كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

1

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

أوال
توصيف البرنامج

2

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

نموذج رقم ()13
جامعة /أكاديمية
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:
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:

حلوان
الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد
توصيف برنامج الدبلوم النفسى

أ -معلومات أساسية:
 -1اسم البرنامج
 :دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية (المجال النفسي)
(مشترك)
(ثنائي)
√(أحادى)
:
 -2طبيعة البرنامج
القسم المسئول عن البرنامج :خدمة الفرد
تاريخ إقرار البرنامج :تم اعتماد البرنامج بالالئحة الداخلية للدراساااات العليا بالةلية ن ام السااااعات
المعتماادط طبقاا ق للقرار الو ارم رقم  )202بتاااريخ 1222/3/11والمعاادل بااالقرار رقم  )282بتاااريخ
 ،2002/5/20كما تم تعديل الالئحة طبقا ق للقرار الو ارم رقم  )32بتاريخ .2011/1/6
تاريخ اعتماد توصااااايف البرنامج :مللس القسااااام العلمى تاريخ 2020//بمللس رقم ) ومللس الةلية
رقم ) بتاريخ 2020//
ب -معلومات متخصصة:
 -1األهداف العامة للبرنامج:
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الخريج قاد اًر على :

1/ 1
2/ 1
3/ 1
1/ 1
5/ 1
6/ 1
2/ 1
8/ 1
2/ 1

التزويد بالمعارف العلمية المرتبطة بالممارسة المهنية في المجال النفسي.
التزويد بمهارات تحديد المشكالت على مختلف المستويات في المجال النفسي وإيجاد الحلول لها.
إكساب مهارات الممارسة المهنية واالستفادة من الوسائل التكنولوجية.
تنمية مهارات العمل الفريقي بالمجال النفسي.
المساعدة على اتخاذ القرارات المهنية بالمجال النفسي بما يتناسب مع المواقف المختلفة.
تنمية مهارات توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات الصحة العقلية بكفاءة
تنمية الوعي بأدوارهم في تنمية المجتمع الداخلي والخارجي لمؤسسسسسسسسسسات الصسسسسحة العقلية والمحاف ة
على البيئة.
تعليم كيفية االلتزام في سسسلوكهم المهني بالمبادئ األخالقية والمهنية ,وتقبل المسسساءلة والمحاسسسبية ,بما
يكفل تطوير أداءهم المهني ويزيد من ثقة عمالئهم.
التوعية بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في التعليم المستمر

 -2المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:
 1/2المعرفة والفهم:

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الخريج قاد اًر على :

 1/1/2يحدد المعارف الخاصسسسسسسة باألسسسسسسسل العلمية والن ريات التي تفسسسسسسسر سسسسسسسلوك العمالء على كافة
المستويات في المجال النفسي.
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 2/1/2يحسدد المعسارف المرتبطسة بالنماذج والن ريات التي توفر االسسسسسسستراتيجيات واألسسسسسسساليب العلمية
للتدخل المهني على كافة مستويات العمالء في المجال النفسي.
يحدد المبادئ المهنية في كافة أشكال الممارسة المهنية في المجال النفسي
3/1/ 2
 4/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في المجال النفسي.
 5/1/2يحدد األسل والركائز التي تحقق جودة الممارسة المهنية في المجال النفسي
 6/1/2يحدد أسل وأساليب تقييم جودة األداء المهني لألخصائي االجتماعي في المجال النفسي.
 7/1/2يحدد النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسسسسة المهنية للخدمة االجتماعية على بيئة مؤسسسسسسسسات
الصحة العقلية.
 8/1/2يحدد أسسسل المحاف ة على العناصسسر ابيجابية للبيئة الداخلية والخارجية لمؤسسسسسسات الصسسحة
العقلية والعمل على صيانتها.
 9/1/2يحدد أسل تصميم البحوث العلمية
 11/1/2يحدد أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية
 11/1/2يحدد المفاهيم األساسية في مجال التخصص
 12/1/2يحدد أساسيات العمل في مجال من مات المجتمع المدني
13/1/2يحدد ن م المعلومات والحاسب اآللي
14/1 .2يناقش أسل إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
15/1/2يشرح أساسيات المشروع البحثي.

 2/2القدرات الذهنية:

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الخريج قاد اًر على :

1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في المجال النفسي
 2/2/2يقارن بين مشكالت العمالء في المجال النفسي حسب أولوياتها
 3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في المجال النفسي
 4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات الصحة العقلية.
 5/2/2يستنتج القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.
6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بالمجال النفسي
 7/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية في المجال النفسي لالستفادة من نتائجها.
 8/2/2يحلل الكتابات واآلراء المعاصرة المرتبطة بالمشكالت المتنوعة في المجال النفسي.
 9/2/2يفسر النتائج السلبية والمخاطر المرتبطة بمشكالت العمالء في مؤسسات الصحة العقلية.
11/2/2يفسسسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب على نقص الموارد المتنوعة في مؤسسسسسسات الصسسحة
العقلية
11/2/2يفسسسسسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب على الصسسسسراعات بين فرع العمل في مؤسسسسسسسسسسات
الصحة العقلية
12/2/2يفسسسسر القرارات المهنية المتعلقة بشسسسئون العمالء في مؤسسسسسسسسات الصسسسحة العقلية في ضسسسوء
الموارد المتاحة
13/ 2/2يربط بين أعضسساء فريق العمل في مؤسسسسسسات الصسسحة العقلية عند اتخاذ القرارات المهنية
المتعلقة بالمرضى أو بن م العمل بمؤسسات الصحة العقلية.
 14/2/2يفسر أساسيات سياسات الرعاية االجتماعية
 15/2/2يفسر االتجاهات الحديثة في مجال التخصص
 16/2/2يفسرأساسيات العمل في مجال من مات المجتمع المدني
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17/2/2يفسر أساسيات المشروع البحثي .

 3/2المهارات :
 1/3/2المهارات المهنية والعلمية:

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الخريج قاد اًر على :

 1/1/3/2يدرس المشسسسسسكالت التي يعاني منها العمالء في المجال النفسسسسسسي على كافة المسسسسسستويات
والتي  2/1/3/2تعوع أداءهم االجتماعي
 3/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف مستوياتهم في المجال النفسي والمهارات والقدرات
التي تتطلب تنميتها.
4/1/3/2يصمم الخطط المناسبة لحل مشكالت العمالء في المجال النفسي وتنمية مهاراتهم
5/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشكالت العمالء في المجال
النفسي وإشباع احتياجاتهم.
6/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات في المجال النفسي.
7/1/3/2يطبق األسل العلمية لكتابة التسجيالت المهنية للممارسة مع العمالء على كافة المستويات
في المجال النفسي
8/1/3/2يصمم التقارير المهنية المتنوعة لتقديمها للجهات المعنية داخل المؤسسة وخارجها.
9/1/3/2يدرس ن م المعلومات والحاسب اآللي.
 11/1/3/2يدرس األساليب االحصائية واالجراءات المنهجية في البحوث العلمية .

 2/3/2مهارات عامة:

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الخريج قاد اًر على :

1/2/3/2يطبق وسسائل االتصال اللف ية ويير اللف ية مع جميع العمالء والمشاركين ل في المجال
النفسي.
2/2/3/2يطبق األدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات الصحة العقلية.
3/2/3/2يحدد البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسست المهنية من خالل استخدام للشبكة الدولية
للمعلومات
4/2/3/2يسدرس المكتبات الرقمية للحصسسسسسسول على أحدث البحوث والكتابات المتعلقة بالممارسسسسسسسة
المهنية في المجال النفسي.
5/2/3/2يطبق األساليب العلمية لتقييم ممارست المهنية وتحديد جوانب القصور فيها.
6/2/3/2يحدد احتياجات التعليمية من المعارف والمهارات المتعلقة بممارسسسسسسست المهنية في المجال
النفسي.
7/2/3/2يحلل الخبرات والمعلومات مع الزمالء والمهتمين من خالل المؤتمرات العلمية والتواصل
عبر الوسائل المختلفة.
8/2/3/2يربط بين أدوراه المهنية وأدوار أعضاء فريق العمل بمؤسسات الصحة العقلية
9/2/3/2يطبق الممارسة الديمقراطية والعلمية عند قيادت لفريق العمل بمؤسسات الصحة العقلية.
11/2/3/2يحدد المواعيد والتوقيتات المرتبطة بممارسسسة األنشسسطة المهنية مع العمالء بمؤسسسسسسات
الصحة العقلية
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11/2/3/2يصمم جدول زمني محدد ألنشطت المهنية بمؤسسات الصحة العقلية.
12/2/3/2يدرس ن م المعلومات والحاسب اآللي .

 -3المعايير األكاديمية للبرنامج:
في ضسوء المعايير األكاديمية االسسترشسادية التي وضسعتها هيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد لمؤسسات
التعليم العالي والخاصسسسة ببرامج دبلوم الدراسسسسات العليا أمكن صسسسياية المعايير األكاديمية له ا البرنامج من خالل
القسم العلمي المسئول واعتمادها من مجلل الكلية ومن مجلل الجامعة وذلك على النحو التالي:

 1/3المعايير القياسية العامة:
 1/1/3المعرفة والفهم :
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الخريج قاد اًر على
 1/1/1/3يشسسسسسرح الن ريات واألسسسسسساسسسسسسيات والمعارف المتخصسسسسسصسسسسسة في مجال التعلم وك ا العلوم ذات العالقة
بممارست المهنة في المجال النفسي.
 2/1/1/3يحدد المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في المجال النفسي .
3/1/2/3يناقش مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في المجال النفسي.
4/1/2/3يبين تأثير الممارسة المهنية علي البيئة والعمل علي الحفاظ علي البيئة وصيانتها .

 2/2/3المهارات الذهنية :

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الخريج قاد اًر على

1/2/1/3يحدد المشكالت في المجال النفسي وترتيبها وفقا ً ألولوياتها .
2/2/1/3يحل المشكالت االجتماعية والنفسية للمرضى النفسيين واالجتماعيين في المجال النفسي.
 3/2/1/3يحلل األبحاث والمواضيع ذات بمجال الصحة العقلية.
.4/2/1/3يفسر المخاطر في الممارسات المهنية بالمجال النفسي.
 5/2/1/3يستنتج القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة.

 3/1/3المهارات المهنية :
بانتهاء دراسة برنامج دبلومه الدراسات العليا يلب أن يةون الخريج قادرا ق علي :
 1/3/1/3يطبق المهارات المهنية في المجال النفسي.
2/3/1/3يصمم التقارير المهنية المرتبطة بالمجال النفسي.

 1/2/3المهارات العامة والمنقولة :

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الخريج قاد اًر على
 1/4/1/3يشرح التواصل الفعال بأنواع المختلفة .
 2/4/1/3يدرس تكنولوجيا المعلومات حتى يساهمفى تطوير العمل بمؤسسات الصحة العقلية.
 3/4/1/3يقيم ذاتهويحدد احتياجات التعليمية الشخصية في مجال تخصص .
 4/4/1/3يناقش المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف في مجال األمراض النفسية والعقلية.
 5/4/1/3يوضح أهمية العمل في الفريق الطبي النفسي وأهمية إدارة الوقت .
 6/4/1/3يخطط لقيادة الفريق في سياقات مهنية مألوفة.
 7/4/1/3يدرس حتى يطور نفس ذاتيا ً وبصفة مستمرة .
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 -1العالمات المرجعية :
 .5هيةل ومةونات البرنامج:

ال يوجد

أ–مدط البرنامج:الحد األدنى فصلين دراسيين والحد األقصى أربعة فصول دراسية.و

ب -هيةل البرنامج:
 27ساعة عملى

□ عدد الساعات /عدد الوحدات :ن رى
إلزامى

 18ساعة اختيارى

__
__

إجمالى

 27ساعة

 6ساعات حر

 3ساعات

□ مقررات العلوم األساسية :

2

□ مقررات العلوم ابجتماعية وابنسانية
□ مقررات علوم التخصص:

22.22

66.7

6

%

11.11

1

□مقررات من علوم أخرى( :حاسب آلى و ) ....
□التدريب الميدانى

%

%
____

____

ج–مستويات البرنامج في ن ام الساعات المعتمدط ) :
المستوى األول /الفصل الدراسي األول:يلزم اجتياز ()15وحدة موزعة على النحو التالى :
إلزامى( )12اختيارى  /حر ()3
المستوى الثاني /الفصل الدراسي الثاني :يلزم اجتياز ( )12وحدة موزعة على النحو التالى :
إلزامى(  )6اختيارى  /حر ( ) 6
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د -مقررات البرنامج:
أ -إلزامي:
اسم المقرر
كود أو رقم
المقرر
تصميمبحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها
1100501
المدخل إلى السلوكا إلنساني والبيئة االجتماعية
1100502
1101503
1101504
1101505
1101506
ب.اختيارم:
كود أو رقم
المقرر
1100507
1100508
1101509
1101510
1101511
1101512

سياسات الرعايةاالجتماعية في التخصص
نصوص أجنبية في ملال التخصص
اتلاهات حديثة في ملال التخصص
تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص
اسم المقرر
من مات الملتمعالمدني
حاسب آلي ون م معلومات
التدخل المهني في إطار الممارسة العامة
إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية
استراتيليات تطويرالتخصص
مشروع بحثي

