهارات التدخل
المهني في رطار
الممارسة العامة

دراسة لبعض فئات االعاقة

2-1

اساليب ونماذج التدخل المهني
لذوي اإلحتياجات الخاصة في
اطار  -الممارسة العامة
اساليب ونماذج التدخل المهني
لذوي اإلحتياجات الخاصة في
اطار  -الممارسة العامة
مراجعة لحاالت تطبيقية في
المجال ومناقشة المهارات
وكيفية تطبيقها
مهارة التسجيل

استراتيجيات التعليم والتدريس

التكليفات والمهام
البحثية
امتحان تحريري

تنمية معارف
الطالب حول
األسس العلمية
للتدخل المهني في
رطار الممارسة
العامة

أساليب التقويم
امتحان
نهائي
نظري

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
كلية الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد

نموذج ()12
توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي
 1121512خ
التخصص دبلوم ذوي االحتياجات
الخاصة

اسم المقرر مشروع بحثي

عدد الوحدات الدراسية

المستوي الثاني
نظري 3

عملي

 )1/2تنمية معارف الطالب في أسس تصميم البحوث العلمية وتطبيقها
 -2هدف المقرر
في مجال ذوي االحتياجات الخاصة.
 )2/2تنمية مهارات الطالب في تطبيق البحوث العلمية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة.
 -3المستهدف من تدريس المقرر
بانتهاء تدريس المقرر يصبح الطالب قاد اًر على:
أ -المعلومات والمفاهيم أ 1-يشرح أسس تصميم البحوث العلمية .
أ 2-يبين كيفية تحديد االطار النظري
أ 3-يوضح أخالقيات البحث العلمي
أ 4-يوضح كيفية صياغة فروض البحث .
أ 5-يشرح االجراءات المنهجية .
ب 1-يحلل نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع بحثه. .
ب -المهارات الذهنية
ب 2-يربط بدين األبعداد االجتماعيدة واألبعداد النفسدية للمشدكالت التدي يعداني
منها العمالء ذوي االحتياجات الخاصة .
ب 3-يميددز نتددائج األبحدداث العلميددة فددي مجددال ذوي االحتياجددات الخاصددة .
ويستفيد من الممارسات االيجابية بها .
ب 4-يحلددل الكتابددات النظريددة المعاصددرة المرتبطددة باحتياجددات ومشددكالت
ذوي االحتياجات الخاصة التي يتطلبها اإلطار النظري لبحثه.
ب 5-يفسدر النتدائج السدلبية لمشدكالت ذوي االحتياجدات الخاصدة علدى الفددرد
والمجتمع.
ب 6-يحلل موارد وإمكانيات مؤسسات ذوي االحتياجدات الخاصدة فدي إطدار
دراسات بحثية.
ج -المهااااارات المهنيااااة ج 1-يصمم اإلطار النظري للبحث صياغة علمية سليمة.
ج 2-يصمم المفاهيم اإلجرائية للبحث وفروضه العلمية.
الخاصه بالمقرر
ج 3-يصمم اإلجراءات المنهجية للبحث وفقا للمنهج العلمي.
ج 4-يقيس عينة البحث وفقا ألسس اختيار العينة.
ج 5-يصمم أدوات البحث المناسبة ويطبقها.
ج 5-يدرب على كتابة التقرير النهائي للبحث.
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د -المهارات العامة

 -4محتوى المقرر

ج 6-يطبددددق نتددددائج البحددددث فددددي التطبيقددددات العمليددددة للممارسددددة مددددع ذوي
االحتياجات الخاصة.
د 1-يخطددط للتواصددل مددع العدداملين والعمددالء مددن ذوي االحتياجددات الخاصددة
وكسب تعاونهم في إجراء البحوث
د2-يدددرب علددى إسددتخدم الحاسددب اآللددي فددي كتابددة البحددوث والمعددامالت
اإلحصائية.
د3-يدرب على إستخدم الشبكة الدولية للمعلومات في الحصدول علدى أحددث
الدراسات واألبحاث العلمية المرتبطة بموضوع بحثه.
د 4-يدددرب علدددى إسدددتخدم المعدددامالت اإلحصدددائية المناسدددبة لتحليدددل بياندددات
البحث.
د 5-يصمم جدول زمني مناسب لطبيعة بحثه.
االسابيع
الموضوع
 -1دراسة لخطوات البحث العلمي .
 -2توظيف الدراسات السابقة
 -3صياغة المشكلة .

1
2
3

 -4تحديد االطار النظرى .
 -5صياغة الفروض .