عدد الساعات
تمارين

عدد
الوحدات

ن رم

3
3

3
3

ــ
ــ

3
3
3
3

3
3
3
3

ــ
ــ
ــ
ــ

عملى

الفرقة
والمستوى

الفصل
الدراسى

ــ
ــ

-

ــ

ــ

ــ
ــ
ــ
ــ

-

ــ
ــ
ــ
ــ

عدد
الوحدات

ن رم

عدد الساعات
تمارين

عملى

الفرقة
والمستوى

الفصل
الدراسى

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

-

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

عدد
الوحدات

ن رم

عدد الساعات
تمارين

عملى

الفرقة
والمستوى

الفصل
الدراسى

3

3

ــ

ــ

-

ــ

ج .حر:
كود أو رقم
المقرر
-------

اسم المقرر
مقرر حر

 -5محتويات المقرر:
كود أو رقم المقرر :

راجع توصيف المقررات

اسم المقرر :
المحتويات

راجع وصيف المقررات

( طبقا ً لما هو م كور فى الالئحة )

:

 -6متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
يشترط لقيد الطالب في أحد دبلومات الدراسات العليا ما يأتي -:
أ .أن يكون حاصالً على بكالوريوس أو ليسانل من إحدى الجامعات المصرية أو األجنبية أو ما يعادلها
ب .أن يستوفى المستندات التي تقرها الجامعة بعد أخ رأى مجلل الكلية.
ج .اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي تجرى ل في بداية العام الدراسي.
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 -2القواعدالمن مةالستةمااللبرنامج:
يشترط لنيل درجة الدبلوم:
أ .أن يدرس الطالب  27سسسساعةمعتمدة على أن يكون الحد األقصسسسى لعدد السسسساعات المسسسسجلة في الفصسسسل
الدراسي18ساعة والحد األدنى  9ساعات.
ب .عدم الرسسسوب في أم مقرر أكثر من مرة حيي يفصسسل الطالب ال م يرسسسب في المقرر الدراسسسي مرتين
إذا كان المقرر أسسسسساسسسسسيا ,وأيضسسسسا إذا رسسسسسب في نفل المقرر االختيارم مرتين .أما إذا اسسسسستبدل المقرر
االختيارم ال م رسسسسب في بمقرر اختيارم آخر ورسسسسب مرة أخرى في المقرر الجديد فتحسسسسب ل مرة
رسوب واحدة وتبقى ل مرة أخرى إذا لم يغير ه ا المقرر بمقرر اختيارم آخر.
ج .انت ام 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:
1/1/2
يحدد المعارف الخاصسة باألسل العلمية والن ريات التي تفسر سلوك
العمالء على كافة المستويات في المجال النفسي.
2/1/2
يسحسسسدد السمسعسسسارف السمسرتسبطسسسة بسسسالنمسسساذج والن ريسسسات التي توفر
االسستراتيجيات واألسساليب العلمية للتدخل المهني على كافة مستويات
العمالء في المجال النفسي.
 7/1/2يحسدد النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسسسسسسسة المهنية للخدمة
االجتماعية على بيئة مؤسسات الصحة العقلية.
 11/1/يحدد المفاهيم األساسية في مجال التخصص

 2/2القدرات الذهنية:
1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في المجال
النفسي
 2/2/2يقارن بين مشكالت العمالء في المجال النفسي حسب
أولوياتها
 3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في المجال النفسي
 4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل
بمؤسسات الصحة العقلية.
6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بالمجال النفسي

 1/3/2المهارات المهنية والعلمية:
 1/1/3/2يسسدرس المشسسسسسسكالت التي يعسساني منهسسا العمالء في المجسسال
النفسسسسسسسي على كسسسافسسة المسسسسسسستويسسسات والتي  2/1/3/2تعوع أداءهم
االجتماعي
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 3/1/3/يدرس حاجات العمالء على اختالف مستوياتهم في المجال
النفسي والمهارات والقدرات التي تتطلب تنميتها.

 2/3/2مهارات عامة:
2/2/3/2يطبق األدوات والتقنيسسات الحسسديثسسة في عمليسسة االتصسسسسسسسسال
بمؤسسات الصحة العقلية.
7/2/3/يحلل الخبرات والمعلومات مع الزمالء والمهتمين من خالل
المؤتمرات العلمية والتواصل عبر الوسائل المختلفة
4/2/3/2يسسدرس المكتبسسات الرقميسسة للحصسسسسسسول على أحسسدث البحوث
والكتابات المتعلقة بالممارسة المهنية في المجال النفسي.
(ب) مناقشة

 1/2المعرفة والفهم:
 4/1/يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في المجال النفسي.
 5/1/2يحدد األسل والركائز التي تحقق جودة الممارسة المهنية في
المجال النفسي
 6/1/2يحدد أسسسسسل وأسسسسساليب تقييم جودة األداء المهني لألخصسسسسائي
االجتماعي في المجال النفسي.
 7/1/2يحدد النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسة المهنية للخدمة
االجتماعية على بيئة مؤسسات الصحة العقلية.
 8/1/2يحدد أسسسسل المحاف ة على العناصسسسر ابيجابية للبيئة الداخلية
والخارجية لمؤسسات الصحة العقلية والعمل على صيانتها.
 9/1/2يحدد أسل تصميم البحوث العلمية
 11/1/2يحدد أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية.

 2/2القدرات الذهنية:
1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في المجال
النفسي
 2/2/2يقارن بين مشكالت العمالء في المجال النفسي حسب
أولوياتها
 3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في المجال النفسي
 4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل
بمؤسسات الصحة العقلية.
 5/2/2يسسسسسسستنتج القرارات المهنيسة في ضسسسسسسوء المعلومسات والبيانات
المتاحة.
6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بالمجال النفسي
 7/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية في المجال النفسسسي لالسسستفادة
من نتائجها.
13/ 2/2يربط بين أعضساء فريق العمل في مؤسسسات الصحة العقلية
عنسسد اتخسساذ القرارات المهنيسسة المتعلقسسة بسسالمرضسسسسسسى أو بن م العمسسل
بمؤسسات الصحة العقلية.
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 1/3/2المهارات المهنية والعلمية:
6/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات
في المجال النفسي.

 2/3/2مهارات عامة:
1/2/3/2يطبق وسسسسسسسائسل االتصسسسسسسال اللف يسة ويير اللف ية مع جميع
العمالء والمشاركين ل في المجال النفسي.
2/2/3/2يطبق األدوات والتق نيسسات الحسسديثسسة في عمليسسة االتصسسسسسسسسال
بمؤسسات الصحة العقلية.
3/2/3/2يحدد البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسسسسسست المهنية من
خالل استخدام للشبكة الدولية للمعلومات
4/2/3/2يسسدرس المكتبسسات الرقميسسة للحصسسسسسسول على أحسسدث البحوث
والكتابات المتعلقة بالممارسة المهنية في المجال النفسي.
5/2/3/2يطبق األسسسسسسساليسب العلميسة لتقييم ممارسسسسسسست المهنية وتحديد
جوانب القصور فيها.
(جـ) أسئلة شفهية

 1/2المعرفة والفهم:
1/1/2
يحدد المعارف الخاصسة باألسل العلمية والن ريات التي تفسر سلوك
العمالء على كافة المستويات في المجال النفسي.
2/1/2
يسحسسسدد السمسعسسسارف السمسرتسبطسسسة بسسسالنمسسساذج والن ريسسسات التي توفر
االسستراتيجيات واألسساليب العلمية للتدخل المهني على كافة مستويات
العمالء في المجال النفسي.
3/1/ 2
يحدد المبادئ المهنية في كافة أشسسسسسكال الممارسسسسسسة المهنية في المجال
النفسي
 4/1/2يوضسسسسسسح المبسسادئ والقيم األخالقيسسة والقسسانونيسسة في المجسسال
النفسي.

 2/2القدرات الذهنية:
1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في المجال
النفسي
 2/2/2يقارن بين مشكالت العمالء في المجال النفسي حسب
أولوياتها
 3/2/2يحل المشكالت الخاصة بالعمالء في المجال النفسي
 4/2/2يحل مشكالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل
بمؤسسات الصحة العقلية.
 5/2/2يسسسسسسستنتج القرارات المهنيسة في ضسسسسسسوء المعلومسات والبيانات
المتاحة.
6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بالمجال النفسي
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 7/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية في المجال النفسسسي لالس ستفادة
من نتائجها.
 8/2/2يحلسل الكتسابسات واآلراء المعاصسسسسسسرة المرتبطة بالمشسسسسسسكالت
المتنوعة في المجال النفسي.

 1/3/2المهارات المهنية والعلمية:
 1/1/3/2يسدرس المشسسسسسسكالت التي يعاني منها العمالء في
المجال النفسي على كافة المستويات والتي  2/1/3/2تعوع
أداءهم االجتماعي
 3/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف مسسسستوياتهم
في المجسسسال النفسسسسسسسي والمهسسسارات والقسسسدرات التي تتطلسسسب
تنميتها.
4/1/3/2يصمم الخطط المناسبة لحل مشكالت العمالء في
المجال النفسي وتنمية مهاراتهم
5/1/3/2يطبق استراتيجيات وأساليب التدخل المهني
المناسبة لحل مشكالت العمالء في المجال النفسي وإشباع
احتياجاتهم.
6/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة
المستويات في المجال النفسي.
7/1/3/2يطبق األسسسسسسل العلمية لكتابة التسسسسسسجيالت المهنية
للممسارسسسسسسسة مع العمالء على كسافة المسسسسسسستويات في المجال
النفسي

 2/3/2مهارات عامة:
11/2/3/2يصسسسمم جدول زمني محدد ألنشسسسطت المهنية بمؤسسسسسسسسات
الصحة العقلية.
12/2/3/2يدرس ن م المعلومات والحاسب اآللي .
5/2/3/2يطبق األسسسسسسساليسب العلميسة لتقييم ممارسسسسسسست المهنية وتحديد
جوانب القصور فيها.
4/2/3/2يسسدرس المكتبسسات الرقميسسة للحصسسسسسسول على أحسسدث البحوث
والكتابات المتعلقة بالممارسة المهنية في المجال النفسي.

 )2اختبار نهائى
(أ) ن رى ( جميع المقررات)

 1/2المعرفة والفهم:
1/1/2
يحدد المعارف الخاصسة باألسل العلمية والن ريات التي تفسر سلوك
العمالء على كافة المستويات في المجال النفسي.
2/1/2
يسحسسسدد السمسعسسسارف السمسرتسبطسسسة بسسسالنمسسساذج والن ريسسسات التي توفر
االسستراتيجيات واألسساليب العلمية للتدخل المهني على كافة مستويات
العمالء في المجال النفسي.
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3/1/ 2
يحدد المبادئ المهنية في كافة أشسسسسسكال الممارسسسسسسة المهنية في المجال
النفسي
 4/1/2يوضسسسسسسح المبسسادئ والقيم األخالقيسسة والقسسانونيسسة في المجسسال
النفسي.
 5/1/2يحدد األسل والركائز التي تحقق جودة الممارسة المهنية في
المجال النفسي

 2/2القدرات الذهنية:
1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في المجال
النفسي
 2/2/2يقارن بين مشكالت العمالء في المجال النفسي حسب
أولوياتها
 8/2/2يحلسل الكتسابسات واآلراء المعاصسسسسسسرة المرتبطة بالمشسسسسسسكالت
المتنوعة في المجال النفسي.
12/2/2يفسر القرارات المهنية المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات
الصحة العقلية في ضوء الموارد المتاحة

 1/3/2المهارات المهنية والعلمية:
8/1/3/2يصسسسسسسمم التقسارير المهنيسة المتنوعة لتقديمها للجهات المعنية
داخل المؤسسة وخارجها.
 11/1/3/2يدرس األسسسسسساليب االحصسسسسسائية واالجراءات المنهجية في
البحوث العلمية .
8/2/3/2يربط بين أدوراه المهنيسسسة وأدوار أعضسسسسسسسساء فريق العمسسسل
بمؤسسات الصحة العقلية
9/2/3/2يطبق الممسارسسسسسسسة السديمقراطيسة والعلميسة عنسد قيادت لفريق
العمل بمؤسسات الصحة العقلية.
11/2/3/2يحدد المواعيد والتوقيتات المرتبطة بممارسسسسسسة األنشسسسسسطة
المهنية مع العمالء بمؤسسات الصحة العقلية
(ب) أبحاث ( الرسائل العلمية)

 1/2المعرفة والفهم:
1/1/2
يحدد المعارف الخاصسة باألسل العلمية والن ريات التي تفسر سلوك
العمالء على كافة المستويات في المجال النفسي.
2/1/2يحسدد المعسارف المرتبطسة بالنماذج والن ريات التي توفر
االسسسسسسستراتيجيسات واألسسسسسسساليسب العلميسة للتسدخل المهني على كافة
مستويات العمالء في المجال النفسي.
3/1/ 2يحدد المبادئ المهنية في كافة أشسسسسسكال الممارسسسسسسة المهنية في
المجال النفسي
 4/1/2يوضسسسسسسح المبسسادئ والقيم األخالقيسسة والقسسانونيسسة في المجسسال
النفسي.
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 5/1/2يحدد األسل والركائز التي تحقق جودة الممارسة المهنية في
المجال النفسي

 2/2القدرات الذهنية:
1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في المجال
النفسي
 2/2/2يقارن بين مشكالت العمالء في المجال النفسي حسب
أولوياتها
 8/2/2يحلسل الكتسابسات واآلراء المعاصسسسسسسرة المرتبطة بالمشسسسسسسكالت
المتنوعة في المجال النفسي.
12/2/2يفسر القرارات المهنية المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات
الصحة العقلية في ضوء الموارد المتاحة

 1/3/2المهارات المهنية والعلمية:
8/1/3/2يصسسسسسسمم التقسارير المهنيسة المتنوعة لتقديمها للجهات المعنية
داخل المؤسسة وخارجها.
 11/1/3/2يدرس األسسسسسساليب االحصسسسسسائية واالجراءات المنهجية في
البحوث العلمية .
8/2/3/2يربط بين أدوراه المهنيسسسة وأدوار أعضسسسسسسسساء فريق العمسسسل
بمؤسسات الصحة العقلية
9/2/3/2يطبق الممسارسسسسسسسة السديمقراطيسة والعلميسة عنسد قيادت لفريق
العمل بمؤسسات الصحة العقلية.
11/2/3/2يحدد المواعيد والتوقيتات المرتبطة بممارسسسسسسة األنشسسسسسطة
المهنية مع العمالء بمؤسسات الصحة العقلية
(جـ) مناقشة ( الرسائل العلمية)

 1/2المعرفة والفهم:
 7/1/2يحسدد النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسسسسسسسة المهنية للخدمة
االجتماعية على بيئة مؤسسات الصحة العقلية.
 8/1/2يحدد أسسسسل المحاف ة على العناصسسسر ابيجابية للبيئة الداخلية
والخارجية لمؤسسات الصحة العقلية والعمل على صيانتها.
 9/1/2يحدد أسل تصميم البحوث العلمية
 11/1/2يحدد أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية
 11/1/2يحدد المفاهيم األساسية في مجال التخصص
 12/1/2يحدد أساسيات العمل في مجال من مات المجتمع المدني
13/1/2يحدد ن م المعلومات والحاسب اآللي
14/211يناقش أسل إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
15/1/2يشرح أساسيات المشروع البحثي.

القدرات الذهنية:
1/2/2يحلل مشكالت العمالء على كافة المستويات في المجال
النفسي
 2/2/2يقارن بين مشكالت العمالء في المجال النفسي حسب
أولوياتها
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 8/2/2يحلسل الكتسابسات واآلراء المعاصسسسسسسرة المرتبطة بالمشسسسسسسكالت
المتنوعة في المجال النفسي.
12/2/2يفسر القرارات المهنية المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات
الصحة العقلية في ضوء الموارد المتاحة

 1/3/2المهارات المهنية والعلمية:
8/1/3/2يصسسسسسسمم التقسارير المهنيسة المتنوعة لتقديمها للجهات المعنية
داخل المؤسسة وخارجها.
 11/1/3/2يدرس األسسسسسساليب االحصسسسسسائية واالجراءات المنهجية في
البحوث العلمية .
8/2/3/2يربط بين أدوراه المهنيسسسة وأدوار أعضسسسسسسسساء فريق العمسسسل
بمؤسسات الصحة العقلية
9/2/3/2يطبق الممسارسسسسسسسة السديمقراطيسة والعلميسة عنسد قيادت لفريق
العمل بمؤسسات الصحة العقلية.
11/2/3/2يحدد المواعيد والتوقيتات المرتبطة بممارسسسسسسة األنشسسسسسطة
المهنية مع العمالء بمؤسسات الصحة العقلية
 -2تقييم النتائج التعليمية في البرنامج -:
الوسيلة
القائم بالتقويم
استمارة استطالع رأى
-1طالب الدبلوم
استمارة استطالع رأى
 -2الخريلون
استمارة استبيان
 -3أصحاب األعمال
استمارة تقييم المراجع
 -1مقيم خاااارجى أو
ً
الخارجى طبقا لنموذج الهيئة
ممتحن خارجى
تقارير مقررات أعضاء
 -5طرق أخرى
هيئة التدريل

العينة
 %11من الطالب
عدد ( )11خريجين
أ.د /إبراهيم شوقى
أستاذ علم النفل  -كلية اآلداب  -جامعة القاهرة
 %11من طالب الدكتوراه

رئيس القسم
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

منسق البرنامج
أ.د/أمانى محمد رفعت قاسم
تم اعتماد التوصيف بمللس
كلية رقم ) بتاريخ
2020//م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافقأهداف برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
المعرفة والفهم

مخرجات البرنامج

أ
 1/1/2يحدد األسس
والن ريات المفسرط

2/1/2يحدد نماذج
ون ريات التدخل

3/1/2بحدد المبادئ
المهنية

1/1/2يوضح المبادئ
والقيم االخالقية
والقانونية

5/1/2يحدد الركائز التى
تحقق جودط الممارسة

6/1/2يحدد أساليب
تقييم أداء األخصائى

2/1/2يحدد التأثيرات
اإليلابية للممارسة

8/1/2يحدد أسس
المحاف ة على العناصر
اإليلابية للبيئة

2/1/2يحدد أسس
تصميم البحوث العلمية

10/1/2بحدد أساسيات
سياسة الرعاية ج

11/1/2يحدد المفاهيم
األساسية فى التخصص

12/1/2يحدد أساسيات
العمل فى من مات
الملتمع المدنى

13/1/2يحدد ن م
المعلومات والحاسب
اآللى
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11/1/2يحدد ن م إدارط
المؤسسات

 1/1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة
الممارسة المهنية فى الملال النفسى
 2/1تزويد الطالب بمهارات تحديد المشةالت
المرتبطة بالملال النفسى وإيلاد الحلول لها
 3/1إكساب الطالب مهارات الممارسة المهنية
واالستفادط من الوسائل التةنولوجية
 1/1تنمية مهارات الطالب في العمل الفريقي بالملال
النفسي
 5/1مساعدط الطالب على اتخاذ القرارات المهنية
بالملال النفسي بما يتناسب مع المواقف المختلفة
 6/1تنمية مهارات الطالب في توظيف الموارد
المتاحة بمؤسسات الصحة العقلية بةفاءط
 2/1تنمية الوعي لدى الطالب بأدوارهم في تنمية
الملتمع الداخلي والخارجي لمؤسسات الصحة
العقلية .
 8/1تعليم الطالب كيفيااة االلتزام في ساااااالوكهم
المهني بالمبادئ األخالقية والمهنية
 2/1توعية الطالب بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في
التعليم المستمر

15/1/2يشرح أساسيات
البحث

أهداف البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع  :مصفوفة  )1توافقأهداف برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
القدرات الذهنية

مخرجات البرنامج

ب

 1/2/2يحلل مشةالت العمالء

2/2/2يقارن بين المشةالت حسب أولوياتها

 3/2/2يحل مشةالت العمالء

1/2/2يحل الصراع بين فريق العمل

 5/2/2يستنتج القرارات فى ضوء المعلومات المتاحة

 6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية

 2/2/2يقارن بين نتائج البحوث العلمية

 8/2/2يحلل الةتابات واآلراء المعاصرط المرتبطة بالمشةالت

 2/2/2يحلل النتائج السلبية المرتبطة بمشةالت العمالء

 11/2/2يفسر المخاطر المترتبة على الصراع بين فريق
العمل
10/2/2يفسر المخاطر المترتبة على نقص الموارد

 12/2/2يفسر القررات المهنية المتعلقة بشئون العمالء

 13/2/2يربط بين أعضاء فريق العمل

11/2/2يحلل أساسيات سياسات الرعاية ج

 15/2/2يفسر االتلاهات الحديث فى التخصص
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 16/2/2يحدد أساسيات العمل فى من مات الملتمع المدنى

 1/1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة الممارسة المهنية فى الملال النفسى
 2/1تزويد الطالب بمهارات تحديد المشةالت المرتبطة بالملال النفسى وإيلاد الحلول لها
 3/1إكساب الطالب مهارات الممارسة المهنية واالستفادط من الوسائل التةنولوجية
 1/1تنمية مهارات الطالب في العمل الفريقي بالملال النفسي
 5/1مساعدط الطالب على اتخاذ القرارات المهنية بالملال النفسي بما يتناسب مع المواقف المختلفة
 6/1تنمية مهارات الطالب في توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات الصحة العقلية بةفاءط
 2/1تنمية الوعي لدى الطالب بأدوارهم في تنمية الملتمع الداخلي والخارجي لمؤسسات الصحة العقلية
.
 8/1تعليم الطالب كيفية االلتزام
بالمبادئ األخالقية والمهنية
 2/1توعية الطالب بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في التعليم المستمر

 12/2/2يفسر أساسيات المشروع البحثى

أهداف البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع مصفوفة  )1توافق أهداف برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
المهارات المهنية والعملية

مخرجات البرنامج

ج
1/1/3/2يدرس مشةالت
العمالء

/2/1/3/2يدرس حاجات
العمالء

 3/1/3/2يصمم الخطط
المناسبة لحل مشةالت العمالء

1/1/3/2يطبق استراتيليات
وأساليب التدخل المناسبة لحل
المشةالت

5/1/3/2يقيم نتائج التدخل
المهنى مع العمالء

 6/1/3/2يطبق األسس العلمية
لةتابة التسليالت المهنية مع
العمالء

2/1/3/2يصمم التقارير
المهنية لتقديمها لللهات
المعنية

18

8/1/3/2يدرس ن م
المعلومات والحاسب اآللى

1/1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة الممارسة المهنية فى الملال النفسى
2/1تزويد الطالب بمهارات تحديد المشةالت المرتبطة بالملال النفسى وإيلاد الحلول
لها
3/1إكساب الطالب مهارات الممارسة المهنية واالستفادط من الوسائل التةنولوجية
 1/1تنمية مهارات الطالب في العمل الفريقي بالملال النفسي
 5/1مساعدط الطالب على اتخاذ القرارات المهنية بالملال النفسي بما يتناسب مع
المواقف المختلفة
 6/1تنمية مهارات الطالب في توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات الصحة العقلية
بةفاءط
 2/1تنمية الوعي لدى الطالب بأدوارهم في تنمية الملتمع الداخلي والخارجي
لمؤسسات الصحة العقلية .
 8/1تعليم الطالب كيفية االلتزام في سلوكهم المهني بالمبادئ األخالقية والمهنية
 2/1توعية الطالب بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في التعليم المستمر

2/1\3/2يدرس األساليب
اإلحصائية واإلجراءات
المنهلية فى البحوث

أهداف البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع مصفوفة  )1توافقأهداف برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
المهارات العامة والمنقولة

مخرجات البرنامج

د
1/2/3/2يطبق وسائل
اإلتصال اللف ية وغير
اللف ية

 2/2/3/2يطبق التقنيات
الحديثة فى عملية اإلتصال

 3/2/3/2يحدد المعلومات
المراد الحصول عليها من
خالل مصادر المعلومات
المختلفة

1/1/2يحدد األساليب
العلمية لتقييم الممارسة

 5/2/3/2يحدد احتياجاته
التعليمية

 6/2/3/2يحلل الخبرات
مع الزمالء

2/2/3/2يربط بين أدواره
وأدوار فريق العمل

 8/2/3/2يطبق أسس
الممارسة الديمقراطية عند
قيادته للفريق

 2/2/3/2يحدد المواعيد
والتوقيتات المرتبطة
بممارسة األنشطة

2021/2020م
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10/1/2يصمم جدول منى
محدد لألنشطة

رئيس القسم
أ.د  /سامية عبد الرحمن همام

11/2/3/2يدرس المةتبات
الرقمية للحصول على
أحدث البحوث

 1/1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة الممارسة المهنية فى الملال
النفسى
 2/1تزويد الطالب بمهارات تحديد المشةالت المرتبطة بالملال النفسى وإيلاد
الحلول لها
 3/1إكساب الطالب مهارات الممارسة المهنية واالستفادط من الوسائل
التةنولوجية
 1/1تنمية مهارات الطالب في العمل الفريقي بالملال النفسي
 5/1مساعدط الطالب على اتخاذ القرارات المهنية بالملال النفسي بما يتناسب
مع المواقف المختلفة
 6/1تنمية مهارات الطالب في توظيف الموارد المتاحة بمؤسسات الصحة العقلية
بةفاءط
 2/1تنمية الوعي لدى الطالب بأدوارهم في تنمية الملتمع الداخلي والخارجي
لمؤسسات الصحة العقلية .
 8/1تعليم الطالب كيفيااة االلتزام في ساااااالوكهم المهني بااالمبااادئ األخالقيااة
والمهنية
 2/1توعية الطالب بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في التعليم المستمر
منسق البرنامج
أ.د /أمانى محمد رفعت

12/2/3/2يدرس ن م
المعلومات والحاسب اآللى

أهداف البر نامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )2توافق مقررات برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
المعرفة والفهم

مخرجات البرنامج

أ
1/1/2يحدد األسس
والن ريات المفسرط

2/1/2يحدد نماذج
ون ريات التدخل

3/1/1بحدد المبادئ
المهنية

 1/1/2يوضح المبادئ
والقيم االخالقية
والقانونية

5/1/2يحدد الركائز التى
تحقق جودط الممارسة

6/1/2يحدد أساليب
تقييم أداء األخصائى

التدخل المهني في إطار الممارسة العامة
إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية
استراتيليات تطوير التخصص
مشروع بحثي
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2/1/2يحدد التأثيرات
اإليلابية للممارسة

حاسب آلي ون م معلومات

8/1/2يحدد أسس
المحاف ة على العناصر
اإليلابية للبيئة

من مات الملتمع المدني

2/1/2يحدد أسس
تصميم البحوث العلمية

تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص

10/1/2بحدد أساسيات
سياسة الرعاية ج

اتلاهات حديثة في ملال التخصص

11/1/2يحدد المفاهيم
األساسية فى التخصص

نصوص أجنبية في ملال التخصص

12/1/2يحدد أساسيات
العمل فى من مات
الملتمع المدنى

سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص

13/1/2يحدد ن م
المعلومات والحاسب
اآللى

المدخل إلى السلوك االنساني والبيئة االجتماعية

11/1/2يحدد ن م إدارط
المؤسسات

تصميم بحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها

15/1/2يشرح أساسيات
البحث

مقررات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع مصفوفة  )2توافق مقررات برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
مخرجات البرنامج