4
5

6
 -6صياغة االجراءات المنهجية .
7
 -7تحديد مفاهيم الدراسة .
8
 -8تصميم االدوات المالئمة للدراسة
9
 -9تقنين االدوات .
11
 -11استخدام المعامالت االحصائية المالئمة .
 -11التعليددق علددى النتددائج الرقميددة ( الكميددة ) باسددلوب 11
كيفى لتحليل النتائج كميا وكيفيا .
12
 -12كتابة التقرير.
 - 13اجراء بحث للتطبيق العملي ل جراءات المهنيدة (فدي 13
الحددود الممكنددة ) لتصدميم اطددار لمشدكلة بحثيددة – التدددريب
على التوثيق الصحيح .
14
 -14كتابة التقرير النهائي للبحث .
14
 -15دراسة ألخالقيات البحث العلمي .
عدد المحاضرات
 -5أساااااااااليب التعلاااااااايم  -المحاضرة المطورة .
والتعلم
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 المحاضرة االلكترونية المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف الذهني االلكتروني . حل المشكالت . ورش العمل . التعلم الذاتي النشط . -6تقويم الطالب
أ -األساليب المستخدمة

 -1أعمال الفصل
المشدداركة فددي المناقشددات  :لتقيدديم قدددرة الطالددب علددى تبددادل معلومددات
المقرر
مهددام الطددالب فددي إعددداد البحددث  :لتقيدديم قدددرة الطالددب علددى االلمددام
بمحتوى المقرر
العددرض والتقددديم  :لتقيدديم قدددرة الطالددب علددى عددرض فكرتدده علددى
اآلخرين
التطبيق الميداني لكل خطوات البحث .
 -2اختبار نهاية الفصل  :لتقييم المقرر بصفة عامة والحصول على درجدات
تؤهل الطالب إلنهاء البرنامج
األعمال الفصلية
-1
ب -التوقيت
المشاركة في المناقشات بدءأ من األسبوع الثاني من الفصل الدراسي
مهام الطالب في إعداد البحث من المحاضرة الثانية من الفصل
التطبيق الميداني لكل خطوات البحث من المحاضرة الخامسة من الفصل
 -2اختبار نهاية الفصل
اعمال الفصل
ج -توزيع الدرجات
المشاركة في المناقشات  11درجات
مهام الطالب (التطبيق الميداني لكل خطوات البحث) 15درجة
عروض الطالب  15درجة
اختبار نهاية الفصل ( 61درجة )
 -7قائمة الكتب الدراسية والمراجع
غير منطبق
أ -مذكرات
غير منطبق
ب -كتب ملزمة
ج -كتب مقترحة

 العسكري ،عبود عبد هللا  :منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية،لقاهرة  :المكتب المصري للمطبوعات2111 ،
 -ريان ،فكري حسن ،دليل إعداد الخطة البحثية وكتابة الرسائل العلمية في
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2111 ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع:  القاهرة،التربية
-Thotempudi, V.K. A Recommender System for Social-Book Search, MS
Thesis, University of Minnesota Duluth, 2014.
-Koolen, M., Kazai, G., Kamps, J., Doucet, A., and Landoni, M. Overview
of the INEX 2011 books and social search track, In Focused Retrieval of
Content and Structure, pp. 1-29, Berlin, Heidelberg.
- Koolen, M., Kazai, G., Preminger, M. and Doucet, A. Overview of the
INEX 2013 Social Book Search Track, CLEF 2013 Working Notes Series,
Valencia, Spain, 2013.

 دورياااااات علمياااااة أو-د
رلإ.... نشرات
رئيس القسم
د سامية عبد الرحمن همام.أ

منسق المقرر
د طارق محرم صدقي.أ
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر مشروع بحثي ومحتوى المقرر
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يوضح كيفية صياغة
فروض البحث
يوضح أخالقيات البحث
العلمي
يبين كيفية تحديد االطار
النظري
يشر أسس تصميم
البحوث العلمية