 1/2/2يحلل مشةالت العمالء

 2/2/2يقارن بين المشةالت
حسب أولوياتها

 3/2/2يحل مشةالت العمالء

 1/2/2يحل الصراع بين فريق
العمل

 5/2/2يستنتج القرارات فى
ضوء المعلومات المتاحة

 6/2/2يحلل نتائج األبحاث
العلمية

 2/2/2يقارن بين نتائج
البحوث العلمية

 8/2/2يحلل الةتابات واآلراء
المعاصرط المرتبطة بالمشةالت

التدخل المهني في إطار الممارسة العامة
إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية
استراتيليات تطوير التخصص
مشروع بحثي
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 2/2/2يحلل النتائج السلبية
المرتبطة بمشةالت العمالء

حاسب آلي ون م معلومات

10/2/2يفسر المخاطر المترتبة
على نقص الموارد

من مات الملتمع المدني

 11/2/2يفسر المخاطر
المترتبة على الصراع بين فريق
العمل

تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص

 12/2/2يفسر القررات المهنية
المتعلقة بشئون العمالء

اتلاهات حديثة في ملال التخصص

 13/2/2يربط بين أعضاء
فريق العمل

نصوص أجنبية في ملال التخصص

11/2/2يحلل أساسيات
سياسات الرعاية ج

سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص

 15/2/2يفسر االتلاهات
الحديث فى التخصص

المدخل إلى السلوك االنساني والبيئة االجتماعية

16/2/2يحدد أساسيات العمل
فى من مات الملتمع المدنى

تصميم بحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها

12/2/2يفسر أساسيات
المشروع البحثى

مقررات البرنامج

القدرات الذهنية

ب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع مصفوفة  )2توافقمقررات برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
المهارات المهنية والعملية

مخرجات البرنامج

ج
1/1/3/2يدرس
مشةالت العمالء

2/1/3/2يدرس
حاجات العمالء

3/1/3/2يصمم
الخطط المناسبة
لحل مشةالت
العمالء

1/1/3/2يطبق
استراتيليات
وأساليب التدخل
المناسبة لحل
المشةالت

5/1/3/2يقيم
نتائج التدخل
المهنى مع
العمالء

اتلاهات حديثة في ملال التخصص
تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص
من مات الملتمع المدني
حاسب آلي ون م معلومات
التدخل المهني في إطار الممارسة العامة
إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية
استراتيليات تطوير التخصص
مشروع بحثي
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6/1/3/2يطبق
األسس العلمية
لةتابة التسليالت
المهنية مع
العمالء

نصوص أجنبية في ملال التخصص

2/1/3/2يصمم
التقارير المهنية
لتقديمها لللهات
المعنية

سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص

8/1/3/2يدرس
ن م المعلومات
والحاسب اآللى

تصميم بحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها
المدخل إلى السلوك االنساني والبيئة االجتماعية

2/1/3/2يدرس
األساليب
اإلحصائية
واإلجراءات
المنهلية فى
البحوث

مقررات البرنامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع  :مصفوفة  )2توافق مقررات برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
المهارات العامة والمنقولة

مخرجات البرنامج

د
1/2/3/2يطبق وسائل
اإلتصال اللف ية وغير
اللف ية

2/2/3/2يطبق
التقنيات الحديثة فى
عملية اإلتصال

3/2/3/2يحدد
المعلومات المراد
الحصول عليها من
خالل مصادر
المعلومات المختلفة

1/2/3/2يحدد
األساليب العلمية
لتقييم الممارسة

5/2/3/2يحدد
احتياجاته التعليمية

6/2/3/2يحلل
الخبرات مع الزمالء

2/2/3/2يربط بين
أدواره وأدوار فريق
العمل

8/2/3/2يطبق أسس
الممارسة الديمقراطية
عند قيادته للفريق

2/2/3/2يحدد
المواعيد والتوقيتات
المرتبطة بممارسة
األنشطة

10/2/3/2يصمم
جدول منى محدد
لألنشطة

المدخل إلى السلوك االنساني والبيئة االجتماعية
سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص
نصوص أجنبية في ملال التخصص
اتلاهات حديثة في ملال التخصص
تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص
من مات الملتمع المدني
حاسب آلي ون م معلومات
التدخل المهني في إطار الممارسة العامة
إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية
استراتيليات تطوير التخصص
مشروع بحثي

رئيس القسم
أ.د  /سامية عبد الرحمن همام

منسق البرنامج
أ.د /أمانى محمد رفعت
2021/2020م
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11/2/3/2يدرس
المةتبات الرقمية
للحصول على أحدث
البحوث

تصميم بحوث الخدمة االجتماعية وتنفيذها

12/2/3/2يدرس ن م
المعلومات والحاسب
اآللى

مقررات البر نامج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )3توافق المعايير األكاديمية المعرفة والفهم ) لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة المعرفة والفهم )
المعرفة والفهم

مخرجات البرنامج

أ
1/1/2يحدد األسس
والن ريات المفسرط

2/1/2يحدد نماذج
ن ريات التدخل

3/1/2بحدد المبادئ
المهنية

1/1/2يوضح المبادئ
والقيم االخالقية
والقانونية

5/1/2يحدد الركائز التى
تحقق جودط الممارسة

6/1/2يحدد أساليب
تقييم أداء األخصائى

2/1/2يحدد التأثيرات
اإليلابية للممارسة

8/1/2يحدد أسس
المحاف ة على العناصر
اإليلابية للبيئة

2/1/2يحدد أسس
تصميم البحوث العلمية

10/1/2بحدد أساسيات
سياسة الرعاية ج

11/1/2يحدد المفاهيم
األساسية فى التخصص

12/1/2يحدد أساسيات
العمل فى من مات
الملتمع المدنى
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13/1/2يحدد ن م
المعلومات والحاسب
اآللى

3/1/2/3ينااق مبادئ وأساااااااساااااايات اللودط في
الممارسة المهنية في الملال النفسي.
1/1/2/3يبين تأثير الممارسااااة المهنية علي البيئة
والعمل علي الحفاظ علي البيئة وصيانتها .

11/1/2يحدد ن م إدارط
المؤسسات

 1/1/1/3يشارح الن ريات واألساسيات والمعارف
المتخصااااااصاااااااة في ملااال التعلم وكااذا العلوم ذات
العالقة بممارسته المهنة في الملال النفسي.
 2/1/1/3يحااادد المباااادئ األخالقياااة والقاااانونياااة
للممارسة المهنية في الملال النفسي .

15/1/2يشرح أساسيات
البحث

المعايير االكاديمية
المعرفة والفهم )

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع  :مصفوفة  )3توافق المعايير األكاديمية المهارات الذهنية ) برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة المهارات الذهنية )
القدرات الذهنية

مخرجات البرنامج

ب
1/2/2يحلل مشةالت العمالء

2/2/2يقارن بين المشةالت
حسب أولوياتها

3/2/2يحل مشةالت العمالء

1/2/2يحل الصراع بين فريق
العمل

5/2/2يستنتج القرارات فى
ضوء المعلومات المتاحة

6/2/2يحلل نتائج األبحاث
العلمية

2/2/2يقارن بين نتائج
البحوث العلمية

8/2/2يحلل الةتابات واآلراء
المعاصرط المرتبطة بالمشةالت

2/2/2يحلل النتائج السلبية
المرتبطة بمشةالت العمالء

 10/2/2يفسر المخاطر
المترتبة على نقص الموارد

11/2/2يفسر المخاطر
المترتبة على الصراع بين
فريق العمل

 12/2/2يفسر القررات
المهنية المتعلقة بشئون
العمالء

13/2/2يربط بين أعضاء
فريق العمل

11/2/2يحلل أساسيات
سياسات الرعاية ج

15/2/2يفسر االتلاهات
الحديثة فى التخصص
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16/2/2يحدد أساسيات العمل
فى من مات الملتمع المدنى

1/2/1/3يحدد المشةالت في الملال
النفسي وترتيبها وفقا ق ألولوياتها .
2/2/1/3يحل المشاااةالت االجتماعية
والنفسااااااياااة للمرضااااااى النفساااااايين
واالجتماعيين في الملال النفسي.
 3/2/1/3يحلل األبحاث والمواضاااايع
ذات بملال الصحة العقلية.
.1/2/1/3ياافسااااااار الاامااخااااطاار فااي
الممارسات المهنية بالملال النفسي
 5/2/1/3يسااااتنتج القرارات المهنية
في ضوء المعلومات المتاحة.

12/2/2يفسر أساسيات
المشروع البحثى

المعايير األكاديمية
المهارات الذهنية )

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع  :مصفوفة  )3توافق المعايير األكاديمية المهارات المهنية والعملية ) برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة المهارات
المهنية والعملية )
المهارات المهنية والعملية

مخرجات البرنامج

ج
1/1/3/2يدرس مشةالت العمالء

2/1/3/2يدرس حاجات العمالء

3/1/3/2يصمم الخطط المناسبة لحل
مشةالت العمالء

1/1/3/2يطبق استراتيليات وأساليب
التدخل المناسبة لحل المشةالت

5/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهنى
مع العمالء

6/1/3/2يطبق األسس العلمية لةتابة
التسليالت المهنية مع العمالء
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2/1/3/2يصمم التقارير المهنية
لتقديمها لللهات المعنية

 1/3/1/3يطبق المهااااارات المهنيااااة في الملااااال
النفسي.
2/3/1/3يصااامم التقارير المهنية المرتبطة بالملال
النفسي.

8/1/3/2يدرس ن م المعلومات
والحاسب اآللى

المهارات المهنية والعملية )

2/1/3/2يدرس األساليب اإلحصائية
واإلجراءات المنهلية فى البحوث

المعايير األكاديمية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع  :مصفوفة  )3توافق المعايير األكاديمية المهارات العامة والمنقولة ) ل برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة المهارات
العامة والمنقولة )
المهارات العامة والمنقولة

مخرجات البرنامج

د
1/2/3/2يطبق وسائل
اإلتصال اللف ية وغير
اللف ية

2/2/3/2يطبق التقنيات
الحديثة فى عملية اإلتصال

3/2/3/2يحدد المعلومات
المراد الحصول عليها من
خالل مصادر المعلومات
المختلفة

1/2/3/2يحدد األساليب
العلمية لتقييم الممارسة

5/2/3/2يحدد احتياجاته
التعليمية

6/2/3/2يحلل الخبرات مع
الزمالء

2/2/3/2يربط بين أدواره
وأدوار فريق العمل

8/2/3/2يطبق أسس
الممارسة الديمقراطية عند
قيادته للفريق

2/2/3/2يحدد المواعيد
والتوقيتات المرتبطة
بممارسة األنشطة

منسق البرنامج
أ.د /أمانى محمد رفعت
2021/2020م
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10/2/3/2يصمم جدول
منى محدد لألنشطة

رئيس القسم
أ.د  /سامية عبد الرحمن همام

11/2/3/2يدرس المةتبات
الرقمية للحصول على
أحدث البحوث

 1/1/1/3يشاارح التواصاال الفعال بأنواعه المختلفة
.
 2/1/1/3يدرس تةنولوجيا المعلومات حتى يساااهم
فى تطوير العمل بمؤسسات الصحة العقلية.
 3/1/1/3يقيم ذاتااه ويحاادد احتياااجاااتااه التعليميااة
الشخصية في ملال تخصصه.
 1/1/1/3يناق المصااادر المختلفة للحصااول علي
المعلومات والمعارف في ملال األمراض النفساااااااية
والعقلية.
 5/1/1/3يوضاااااااح أهميااة العماال في الفريق الطبي
النفسي وأهمية إدارط الوقت .
 6/1/1/3يخطط لقيادط الفريق في سااااااياقات مهنية
مألوفة.
 2/1/1/3يدرس حتى يطور نفساااااه ذاتيا ق وبصاااااافة
مستمرط .

12/2/3/2يدرس ن م
المعلومات والحاسب اآللى

المعايير األكاديمية
المهارات العامة والمنقولة )

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق المعايير األكاديمية المعرفة والفهم ) لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومقرراته الدراسية
تصميم
استراتيليات
إدارط
التدخل
حاسب آلى
من مات
تقويم
اتلاهات
نصوص
سياسات
المدخل
المقررات الدراسية
بحوث
الخدمة
اإلجتماعية

المعايير األكاديمية
المعرفة والفهم )

إلى
السلوك
اإلنسانى

الرعاية
اإلجتماعيةفى
التخصص

أجنبية فى
ملال
التخصص

حديثة فى
ملال
التخصص

 1/1/1/3يشااارح الن ريات واألسااااسااايات والمعارف
المتخصاااصاااة في ملال التعلم وكذا العلوم ذات العالقة
بممارسته المهنة في الملال النفسي.
 2/1/1/3ياحاااادد الامبااااادئ األخالقيااااة والقااااانونيااااة
للممارسة المهنية في الملال النفسي .
3/1/2/3يناااق مبااادئ وأساااااااااسااااااايااات اللودط في
الممارسة المهنية في الملال النفسي.
1/1/2/3يبين تاأثير المماارساااااااة المهنية علي البيئة
والعمل علي الحفاظ علي البيئة وصيانتها .
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الممارسة
المهنية فى
ملال
التخصص

الملتمع
المدنى

ون م معلومات

المهنىفى
إطار
الممارسة
العامة

مؤسسات
الرعاية
اإلجتماعية

تطوير
التخصص

مشروع
بحثى

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع  :مصفوفة  )1توافق المعايير األكاديمية المهارات الذهنية ) لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومقرراته الدراسية
استراتيليات
إدارط
التدخل
حاسب آلى
من مات
تقويم
اتلاهات
نصوص
سياسات
المدخل
تصميم
المقررات الدراسية
المعايير األكاديمية
المهارات الذهنية )
1/2/1/3يحااادد المشااااااةالت في الملاااال
النفسي وترتيبها وفقا ق ألولوياتها .
2/2/1/3ياحااال المشااااااةالت االجتمااااعياااة
والنفسااية للمرضااى النفساايين واالجتماعيين
في الملال النفسي.
 3/2/1/3يحلال األبحاث والمواضاااااايع ذات
بملال الصحة العقلية.
.1/2/1/3يفساااار المخاطر في الممارسااااات
المهنية بالملال النفسي
 5/2/1/3يسااااااتنتج القرارات المهنياااة في
ضوء المعلومات المتاحة.