يشر االجراءات
المنهجية

يحلل نتائج الدراسات
السابقة المرتبطة
بموضوع بحثه

يربط بين األبعاد
االجتماعية واألبعاد
النفسية للمشكالت

يميز نتائج األبحاث
العلمية في مجال ذوي
االحتياجات الخاصة

يحلل الكتابات النظرية
المعاصرة المرتبطة
باحتياجات

يفسر النتائج السلبية
لمشكالت ذوي
االحتياجات الخاصة

يحلل موارد ورمكانيات
مؤسسات ذوي
االحتياجات في رطار
دراسات البحثية

محتويات المقرر

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب

دراسة لخطوات البحث العلمي .
توظيف الدراسات السابقة
صياغة المشكلة .
تحديد االطار النظرى .
صياغة الفروض .
صياغة االجراءات المنهجية .
تحديد مفاهيم الدراسة .
تصميم االدوات المالئمة للدراسة
تقنين االدوات .
استخدام المعامالت االحصائية المالئمة .
التعليااااااااااااااااااق علااااااااااااااااااى النتااااااااااااااااااائج الرقميااااااااااااااااااة
( الكمية ) باسلوب كيفى لتحليل النتائج كميا وكيفيا .
كتابة التقرير.
 اجراء بحث للتطبيق العملاي لإلجاراءات المهنياة (فايالحدود الممكنة ) لتصميم اطار لمشكلة بحثية
 كتابة التقرير النهائي للبحث . -دراسة ألخالقيات البحث العلمي

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر مشروع بحثي ومحتوى المقرر
المهارات العامة والمنقولة
المهارات المهنية
د
ج

يصمم اإلطار النظري
للبحث صياغة علمية
سليمة.

يصمم المفاهيم اإلجرائية
للبحث وفروضه العلمية

يصمم اإلجراءات المنهجية
للبحث وفقا للمنهج العلمي

يقيس عينة البحث وفقا
ألسس اختيار العينة

الدولية للمعلومات في
الحصول على أحدث
الدراسات
يدرب على رستخدم
الحاسب اآللي في كتابة
البحوث
يخطط للتواصل مع
العاملين والعمالء
يطبق نتائج البحث في
التطبيقات العملية
للممارسة
يصمم أدوات البحث
المناسبة ويطبقها.

دراسة لخطوات البحث العلمي .
توظيف الدراسات السابقة
صياغة المشكلة .
تحديد االطار النظرى .
صياغة الفروض .
صياغة االجراءات المنهجية .
تحديد مفاهيم الدراسة .
تصميم االدوات المالئمة للدراسة
تقنين االدوات .
استخدام المعامالت االحصائية المالئمة .
التعليق على النتائج الرقمية
( الكمية ) باسلوب كيفى لتحليل النتائج كميا وكيفيا .
كتابة التقرير.
 اجراء بحث للتطبيق العملي لإلجراءات المهنية (في الحدود الممكنة) لتصميم اطار لمشكلة بحثية
 كتابة التقرير النهائي للبحث . -دراسة ألخالقيات البحث العلمي

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

منسق المقرر
أ.د طارق محرم صدقي
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يصمم جدول زمني مناسب
لطبيعة بحثه
يدرب على رستخدم
المعامالت اإلحصائية
المناسبة لتحليل بيانات
يدرب علىالبحث
رستخدم الشبكة

محتويات المقرر

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر مشروع بحثي وأساليب التعليم والتعلم
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يشر أسس تصميم البحوث
العلمية

يشر االجراءات المنهجية
يوضح كيفية صياغة فروض
البحث
يوضح أخالقيات البحث
العلمي
يبين كيفية تحديد االطار
النظري

يحلل نتائج الدراسات السابقة
المرتبطة بموضوع بحثه

 -5المحاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة
االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل
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يربط بين األبعاد االجتماعية
واألبعاد النفسية للمشكالت

 -4حل المشكالت

يميز نتائج األبحاث العلمية
في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة

 -3العصةةةةةةةةف الةةةةةةةةذهني
االلكتروني

يحلل الكتابات النظرية
المعاصرة المرتبطة
باحتياجات

 -2المناقشةةةةةة الجماعيةةةةةة
االلكترونية

يفسر النتائج السلبية
لمشكالت ذوي االحتياجات
الخاصة

 -1المحاضرة المطورة

يحلل موارد ورمكانيات
مؤسسات ذوي االحتياجات
في رطار دراسات البحثية

اساليب التعليم والتعلم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر مشروع بحثي وأساليب التعليم
والتعلم تابع
المهارات المهنية
ج

يصمم أدوات البحث المناسبة
ويطبقها.
يقيس عينة البحث وفقا ألسس
اختيار العينة
يصمم اإلجراءات المنهجية للبحث
وفقا للمنهج العلمي
يصمم المفاهيم اإلجرائية للبحث
وفروضه العلمية
يصمم اإلطار النظري للبحث
صياغة علمية سليمة.

يطبق نتائج البحث في التطبيقات
العملية للممارسة

121

يخطط للتواصل مع العاملين
والعمالء

2121-2121

يدرب على رستخدم الحاسب
اآللي في كتابة البحوث

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

منسق المقرر
أ.د طارق محرم صدقي

يدرب على رستخدم الشبكة
الدولية للمعلومات في الحصول
على أحدث الدراسات

 -2المناقشةةةةةةةةةة الجماعيةةةةةةةةةة
االلكترونية

 -3العصةةةةةةةةةةةةف الةةةةةةةةةةةةذهني
االلكتروني
 -4حل المشكالت

 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم الذاتي النشط
 -7ورش العمل

يدرب على رستخدم المعامالت
اإلحصائية المناسبة لتحليل بيانات
البحث

 -1المحاضرة المطورة

يصمم جدول زمني مناسب لطبيعة
بحثه

اساليب التعليم والتعلم

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر مشروع بحثي تقييم الطالب
أوالً  :المعرفة والفهم
أ

يشر أسس تصميم
البحوث العلمية

يوضح كيفية صياغة
فروض البحث
يوضح أخالقيات البحث
العلمي
يبين كيفية تحديد االطار
النظري

يربط بين األبعاد
االجتماعية واألبعاد النفسية
للمشكالت
يحلل نتائج الدراسات
السابقة المرتبطة بموضوع
بحثه
يشر االجراءات المنهجية

يصمم اإلطار النظري للبحث
صياغة علمية سليمة.

يصمم المفاهيم اإلجرائية
للبحث وفروضه العلمية

يصمم اإلجراءات المنهجية
للبحث وفقا للمنهج العلمي

يصمم أدوات البحث
المناسبة ويطبقها.
يقيس عينة البحث وفقا
ألسس اختيار العينة

يطبق نتائج البحث في
التطبيقات العملية للممارسة

يخطط للتواصل مع العاملين
والعمالء

121

يميز نتائج األبحاث العلمية
في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة

2121-2121

يدرب على رستخدم
الحاسب اآللي في كتابة
البحوث

منسق المقرر
أ.د طارق محرم صدقي

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

يحلل الكتابات النظرية
المعاصرة المرتبطة
باحتياجات

 -4التطبيق الميداني لكل خطوات
البحث .
 - 5اختبار نهاية الفصل

يدرب على رستخدم الشبكة
الدولية للمعلومات في
الحصول على أحدث
الدراسات

-3العرض والتقديم

يفسر النتائج السلبية
لمشكالت ذوي االحتياجات
الخاصة

 -2مهام الطالب في رعداد البحث .

يدرب على رستخدم
المعامالت اإلحصائية
المناسبة لتحليل بيانات
البحث

 -1المشاركة في المناقشات .

يصمم جدول زمني مناسب
لطبيعة بحثه

أساليب التقويم

المهارات العامة والمنقولة
د
المهارات المهنية
ج

يحلل موارد ورمكانيات
مؤسسات ذوي االحتياجات
في رطار دراسات البحثية

أساليب التقويم

ثانيا ً  :المهارة الذهنية
ب

 -1المشاركة في المناقشات .

 -2مهااااام الطااااالب فااااي رعااااداد
البحث .
-3العرض والتقديم

 -4التطبيااااااق الميااااااداني لكاااااال
خطوات البحث .
 - 5اختبار نهاية الفصل

تابع مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر مشروع بحثي تقييم الطالب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة توافق األهداف المقرر مع المحتويات المقرر
دراسة لخطوات البحث العلمي

توظيف الدراسات السابقة

صياغة المشكلة

تحديد االطار النظرى

صياغة الفروض

صياغة االجراءات المنهجية

تحديد مفاهيم الدراسة

تصميم االدوات المالئمة للدراسة

تقنين االدوات

استخدام المعامالت االحصائية المالئمة

122

التعليق على النتائج الرقمية ( الكمية )
باسلوب كيفى لتحليل النتائج كميا
وكيفيا

2121-2121

كتابة التقرير.

منسق المقرر
أ.د طارق محرم صدقي

اجراء بحث للتطبيق العملي لإلجراءات
المهنية (في الحدود الممكنة ) لتصميم
اطار لمشكلة بحثية

األهداف

رئيس القسم
أ.د سامية عبد الرحمن همام

كتابة التقرير النهائي للبحث

تنمية معارف
الطالب في
أسس تصميم
البحوث العلمية
وتطبيقها في
مجال ذوي
االحتياجات
الخاصة.
تنمية مهارات
الطالب في
تطبيق البحوث
العلمية في
مجال ذوي
االحتياجات
الخاصة.