بحوث
الخدمة
اإلجتماعية

إلى
السلوك
اإلنسانى

الرعاية
اإلجتماعيةفى
التخصص

أجنبية فى
ملال
التخصص

حديثة فى
ملال
التخصص
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الممارسة
المهنية فى
ملال
التخصص

الملتمع
المدنى

ون م معلومات

المهنىفى
إطار
الممارسة
العامة

مؤسسات
الرعاية
اإلجتماعية

تطوير
التخصص

مشروع
بحثى

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تابع  :مصفوفة  )1توافق المعايير األكاديمية المهارات المهنية والعلمية ) لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومقرراته الدراسية
المقررات الدراسية
المعايير األكاديمية
المهارات المهنية والعلمية )
2/3/1/3يصاااااامم التقارير المهنية المرتبطة بالملال
النفسي.
 1/3/1/3يطبق المهارات المهنية في الملال
النفسي.

تصميم
بحوث
الخدمة
اإلجتماعية

المدخل
إلى
السلوك
اإلنسانى

سياسات
الرعاية
اإلجتماعية
فى
التخصص

نصوص
أجنبية فى
ملال
التخصص

اتلاهات
حديثة فى
ملال
التخصص

تقويم
الممارسة
المهنية فى
ملال
التخصص

من مات
الملتمع
المدنى

حاسب آلى
ون م معلومات

التدخل
المهنىفى
إطار
الممارسة
العامة

إدارط
مؤسسات
الرعاية
اإلجتماعية

استراتيليات
تطوير
التخصص

تابع  :مصفوفة  )1توافق المعايير األكاديمية المهارات العامة والمنقولة ) لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومقرراته الدراسية
تصميم
استراتيليات
إدارط
التدخل
حاسب آلى
من مات
تقويم
اتلاهات
نصوص
سياسات
المدخل
المقررات الدراسية
بحوث
الخدمة
اإلجتماعية

المعايير األكاديمية
المهارات العامة والمنقولة )

إلى
السلوك
اإلنسانى

الرعاية
اإلجتماعيةفى
التخصص

أجنبية فى
ملال
التخصص

حديثة فى
ملال
التخصص

الممارسة
المهنية فى
ملال
التخصص

الملتمع
المدنى

ون م معلومات

المهنىفى
إطار
الممارسة
العامة

مؤسسات
الرعاية
اإلجتماعية

 1/1/1/3يشرح التواصل الفعال بأنواعه المختلفة .
 2/1/1/3يدرس تةنولوجيا المعلومات حتى يساااااااهم
فى تطوير العمل بمؤسسات الصحة العقلية.
 3/1/1/3يقيم ذاتاااه ويحااادد احتيااااجااااتاااه التعليمياااة
الشخصية في ملال تخصصه.
 1/1/1/3يناق المصااااادر المختلفة للحصااااول علي
المعلومااات والمعااارف في ملااال األمراض النفسااااااايااة
والعقلية.
 5/1/1/3يوضاااااااح أهميااة العماال في الفريق الطبي
النفسي وأهمية إدارط الوقت .
 6/1/1/3يخطط لقياادط الفريق في سااااااايااقاات مهنياة
مألوفة.
 2/1/1/3يادرس حتى يطور نفساااااااه ذاتيا ق وبصااااااافة
مستمرط .

رئيس القسم
أ.د  /سامية عبد الرحمن همام

منسق البرنامج
أ.د /أمانى محمد رفعت
2021/2020م
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تطوير
التخصص

مشروع
بحثى

مشروع
بحثى

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة  )5توافق أساليب التدريس والتعلم لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
مخرجات البرنامج

 1/1/2يحدد األسس
والن ريات المفسرط

2/1/2يحدد نماذج
ون ريات التدخل

3/1/2بحدد المبادئ
المهنية

1/1/2يوضح المبادئ
والقيم االخالقية
والقانونية

5/1/2يحدد الركائز التى
تحقق جودط الممارسة

6/1/2يحدد أساليب تقييم
أداء األخصائى

2/1/2يحدد التأثيرات
اإليلابية للممارسة

8/1/2يحدد أسس
المحاف ة على العناصر
اإليلابية للبيئة

2/1/2يحدد أسس
تصميم البحوث العلمية

10/1/2بحدد أساسيات
سياسة الرعاية ج

11/1/2يحدد المفاهيم
األساسية فى التخصص

12/1/2يحدد أساسيات
العمل فى من مات
الملتمع المدنى

13/1/2يحدد ن م
المعلومات والحاسب
اآللى
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11/1/2يحدد ن م إدارط
المؤسسات

 -1المحاضرة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

15/1/2يشرح أساسيات
البحث

أساليب التدريس والتعلم

المعرفة والفهم

أ

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع  :مصفوفة  )5توافق أساليب التدريس والتعلم لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
مخرجات البرنامج

 1/2/2يحلل مشةالت
العمالء

2/2/2يقارن بين
المشةالت حسب
أولوياتها

 3/2/2يحل مشةالت
العمالء

1/2/2يحل الصراع
بين فريق العمل

 5/2/2يستنتج
القرارات فى ضوء
المعلومات المتاحة

 6/2/2يحلل نتائج
األبحاث العلمية

 2/2/2يقارن بين
نتائج البحوث العلمية

 8/2/2يحلل الةتابات
واآلراء المعاصرط
المرتبطة بالمشةالت

 2/2/2يحلل النتائج
السلبية المرتبطة
بمشةالت العمالء

 12/2/2يفسر
القررات المهنية
المتعلقة بشئون
11/2/2
العمالءيفسر
المخاطر المترتبة على
الصراع بين فريق
العمل
10/2/2يفسر
المخاطر المترتبة على
نقص الموارد

االتلاهات الحديث فى
التخصص
11/2/2يحلل
أساسيات سياسات
الرعاية ج
 13/2/2يربط بين
أعضاء فريق العمل

32

 16/2/2يحدد
أساسيات العمل فى
من مات الملتمع
15/2/2
المدنىيفسر

 -1المحاضرة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

 12/2/2يفسر
أساسيات المشروع
البحثى

أساليب التدريس والتعلم

القدرات الذهنية

ب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع  :مصفوفة  )5توافق أساليب التدريس والتعلم لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
المهارات المهنية والعملية
مخرجات البرنامج
ج
1/1/3/2يدرس
مشةالت العمالء

/2/1/3/2يدرس
حاجات العمالء

 3/1/3/2يصمم
الخطط المناسبة لحل
مشةالت العمالء

1/1/3/2يطبق
استراتيليات وأساليب
التدخل المناسبة لحل
المشةالت

5/1/3/2يقيم نتائج
التدخل المهنى مع
العمالء

 2/1/3/2يصمم
التقارير المهنية
لتقديمها لللهات
المعنية
 6/1/3/2يطبق
األسس العلمية لةتابة
التسليالت المهنية مع
العمالء

33

8/1/3/2يدرس ن م
المعلومات والحاسب
اآللى

 -1المحاضرة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

 2/1\3/2يدرس
األساليب اإلحصائية
واإلجراءات المنهلية
فى البحوث

أساليب التدريس والتعلم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع  :مصفوفة  )5توافق أساليب التدريس والتعلم لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
مخرجات البرنامج

1/2/3/2يطبق وسائل
اإلتصال اللف ية وغير
اللف ية

 2/2/3/2يطبق
التقنيات الحديثة فى
عملية اإلتصال

 3/2/3/2يحدد
المعلومات المراد
الحصول عليها من
خالل مصادر
المعلومات المختلفة

1/1/2يحدد األساليب
العلمية لتقييم
الممارسة

 5/2/3/2يحدد
احتياجاته التعليمية

 6/2/3/2يحلل
الخبرات مع الزمالء

2/2/3/2يربط بين
أدواره وأدوار فريق
العمل
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الممارسة الديمقراطية
عند قيادته للفريق

2021/2020م

 2/2/3/2يحدد
المواعيد والتوقيتات
المرتبطة بممارسة
األنشطة
8/2/3/2
يطبق أسس

منسق البرنامج
أ.د /أمانى محمد رفعت

منى محدد لألنشطة

رئيس القسم
أ.د  /سامية عبد الرحمن همام

11/2/3/2يدرس
المةتبات الرقمية
للحصول على أحدث
البحوث
10/1/2
يصمم جدول

 -1المحاضرة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

 12/2/3/2يدرس
ن م المعلومات
والحاسب اآللى

أساليب التدريس والتعلم

المهارات العامة والمنقولة

د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة  )6توافق طرق تقويم برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
مخرجات البرنامج

 1/1/2يحدد
األسس والن ريات
المفسرط

2/1/2يحدد نماذج
ون ريات التدخل

3/1/2بحدد
المبادئ المهنية

1/1/2يوضح
المبادئ والقيم
االخالقية والقانونية

6/1/2يحدد أساليب
تقييم أداء
األخصائى
5/1/2يحدد الركائز
التى تحقق جودط
الممارسة

2/1/2يحدد
التأثيرات اإليلابية
للممارسة

11/1/2يحدد
المفاهيم األساسية
فى التخصص
10/1/2بحدد
أساسيات سياسة
الرعاية ج
2/1/2يحدد أسس
تصميم البحوث
العلمية
8/1/2يحدد أسس
المحاف ة على
العناصر اإليلابية
للبيئة

12/1/2يحدد
أساسيات العمل فى
من مات الملتمع
المدنى

13/1/2يحدد ن م
المعلومات
والحاسب اآللى

 1/2/2يحلل مشةالت
العمالء

2/2/2يقارن بين
المشةالت حسب
أولوياتها

 3/2/2يحل مشةالت
العمالء

1/2/2يحل الصراع
بين فريق العمل

 5/2/2يستنتج
القرارات فى ضوء
المعلومات المتاحة

 6/2/2يحلل نتائج
األبحاث العلمية

 2/2/2يقارن بين
نتائج البحوث العلمية

 8/2/2يحلل الةتابات
واآلراء المعاصرط
المرتبطة بالمشةالت

 2/2/2يحلل النتائج
السلبية المرتبطة
بمشةالت العمالء

 12/2/2يفسر
القررات المهنية
المتعلقة بشئون
11/2/2
العمالءيفسر
المخاطر المترتبة على
الصراع بين فريق
العمل
10/2/2يفسر
المخاطر المترتبة على
نقص الموارد

االتلاهات الحديث فى
التخصص
11/2/2يحلل
أساسيات سياسات
الرعاية ج
 13/2/2يربط بين
أعضاء فريق العمل
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11/1/2يحدد ن م
إدارط المؤسسات

( )1أعمال فصلية

 16/2/2يحدد
أساسيات العمل فى
من مات الملتمع
15/2/2
المدنىيفسر

جميع
أ)النصوص والتراجم
ب) مناقشة
جـ) أسئلة شفهية
أ)  )2إختبار نهائى ن رى
المقررات)

القدرات الذهنية
مخرجات البرنامج

15/1/2يشرح
أساسيات البحث

طرق تقييم البرنامج

 12/2/2يفسر
أساسيات المشروع
البحثى

طرق تقييم البرنامج

المعرفة والفهم

أ

 )1أعمال فصلية
أ)النصوص والتراجم
ب)مناقشة
جـ) أسئلة شفهية
 )2إختبار نهائى ن رى جميع المقررات)
تابع  :مصفوفة  )6توافق طرق تقييم برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
ب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع  :مصفوفة  )6توافق طرق تقييم برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
مخرجات البرنامج

1/1/3/2يدرس
مشةالت العمالء

/2/1/3/2يدرس
حاجات العمالء

 3/1/3/2يصمم
الخطط المناسبة لحل
مشةالت العمالء

1/1/3/2يطبق
استراتيليات وأساليب
التدخل المناسبة لحل
المشةالت

5/1/3/2يقيم نتائج
التدخل المهنى مع
العمالء

 2/1/3/2يصمم
التقارير المهنية
لتقديمها لللهات
المعنية
 6/1/3/2يطبق
األسس العلمية لةتابة
التسليالت المهنية مع
العمالء
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8/1/3/2يدرس ن م
المعلومات والحاسب
اآللى

)1أعمال فصلية
أ)النصوص والتراجم
ب) مناقشة
جـ) أسئلة شفهية
 )2إختبار نهائى ن رى جميع المقررات)

 2/1\3/2يدرس
األساليب اإلحصائية
واإلجراءات المنهلية
فى البحوث

طرق تقييم البرنامج

المهارات المهنية والعملية

ج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تابع  :مصفوفة  )6توافق طرق تقييم برنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية الملال النفسي ) ومخرجاته التعليمية المستهدفة
مخرجات البرنامج