دراسة ألخالقيات البحث العلمي

المحتويات

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
المقرر الدراسي
األهداف

خريطة المنهج لمقررمشروع بحثي (دبلوم ذوي احتياجات)

يشر أسس تصميم البحوث
العلمية

يبين كيفية تحديد االطار

يوضح أخالقيات البحث العلمي

يوضح كيفية صياغة فروض

يشر االجراءات المنهجية

يحلل نتائج الدراسات السابقة

يربط بين األبعاد االجتماعية

يميز نتائج األبحاث العلمية

يحلل الكتابات النظرية

يفسر النتائج السلبية لمشكالت

123

يحلل موارد ورمكانيات
مؤسسات

14
14

يصمم اإلطار النظري للبحث

12
13

يصمم المفاهيم اإلجرائية للبحث
وفروضه العلمية

تنمية مهارات
الطالب في تطبيق
البحوث العلمية في
مجال ذوي
االحتياجات
الخاصة.

يصمم اإلجراءات المنهجية

تصميم االدوات المالئمة للدراسة
تقنين االدوات .
استخدام المعامالت االحصائية المالئمة .
التعليااق علااى النتااائج الرقميااة ( الكميااة ) باساالوب
كيفى لتحليل النتائج كميا وكيفيا .
كتابة التقرير.
 - 13اجاااراء بحااااث للتطبياااق العملااااي لإلجااااراءات
المهنيااااة (فااااي الحاااادود الممكنااااة ) لتصااااميم اطااااار
لمشكلة بحثية – التدريب على التوثيق الصحيح .
 -14كتابة التقرير النهائي للبحث .
 -15دراسة ألخالقيات البحث العلمي .

8
9
12
11

يقيس عينة البحث

تنمية معارف
الطالب في أسس
تصميم البحوث
العلمية وتطبيقها
في مجال ذوي
االحتياجات
الخاصة.

يصمم أدوات البحث

دراسة لخطوات البحث العلمي .
توظيف الدراسات السابقة
صياغة المشكلة .
تحديد االطار النظرى .
صياغة الفروض .
صياغة االجراءات المنهجية .
تحديد مفاهيم الدراسة .

1
2
3
4
5
6
7

المهارات الذهنية

يطبق نتائج البحث في
التطبيقات العملية للممارسة

المحتوى

أسبوع
الدراسة

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المعلومات والمفاهيم

المهارات المهنية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
المقرر الدراسي

يدرب على التواصل مع العاملين

يدرب على رستخدم الحاسب
اآللي في كتابة البحوث

يدرب على رستخدم الشبكة
الدولية

يدرب على رستخدم المعامالت
اإلحصائية

12
13

124

يصمم جدول زمني مناسب لطبيعة
بحثه

 - 13اجاااااراء بحاااااث للتطبياااااق
العملي لإلجراءات المهنية (فاي

11

تادالضجةعتادطوجة

اسااتخدام المعااامالت االحصااائية
المالئمة .
التعلياق علااى النتاائج الرقميااة (
الكمياة ) باساالوب كيفااى لتحلياال
النتائج كميا وكيفيا .
كتابة التقرير.

12

تاد لقشيعتاجدلمسيعتالا تجو سي

تنمية مهارات الطالب في
تطبيق البحوث العلمية في
مجال ذوي االحتياجات
الخاصة.

9

تا ص عتاذه يعتالا تجو ي

تصااااااااااميم االدوات المالئمااااااااااة
للدراسة
تقنين االدوات .

8

ا عتادش لك

تحديد مفاهيم الدراسة .

7

تادالضجةعتالا تجو سي

صياغة االجراءات المنهجية .

6

تات ااعتاذتتيعتا شط

صياغة الفروض .

5

 -1المشاركة في المناقشات

تحديد االطار النظرى .

4

 -2مهام الطالب في رعداد البحث .

صياغة المشكلة .

3

-3العرض والتقديم

2

1

 -4التطبيق الميداني لكل خطوات البحث .

تنمية معارف الطالب في
أسس تصميم البحوث
العلمية وتطبيقها في مجال
ذوي االحتياجات الخاصة.

دراسة لخطاوات البحاث العلماي
.
توظيف الدراسات السابقة

المهارات العامة

 - 5اختبار نهاية الفصل

األهداف

المحتوى

استراتيجيات التعليم والتدريس

امتحان نهائي نظري

أسبوع
الدراسة

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

اساليب التقويم
اعمال فصلية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
الحدود الممكنة ) لتصميم اطاار
لمشكلة بحثياة – التادريب علاى
التوثيق الصحيح .
 -14كتاباااااة التقريااااار النهاااااائي
للبحث .
 -15دراسااة ألخالقيااات البحااث
العلمي .

14
14
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