1/2/3/2يطبق وسائل
اإلتصال اللف ية وغير
اللف ية

 2/2/3/2يطبق
التقنيات الحديثة فى
عملية اإلتصال

 3/2/3/2يحدد
المعلومات المراد
الحصول عليها من
خالل مصادر
المعلومات المختلفة

1/1/2يحدد األساليب
العلمية لتقييم
الممارسة

 5/2/3/2يحدد
احتياجاته التعليمية

 6/2/3/2يحلل
الخبرات مع الزمالء
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2/2/3/2يربط بين
أدواره وأدوار فريق
العمل

2021/2020م

الممارسة الديمقراطية
عند قيادته للفريق

منسق البرنامج
أ.د /أمانى محمد رفعت

 2/2/3/2يحدد
المواعيد والتوقيتات
المرتبطة بممارسة
األنشطة
8/2/3/2
يطبق أسس

رئيس القسم
أ.د  /سامية عبد الرحمن همام

منى محدد لألنشطة

أ) النصوص والتراجم
ب) مناقشة
جـ) أسئلة شفهية
) )2إختبار نهائى ن رى جميع المقررات(

11/2/3/2يدرس
المةتبات الرقمية
للحصول على أحدث
البحوث
10/1/2
يصمم جدول

( )1أعمال فصلية

 12/2/3/2يدرس
ن م المعلومات
والحاسب اآللى

طرق تقييم البرنامج

المهارات العامة والمنقولة

د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
اسم البرنامج/

العام الجامعي 0202 / 0202

دبلوم نفسى

مصفوفة خريطة المنهج لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية ( المجال النفسي )
نواتج تعلم البرنامج

أهداف البرنامج

استراتيجيات التعليم والتدريس

المحاضرة

 15 /1/2يشرح أساسيات المشروع البحثي.
 15/2/2يفسر االتلاهات الحديثة في ملال التخصص
 10/1/3/2يدرس األساليب االحصائية واالجراءات المنهلية في البحوث العلمية
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المحاضرة االلكترونية

 11/1/2يناق

أسس إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية

المناقشة الجماعية
االلكترونية

 13 /1/2يحدد ن م المعلومات والحاسب اآللي

العصف ال هني االلكتروني

 12/1/2يحدد أساسيات العمل في ملال من مات الملتمع المدني

حل المشكالت

 11 /1/2يحدد المفاهيم األساسية في ملال التخصص

التعلم ال اتي النشط

 10 /1/2يحدد أساسيات سياسة الرعاية االجتماعية

المشاركة الفعالة

 2 /1/2يحدد أسس تصميم البحوث العلمية

القراءات والعوض

 8/1/2يحدد أسس المحاف ة على العناصر اإليلابية للبيئة الداخلية والخارجية

السلل

 5/1/2يحدد األسس والركائز التي تحقق وتقيم جودط الممارسة المهنية في الملال النفسي

امتحان شفوم

 1/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في الملال النفسي

اختبار نهائي ن رم
جميع المقررات

تزويد الطالب
بالمعارف العلمية
المرتبطة بالممارسة
المهنية في الملال
النفسي.

 1/1/2يحدد المعارف الخاصة باألسس العلمية والن ريات التي تفسر سلوك العمالء
 2/1/2يحدد المعارف المرتبطة بالنماذج والن ريات التي توفر االستراتيليات واألساليب العلمية للتدخل
المهني على كافة مستويات العمالء
 3/1/2يحدد المبادئ المهنية في كافة أشةال الممارسة المهنية في الملال النفسي

أساليب وأدوات التقييم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
اسم البرنامج/

العام الجامعي 0202 / 0202

دبلوم نفسى

مصفوفة خريطة المنهج لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية ( المجال النفسي )

أهداف البرنامج

نواتج تعلم البرنامج

استراتيجيات التعليم والتدريس

المحاضرة
39

المحاضرة االلكترونية

 1/1/3/2يختار استراتيليات وأساليب التدخل المهني المناسبة لحل مشةالت العمالء في الملال
النفسي
 5/1/3/2يقيم نتائج التدخل المهني مع العمالء على كافة المستويات في الملال النفسي

المناقشة الجماعية االلكترونية

 3/1/3/2يصمم الخطط المناسبة لحل مشةالت العمالء في الملال النفسي

العصف ال هني االلكتروني

2/1/3/2يدرس حاجات العمالء على اختالف مستوياتهم في الملال النفسي

حل المشكالت

 10/2/2يفسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب على نقص الموارد المتنوعة في مؤسسات الصحة
العقلية والصراعات بين فريق العمل
 12/2/2يفسر القرارات المهنية المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات الصحة العقلية في ضوء
الموارد المتاحة
 1/1/3/2يدرس المشةالت التي يعاني منها العمالء في الملال النفسي

التعلم ال اتي النشط

 6/2/2يحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بالملال النفسي

عرض التراجم والنصوص

 5/2/2يستنتج القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.

المشاركة الفعالة

 1/2/2يحل مشةالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات الصحة العقلية

القراءات والعوض

 3/2/2يحل المشةالت الخاصة بالعمالء في الملال النفسي

السلل

 2/2/2يقارن بين مشةالت العمالء في الملال النفسي حسب أولوياتها

اختبار نهائي ن رم جميع
المقررات
امتحان شفوم

تزويد الطالب بمهارات تحديد
المشةالت على مختلف المستويات
في الملال النفسي وإيلاد الحلول
لها

 1/2/2يحلل مشةالت العمالء على كافة المستويات في الملال النفسي

أساليب وأدوات التقييم

أهداف البرنامج

نواتج تعلم البرنامج

استراتيجيات التعليم والتدريس

المحاضرة
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المحاضرة االلكترونية

ا

المناقشة الجماعية
االلكترونية

 12/2/2يفسر القرارات المهنية المتعلقة بشئون العمالء في مؤسسات الصحة العقلية في ضوء
الموارد المتاحة
 8/1/2يحدد أسس المحاف ة على العناصر اإليلابية للبيئة الداخلية والخارجية لمؤسسات الصحة
العقلية والعمل على صيانتها.

العصف ال هني
االلكتروني

 5/2/2يستنتج القرارات المهنية في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.

حل المشكالت

 2/2/2يفسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب على الصراعات بين فرق العمل في مؤسسات الصحة
العقلية
 13/2/2يربط بين أعضاء فريق العمل في مؤسسات الصحة العقلية عند اتخاذ القرارات المهنية
المتعلقة بالمرضى أو بن م العمل بمؤسسات الصحة العقلية
 2/2/3/2يحلل الخبرات والمعلومات مع الزمالء والمهتمين من خالل المؤتمرات العلمية والتواصل
عبر الوسائل المختلفة.
 8/2/3/2يربط بين أدوراه المهنية وأدوار أعضاء فريق العمل بمؤسسات الصحة العقلية

التعلم ال اتي النشط

تنمية مهارات الطالب في
توظيف الموارد المتاحة

 1/2/2يحل مشةالت الصراع أو التعارض بين أعضاء فريق العمل بمؤسسات الصحة العقلية.

عرض التراجم
والنصوص

مساعدط الطالب على اتخاذ
القرارات المهنية

 3/2/3/2يحدد البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسته المهنية من خالل استخدامه للشبةة الدولية
للمعلومات
 1/2/3/2يدرس المةتبات الرقمية للحصول على أحدث البحوث والةتابات المتعلقة بالممارسة المهنية
في الملال النفسي.
 2/2/3/2يحلل الخبرات والمعلومات مع الزمالء والمهتمين من خالل المؤتمرات العلمية والتواصل
عبر الوسائل المختلفة.
 12/2/3/2يحدد ن م المعلومات والحاسب اآللي

القراءات والعوض
المشاركة الفعالة

تنمية مهارات الطالب في العمل
الفريقي بالملال النفسي

 2/2/3/2يطبق األدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات الصحة العقلية

السلل

إكساب الطالب مهارات
الممارسة المهنية واالستفادط
من الوسائل التةنولوجية

 2/1/3/2يدرس ن م المعلومات والحاسب اآللي.

اختبار نهائي ن رم
جميع المقررات
امتحان شفوم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

أساليب وأدوات التقييم
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سم البرنامج/

العام الجامعي 0202 / 0202

دبلوم نفسى

مصفوفة خريطة المنهج لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية ( المجال النفسي )

اسم البرنامج/

العام الجامعي 0202 / 0202

دبلوم نفسى

مصفوفة خريطة المنهج لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الخدمة االجتماعية ( المجال النفسي )
استراتيجيات التعليم والتدريس

المحاضرة
االلكترونية
المحاضرة

المناقشة الجماعية
االلكترونية

العصف ال هني
االلكتروني

حل المشكالت

التعلم ال اتي النشط

عرض التراجم
والنصوص

 2/2/3/2يطبق األدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصال بمؤسسات الصحة
العقلية
 3/2/3/2يحدد البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسته المهنية من خالل استخدامه
للشبةة الدولية للمعلومات
1/2/3/2يدرس المةتبات الرقمية للحصول على أحدث البحوث والةتابات المتعلقة
بالممارسة المهنية في الملال النفسي.
 5/2/3/2يطبق األساليب العلمية لتقييم ممارسته المهنية وتحديد جوانب القصور
فيها.
التاريخ
منسق البرنامج

أ.د /أمانى محمد رفعت

0202 / 0202م

رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

41

المشاركة الفعالة

 1/1/2يوضح المبادئ والقيم األخالقية والقانونية في الملال النفسي.

القراءات والعوض

تعليم الطالب كيفية االلتزام في سااااالوكهم المهني
باالمباادئ األخالقية والمهنية ،وتقبل المسااااااااءلة
والمحاااسااااااابيااة ،بمااا يةفاال تطوير أداءهم المهني
ويزيد من ثقة عمالئهم.
توعية الطالب بأهمية تنمية ذاتهم واالنخراط في
التعليم المستمر

السلل

تنميااة الوعي لاادى الطالب بااأدوارهم في تنميااة
الملتمع الداخلي والخارجي لمؤسااسااات الصااحة
العقلية والمحاف ة على البيئة.

 2/1/2يحدد النتائج والتأثيرات االيلابية للممارسة المهنية للخدمة االجتماعية على
بيئة مؤسسات الصحة العقلية.
 8/1/2يحدد أسس المحاف ة على العناصر اإليلابية للبيئة الداخلية والخارجية
لمؤسسات الصحة العقلية والعمل على صيانتها.
 3/1/2يحدد المبادئ المهنية في كافة أشةال الممارسة المهنية في الملال النفسي

اختبار نهائي ن رم
جميع المقررات
امتحان شفوم

أهداف البرنامج

نواتج تعلم البرنامج

أساليب وأدوات التقييم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

ثانيا
توصيف المقررات
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نموذج ر قم )12

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الةودم  1100501 :س
التخصص :دبلوم نفسي

اساااام المقرر :تصااااميم بحوث الخدمة االجتماعية الفرقة  /المستوم  :األول
وتنفيذها
عملي
ن رم
عدد الوحدات الدراسية :
---3

 -2هدف المقرر:
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الطالب قاد اًر على :
 .1التزويد بالمعارف المرتبطة بتصميم البحوث في الخدمة االجتماعية
 .2التزويد بالمعارف المرتبطة بالمعالجة المنهجية للطالب علي مختلف المسسسستويات
في مجاالت الممارسة بيجاد حلول لها
 .3إكساب المهارات البحثية واالستفادة من وسائل التكنولوجيا.
 .4إكساب القدرة علي تحليل نتائج األبحاث العلمية في مجال التخصص
 .5إكسسسسسسساب القسدرة علي المقسارنسة بين نتائج البحوث العلمية في مجال التخصسسسسسسص
لالستفادة من نتائجها
 -3المستهدف من تدريل المقرر :
أ -السسسسمسسسسعسسسسلسسسسومسسسسات بعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر بنلاح يلب أن يةون قادرا علي اكتساب-:
 يحدد المعارف الخاصسسسة باألسسسسل العلمية والن ريات المرتبطة بالتصسسسميم المنهجيوالمفاهيم :
للبحوث
 يحدد المعارف الخاصة بكيفية تحديد المشكالت البحثية في مجاالت الممارسة يصسف المعارف المرتبطة بالنماذج والن ريات التي توفر االستراتيجيات واألساليبالعلمية للتعامل مع المشكالت علي كاف مستويات العمل في مجاالت الممارسة
 يشرح النتائج والتأثيرات االيجابية للممارسة المهنية علي بيئة المؤسسات العاملة فيمجاالت الممارسة.
ب -المهسارات ال هنية بعد أن ينهي الطالب المقرر بنلاح يلب أن يةون قادرا علي أن-:
 يحلل المشكالت البحثية المرتبطة بمجاالت الممارسة:
 يقارن بين مشكالت العمالء في مجاالت الممارسة حسب أولويتهايحلل نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بمجاالت الممارسة يقارن بين نتائج البحوث العلمية بمجاالت الممارسة يفسر النتائج السلبية والمخاطر المرتبطة بمجاالت الممارسة يفسسسسر النتائج والمخاطر التي قد تترتب علي نقص الموارد المتنوعة في مؤسسسسسسسساتالرعاية االجتماعية.
ج -المهاارات المهنية بعد أن ينهي الطالب المقرر بنلاح يلب أن يةون قادرا علي أن-:
الخاصااة بالمقرر  -يقيم المشكالت التي تعاني منها العمالء على كافة المستويات
يطبق الخطط البحثية المناسبة لحل المشكالت المتنوعة:
 ينف اسستراتيجيات وأسساليب التدخل المهني المناسبة لحل المشكالت العمالء وإشباعاحتياجاتهم.
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د -المهارات العامة :

 -4محتوى المقرر

 بعد أن ينهي الطالب المقرر بنلاح ينبغي أن يةون قادرا علي-:يطبق األدوات والتقنيات المالئمة لجمع البيانات من الميدان يحسدد البيسانسات والمعلومسات المرتبطسة بمجساالت الممسارسسسسسسسة علي كاف الدراسسسسسسساتواألبحاث المتعلقة ب من خالل استخدام للشبكة الدولية للمعلومات
 يطبق األساليب العلمية لتقييم ممارسة المهنةمحتوم المقرر
 .1أهمية التصميم المنهجي للبحث في مهنة الخدمة االجتماعية
 .2العناصر األساسية لبناء التصميم المنهجي في الخدمة االجتماعية
.3

نموذج التصميم المنهجي في بحوث الخدمة االجتماعية

.4

نموذج تصميم منهجي في بحوث التخطيط االجتماعي

.5

اشتراطات منهجية في تصميم بحوث الخدمة االجتماعية

.6

طرق تحديد وصياغة المشكالت البحثية في مجاالت الممارسة

.7

استراتيجيات وأساليب التعامل مع المشكالت

.8

طرق قياس عائد الممارسة المهنية في مجاالت الممارسة

.9

طرق قياس التحليل الثانوي لألبحاث العلمية في مجاالت الممارسة.

 -5أسسسسسسسسساليسسب التعليم  -المحاضرة .
 المحاضرة االلكترونيةوالتعلم
 المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط . -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودة
 -7تقويم الطالب :
 أعمال فصلية :أ -األسسسسسسسسسسسسسالسسسسسسيسسسسسسب
المستخدمة
 عروض األبحاث التقديمية لتقييم مدى قدرة الطالب على جمع وتحليل
المعلومات وعرضها .
 المشاركات لتقييم الثقة بالنفل ومدى استيعاب الطالب للدكتور .
 امتحان تحريرم أعمال السسسسسنة .لتقييم مدى اسسسسستيعاب الطالب وقدرت
على ابست كار .
 االمتحان الشفهي .لتقييم الثقة بالنفل لدى الطالب
 امتحان نهائىموزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصليةب -التوقيت
 امتحان نهائىفى األسبوع الخامل عشر44
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 أعمال فصلية  41درجةج -توزيع الدرجات
 11درجات
 عروض األبحاث التقديمية. 11درجات
 المشاركات. 11درجات
 امتحان تحريرم أعمال السنة. 11درجات
 االمتحان الشفهي. 61درجة
 امتحان نهائى -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
يير منطبق
أ -م كرات

ب -كتب ملزمة
ج -كتب مقترحة

د -دوريات علمية أو
نشرات ....الخ

 يير منطبق
1. Richard M . Grinnell and Others : Social Work
Research and Evaluation ( New Yourk , Oxford
University Press , 2008 ) .
2. Roger Gomm : Social Research Methodology – A
critical , Introduction ( New Yourk , Palgrave
MacMillan , 2008 ) .
3. Gatherune Marshall, Gretchen B . Rossman :
Designing Qualitative Research ( London, Sage
Publication , Inc , 2006 ) .
4. Allen Rubin & Earl R.Babbie; Research Methods for
Social Work, 6th Edition (USA; Thomson Higher
Education, 2008).
 .5إبراهيم عبد الرحمن رجب ،ونبيل محمد صادق :مناهج البحث
االجتماعي وتطبيقها في محيط الخدمة االجتماعية القاهرط :بدون دار
نشر.)1222 ،
 .6محمد رفعت قاسم ،وماهر أبو المعاطى على :المنهج العلمي فى بحوث
الخدمة االجتماعية ـ أسس ن رية ونماذج تطبيقية ،ط 1القاهرط :مةتبة
هراء الشرق.)2005 ،
 .2محمد شفيق :البحث العلمى وتطبيقاته فى ملال العلوم االجتماعية
االسةندرية ،المةتب اللامعى الحديث.)2005 ،
 .8جمال شحاتة حبيب :مناهج البحث العلمي في الخدمة االجتماعية
والعلوم االنسانية  ،األسةندرية  ،المةتب اللامعي الحديث 2013 ،
 Journal of social work, USA, National Association of
Social Worker.
 Journal of social work Education, USA, National
Association of social work Education
 journal of family social work
 journal of interprofessional care
 Encyclopedia of Social Work (Washington, N.A.S.W
)Press
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استاذ المقرر :
أ.دمنال عبد الستار
أم.د منى عويل

 مللة دراسات وبحوث في العلوم الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،
مللة نصف سنوية القاهرط كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان.
 المؤتمر العلمي السنوم الدولي للخدمة االجتماعية ،كلية الخدمة االجتماعية
 جامعة حلوانرئيل مجلل القسمالعلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام
2121-2119
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تصميم بحوث الخدمة االجتماعية الملال النفسي) وتنفيذها ومحتوى المقرر
مخرجات التعلم
المهارات العامة
المهارات المهنية
المهارات الذهنية
المعرفة والفهم

الموضوعات الدراسية

يحدد
والن ريات
المرتبطة
بالبحوث

يحدد كيفية
صياغة
المشةالت
البحثية

يصف
المعارف
الخاصة
بالن ريات

يشرح
النتائج
اإليلابية
للممارسة

يقارن
يحلل
بين
المشةالت
مشةالت
البحثية
العمالء

يحلل
نتائج
األبحاث

 .1أهمية التصااميم المنهلي للبحث في
مهنة الخدمة االجتماعية
 .2العناصاار األساااسااية لبناء التصااميم
المنهلي في الخدمة االجتماعية
 .3نموذج التصميم المنهلي في بحوث
الخدمة االجتماعية
 .1نموذج تصااااااميم منهلي في بحوث
التخطيط االجتماعي
 .5اشااااااتراكااات منهليااة في تصااااااميم
بحوث الخدمة االجتماعية
 .6طرق تحديد وصاااااياغة المشاااااةالت
البحثية في ملاالت الممارسة
 .2اساااتراتيليات وأسااااليب التعامل مع
المشةالت
 .8طرق قياس عائد الممارسة المهنية
في ملاالت الممارسة
 .2طرق قيااس التحليل الثانوم لألبحاث
العلمية في ملاالت الممارسة.
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يقارن
بين
نتائج
البحوث

يفسر
النتائج
السلبية
للممارسة

يفسر
المخاطر
المترتبة
على
نقص
الموارد

يقيم
مشةالت
العمالء

يطبق
الخطط
البحثية
لحل
المشةالت

ينفذ
أساليب
التدخل

يطبق
أدوات
جمع
البيانات

يحدد
البيانات
من
خالل
الشبةة
الدولية

يطبق
أساليب
تقييم
الممارسة
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تصميم بحوث الخدمة االجتماعية الملال النفسي) وتنفيذها وأساليب التعليم والتعلم
المهارات العامة
المهارات المهنية
المهارات الذهنية
المعرفة والفهم

مخرجات التعلم

أساليب التعليم والتعلم

يحدد
والن ريات
المرتبطة
بالبحوث

يحدد
كيفية
صياغة
المشةالت
البحثية

يصف
المعارف
الخاصة
بالن ريات

يشرح
النتائج
اإليلابية
للممارسة

يحلل
المشةالت
البحثية

يقارن
بين
مشةالت
العمالء

يحلل
نتائج
األبحاث

يقارن بين
نتائج
البحوث

يفسر
النتائج
السلبية
للممارسة

يفسر
المخاطر
المترتبة
على نقص
الموارد

يقيم
مشةالت
العمالء

يطبق
الخطط
البحثية
لحل
المشةالت

ينفذ
أساليب
التدخل

يطبق
أدوات
جمع
البيانات

يحدد
البيانات
من خالل
الشبةة
الدولية

يطبق
أساليب
تقييم
الممارسة

 -1المحاضرة
 -2السسمسسنسسساقشسسسسسسسسسة السسجسسمسسساعسسيسسسة
االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط
مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تصميم بحوث الخدمة االجتماعية الملال النفسي) وتنفيذها وأساليب تقييم الطالب
مخرجات التعلم
المهارات العامة
المهارات المهنية
المهارات الذهنية
المعرفة والفهم
أساليب التقييم

يحدد
والن ريات
المرتبطة
بالبحوث

يحدد
كيفية
صياغة
المشةالت
البحثية

يصف
المعارف
الخاصة
بالن ريات

يشرح
النتائج
اإليلابية
للممارسة

يحلل
المشةالت
البحثية

يقارن
بين
مشةالت
العمالء

يحلل
نتائج
األبحاث

 -1األسئلة الشفوية
 -2المشاركة
 -3امتحان تحريرم
 -4امتحان نهائي
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يقارن
بين
نتائج
البحوث

يفسر
النتائج
السلبية
للممارسة

يفسر
المخاطر
المترتبة
على
نقص
الموارد

يقيم
مشةالت
العمالء

يطبق
الخطط
البحثية
لحل
المشةالت

ينفذ
أساليب
التدخل

يطبق
أدوات
جمع
البيانات

يحدد
البيانات
من خالل
الشبةة
الدولية

يطبق
أساليب
تقييم
الممارسة
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مصفوفة توافق أهداف مقرر تصميم بحوث الخدمة االجتماعية الملال النفسي)مع محتوى المقرر
محتوى المقرر
أهداف المقرر

أهمية التصميم
المنهلى للبحث

العناصر
األساسية لبناء
التصميم
المنهلى

نموذج
التصميم
المنهلىفى
بحوث الخدمة
اإلجتماعية

تزويد الطالب بالمعارف المرتبطة بتصميم
البحوث في الخدمة االجتماعية
تزويد الطالب بالمعارف المرتبطة بالمعاللة
المنهلية للطالب علي مختلف المستويات في
ملاالت الممارسة إليلاد حلول لها
إكساب الطالب المهارات البحثية واالستفادط من
وسائل التةنولوجيا
إكساب الطالب القدرط علي تحليل نتائج األبحاث
العلمية في ملال التخصص
إكساب الطالب القدرط علي المقارنة بين نتائج
البحوث العلمية في ملال التخصص لالستفادط من
نتائلها
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نموذج
التصميم
المنهلىفى
بحوث
التخطيط

اشتراطات
منهلية فى
تصميم
البحوث

طرق تحديد
وصياغة
المشةالت
البحثية

استراتيليات
وأساليب التعامل
مع المشةالت

طرق قياس عائد
الممارسة
المهنية

طرق قياس
التحليل
الثانوىلألبحث
العلمية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

خريطة المنهج لمقرر تصميم بحوث الخدمة اإلجتماعيةوتنفيذها

يحدد والن ريات المرتبطة بالبحوث

يحدد كيفية صياغة المشةالت البحثية

يصف المعارف الخاصة بالن ريات

يشرح النتائج اإليلابية للممارسة

البحثية

المشةالت

يحلل

يقارن بين مشةالت العمالء

يحلل نتائج األبحاث

يقارن بين نتائج البحوث

يقيم مشةالت العمالء

يطبق الخطط البحثية لحل المشةالت

ينفذ أساليب التدخل

يطبق أدوات جمع البيانات

يحدد البيانات من خالل الشبةة الدولية

يطبق أساليب تقييم الممارسة

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهن االلكتروني

المحاضرة االلكترونية

التعلم الذاتي النشط

امتحان قصلي

تزويد الطالب بالمعارف المرتبطة
بتصميم البحوث في الخدمة
االجتماعية

أهمية
التصميم
المنهلى
للبحث
العناصر
األساسية
لبناء
التصميم
المنهلى
نموذج
التصميم
المنهلىفى
بحوث
الخدمة
اإلجتماعية
نموذج
التصميم
المنهلىفى
بحوث
التخطيط
اشتراطات
منهلية فى
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تقرير عملية

5

مشروع بحثي

4

امتحان نهائي عملي

3

امتحان نهائي نظري

0

فصلية

2

األهداف

المحتوى
المقرر الدراسي

أسبوع

المعلومات والمفاهيم

أعمال

الدراسة

المهارات المهنية
المهارات الذهنية

استراتيجيات التعليم
نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

والتدريس
المهارات العامة

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تزويد الطالب بالمعارف المرتبطة
بالمعاللة
المنهلية

تصميم
البحوث
طرق تحديد
وصياغة
المشةالت
البحثية
استراتيليات
وأساليب
التعامل مع
المشةالت

إكساب الطالب المهارات البحثية
واالستفادط من وسائل التةنولوجيا

طرق
قياس
عائد
الممارسة
المهنية

أستاذ المقرر
أ.دمنال عبد الستار
أم.د منى عويل

7
9-8
-22
22

رئيس مجلس القسم العلمي

التاريخ
2121-2119م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
خريطة المنهج للمقرر
المقرر الدراسي

يحدد كيفية صياغة المشةالت
البحثية
يحدد والن ريات المرتبطة
بالبحوث

يصف المعارف الخاصة
بالن ريات

يشرح النتائج اإليلابية
للممارسة ة

يحلل
المشةالت
البحثية

يقارن بين مشةالت العمالء

يحلل نتائج األبحاث

يقارن بين نتائج البحوث

يطبق الخطط البحثية لحل
المشةالت
يقيم مشةالت العمالء

ينفذ أساليب التدخل

يحدد البيانات من خالل الشبةة
الدولية
يطبق أدوات جمع البيانات

يطبق أساليب تقييم الممارسة

العصف الذهن
االلكتروني
المناقشة الجماعية
االلكترونية

المحاضرة االلكترونية

رئيس مجلس القسم العلمي

التاريخ
2121-2119م
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أ.د /سامية عبد الرحمن همام

التعلم الذاتي النشط

25

فصلية
امتحان قصلي

أستاذ المقرر
أ.دمنال عبد الستار
أم.د منى عويل

23

أعمال
تقرير عملية

إكساب الطالب
القدرط علي
المقارنة بين
نتائج البحوث
العلمية في
ملال التخصص
لالستفادط من
نتائلها

المهارات الذهنية

مشروع بحثي

طرق قياس
التحليل
الثانوىلألبحث
العلمية

-24

المهارات المهنية

المهارات العامة

والتدريس

امتحان نهائي عملي

إكساب الطالب
القدرط علي
تحليل نتائج
األبحاث العلمية
في ملال
التخصص

طرق قياس
التحليل
الثانوىلألبحث
العلمية

-20

الدراسة

المعلومات والمفاهيم

استراتيجيات التعليم

امتحان نهائي نظري

األهداف

المحتوى

أسبوع

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

نموذج رقم ()12
جامعة /أكاديمية  :حلوان
 :الخدمة االجتماعية
كلية /معهـد
 :خدمة الفرد
قســـــــــــم
توصيف مقرر دراسي
2020-2012م
 -1بيانات المقرر
الرمز الةودم  1101503 :س

اسم المقرر  :سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص

الفرقة  /المستوم :
األول

عملي
ن رم
عدد الوحدات الدراسية :
التخصص :دبلوم نفسي
--3
---االجتماعية في مجاالت
 -1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة بسسسسسسسياسسسسسسسات الرعاية
هسسسسسسسسسسسدف

-2
المقرر:

الممارسة
 -2إكساب الطالب مهارات تنفي سياسات الرعاية االجتماعية في مجاالت الممارسة
 -3مسسسسسسساعدة الطالب علي اتخاذ القرارات المهنية في مجاالت الممارسسسسسسسة بما يتناسسسسسسسب مع
اتجاهات سياسات الرعاية االجتماعية
 -3المستهدف من تدريل المقرر :
أ -السسمسسعسسلسسومسسسات  -بعد ان ينهي الطالب هذا المقرر بنلاح ينبغي ان يةون قادرا ق علي فهم معرفه -:
 1ي كر المفاهيم الن رية المرتبطة بسياسات الرعاية االجتماعية
والمفاهيم :
 2يصف المفاهيم المرتبطة بعناصر سياسات الرعاية االجتماعية
 3يشرح المعارف المرتبطة بركائز سياسات الرعاية االجتماعية
 4يحدد المعارف والمفاهيم المرتبطة بنماذج صنع سياسات الرعاية االجتماعية
 5يصف المعارف المرتبطة بنماذج تحليل سياسات الرعاية االجتماعية
 6ي كر النتائج والتأثيرات االيجابية لتنفي سسسسسياسسسسسات الرعاية االجتماعية في مجاالت الممارسسسسسة
علي بيئة المؤسسات العامة
 7ي كر النتائج والتأثيرات االيجابية لتنفي سياسات الرعاية االجتماعية في مجاالت الممارسة
ب -السسمسسهسسسارات  -بعد ان ينهي الطالب المقرر بنلاح ينبغي ان اليةونقادراقعلي -:
 1يحلل سياسات الرعاية االجتماعية
ال هنية :
 2يفسر مشكالت صنع سياسات الرعاية االجتماعية
 3يحلل نماذج صنع سياسات الرعاية االجتماعية
 4يميز القرارات المرتبطة بالنموذج المناسب لصنع سياسات الرعاية االجتماعية
 5يقارن نماذج تحليل سياسات الرعاية االجتماعية
 6يميز القرار بتحديد النموذج المناسب لتحليل سياسات الرعاية االجتماعية.
ج -الاااااماااااهاااااارات  -بعد ان ينهي الطالب المقرر بنلاح ينبغي ان يةون قادرا ق علي -:
الاااماااهاااناااياااة  1يدرس المعلومات المرتبطة بتحديد مشكالت في صنع سياسات الرعاية االجتماعية
الاااخااااصاااااااااة  2يصمم الخطط المناسب لتنفي سياسات الرعاية االجتماعية
بالمقرر:
 3يقيم نتائج تنفي سياسات الرعاية االجتماعية
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د -السسسسمسسسسهسسسسارات بعد ان ينهي الطالب المقرر بنلاح ينبغي ان يةون قادراقعلي-:
العامة  1 :يطبق وسسسسسائل االتصسسسسال اللف ية ويير اللف ية مع المشسسسساركين في صسسسسنع سسسسسياسسسسسات الرعاية
االجتماعية
 2يدرس االدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصسسال بالجهات المسسسئولة عن صسسنع سسسياسسسات
الرعاية االجتماعية.
المعارف والمفاهيم المرتبطة بمفاهيم مجاالت الممارسة
المعارف والمفاهيم المرتبطة بسياسات الرعاية االجتماعية وأهميتها .
المعارف والمفاهيم المرتبطة بعناصسسر سسسياسسسات الرعاية االجتماعية في صسسنع سسسياسسسات الرعاية
االجتماعية في مصر .
المعارف المرتبطة بتحديد واسهامات من مات المجتمع المدني في صنع سياسات
نماذج صنع سياسات الرعاية االجتماعية في الفكر الغربي
المحاوالت العربية لوضع نماذج لصنع سياسات الرعاية االجتماعية
تطبيقات علي نماذج صنع سياسات الرعاية االجتماعية في مصر
المحاوالت العربية لوضع نماذج لتحليل سياسات الرعاية االجتماعية
 -4محتوى
نماذج تحليل سياسات الرعاية االجتماعية في الفكر الغربي
المقرر
تطبيقات علي نماذج تحليل سياسات الرعاية االجتماعية.
مشكالت صنع سياسات الرعاية االجتماعية في المجتمع المصرم.
العولمة وتأثيرها على سياسات الرعاية االجتماعية في مصر .
سياسات ابصالح االقتصادم وتأثيرة على سياسات الرعاية االجتماعية
عرض تحليلي لنماذج الدراسات حول تحليلي سياسات الرعاية االجتماعية
القضايا التي تركز عليها سياس الرعاية االجتماعية في مصر.
المشكالت التي تركز عليها سياس الرعاية االجتماعية في مصر.
مجاالت اهتمام سياس الرعاية االجتماعية في مصر.
القوى المحيطة المؤثرة علي صنع سياسات الرعاية االجتماعية في مصر.
 -5أسسسسسسسسسسالسسيسسسب  -المحاضرة .
السسستسسسعسسسلسسسيسسسم  -المحاضرة االلكترونية
 المناقشة الجماعية االلكترونية .والتعلم
 العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط .يير منطبق
 -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودة
 -7تقويم الطالب
:
 أعمال فصلية :أ -األسسسسسسسسسساليسسسب
 اختبار شفومالمستخدمة
 مناقشة وتفاعل اعداد البحي ومناقشت ملف انجاز امتحان تحريرم54
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 امتحان نهائىموزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصليةب -التوقيت
 امتحان نهائىفى األسبوع الخامل عشر أعمال فصلية  41 :درجةج -تسسسسسسوزيسسسسسسسع
 5درجات
 اختبار شفومالدرجات
 5درجات
 مناقشة وتفاعل اعداد البحي ومناقشت  5درجات 11درجات
 ملف انجاز 15درجة
 امتحان تحريرم 61درجة
 امتحان نهائى -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
يير منطبق
أ -م كرات
يير منطبق
ب -كتب ملزمة
ج -كتب مقترحة 1. Karin Busch Zetterberg: The Civil Society in The Welfare State in
Global Civil Society ( Oxford , University Press , Year Book ,
2001 ) .
2. Anthony Hall and James Midgley : Social Policy for Development
) ( London , Sage Pub , First Edition , 2004
3. Elizabeth M.Timberlake: Generalist Social Work Practice A
strengths-Based Problem-Solving Approach, United States of
America, pearson, (5) Ed, 2008.
4. Rosalie ambrosna and others – social work, and social welfare,
An introduction sixth edition, Thomson, brooks, cale , 2008.
5. Veronica Coulshed and Joan orme: Social Work Practice,
Palgrave macmillan, BASW, 2004.
6. Bayle Scott: Direct Practice in Social Work , Boston, pearson
Education, 2006.
 .2ماهر أبو المعاطي علي :اتلاهات حديثة في الرعاية والخدمة االجتماعية القاهرط،
نور االيمان للطباعة.)2002 ،
 .8عبد الحى محمود حسن :الخدمة االجتماعية وملاالت الممارسة المهنية ،القاهرط ،دار
المعرفة اللامعية.2001،
) Encyclopedia of Social Work (Washington, N.A.S.W Press
د -دوريسسسسسسسسات
 Journal of social work, USA, National Association of Social Worker.
عسسلسسمسسيسسسة أو
 Journal of social work Education, USA, National Association of social
نشسسسسسسسسسسسرات
work Education
....إلخ


 journal of family social work
 journal of interprofessional care
مللة دراسااات وبحوث في العلوم الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسااانية ،مللة نصااف ساانوية القاهرط
كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان.
المؤتمر العلمي السنوم الدولي للخدمة االجتماعية ،كلية الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

رئيل مجلل القسمالعلمى
أ.د/سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.د /نادية زيلول
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر سياسات الرعاية االجتماعية الملال النفسي) في التخصص ومحتوى المقرر
مخرجات التعلم
محتوى المقرر

يذكر
المفاهيم
المرتبطة
بالمقرر

يصف
هذه
المفاهيم

المعرفة والفهم
يصف
يحدد
يشرح
نماذج
نماذج
ركائز
تحليل
صنع
سياسات
الرعاية سياسات السياسة
الرعاية
ج

يذكر
التأثيرات
اإليلابية
لتنفيذ
السياسات
على بيئة
المؤسسة

يذكر
التأثيرات
اإليلابية
لتنفيذ
السياسات
فى
الممارسة

-1المعاااارف والمفااااهيم المرتبطاااة بمفااااهيم
ملاالت الممارسة
-2المعارف والمفاهيم المرتبطة بسااااياسااااات
الرعاية االجتماعية وأهميتها .
-3المعااارف والمفاااهيم المرتبطااة بعناااصااااااار
سياسات الرعاية االجتماعية
-1معااارف بتحااديااد وإساااااااهااامااات من مااات
الملتمع المدني في صنع سياسات
-5نماذج صانع ساياسات الرعاية االجتماعية
في الفةر الغربي
-6تطبيقات علي نماذج صاااااانع سااااااياسااااااات
الرعاية االجتماعية في مصر
-2تطبيقات علي نماذج صاااااانع سااااااياسااااااات
الرعاية االجتماعية في مصر
-8نماذج تحليل سياسات الرعاية االجتماعية
في الفةر الغربي.
-2المحاوالت العربية لوضاااااااع نماذج لتحليل
سياسات الرعاية االجتماعية
-10تطبيقات علي نماذج تحليل سااااااياسااااااات
الرعاية االجتماعية.
-11مشااااااةالت صاااااانع سااااااياسااااااات الرعاية
االجتماعية في الملتمع المصرم.
-12العولمة وتأثيرها على سياسات الرعاية
االجتماعية في مصر .
-13سااياسااات اإلصااالح االقتصااادم وتأثيره
على سياسات الرعاية
-11عرض تحليلي لنماذج الدراساااااااات حول
تحليلي سياسات الرعاية
-15القضااااااااياا التي تركز عليها ساااااااياساااااااة
الرعاية االجتماعية في مصر.
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يحلل
سياسات
الرعاية

يفسر
مشةالت
صنع
السياسة

المهارات الذهنية
يميز
يحلل
القرارات
نماذج
المرتبطة
صنع
السياسة بالنموذج
المناسب
لصنع
السياسة

يقارن
بين
نماذج
تحليل
السياسة

يميز
القرار
بتحديد
النموذج
المناسب

المهارات المهنية
يقيم
يصمم
يوظف
نتائج
الخطط
المعلومات
تنفيذ
المناسبة
المرتبطة
السياسات
لتنفيذ
بتحديد
السياسات
مشةالت
صنع
السياسة

المهارات العامة
يدرس
يطبق
األدوات
وسائل
اإلتصال والتقنيات
الحديثة
اللف ية
فى
وغير
عملية
اللف ية
اإلتصال
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قسم خدمة الفرد

-16المشاااااةالت التي تركز عليها ساااااياساااااة
الرعاية االجتماعية في مصر.
-12ملاااالت اهتمااام ساااااااياااسااااااااة الرعااايااة
االجتماعية في مصر.
-18القوى المحيطااااة المؤثرط علي صااااااانع
سياسات الرعاية االجتماعية

المعرفة والفهم

يذكر التأثيرات اإليلابية لتنفيذ السياسات
فى الممارسة

يذكر المفاهيم المرتبطة بالمقرر

يصف هذه المفاهيم

يشرح ركائز سياسات الرعاية

يحدد نماذج صنع سياسات الرعاية ج

طيصف نماذج تحليل السياسة

يذكر التأثيرات اإليلابية لتنفيذ السياسات
على بيئة المؤسس

يذكر التأثيرات اإليلابية لتنفيذ السياسات فى الممارسة

يحلل
سياسات
الرعاية

يفسر مشةالت صنع السياسة

يحلل نماذج صنع السياسة

يميز القرارات المرتبطة بالنموذج المناسب
لصنع السياسة

يقارن بين نماذج تحليل السياسة

يميز القرار بتحديد النموذج المناسب

يوظف المعلومات المرتبطة بتحديد مشةالت
صنع السياسة

يصمم الخطط المناسبة لتنفيذ السياسات
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يقيم نتائج تنفيذ السياسات

 -1المحاضرة
 -2المنسسساقشسسسسسسسسسة الجمسسساعيسسسة
االلكترونية
 -3السسسعصسسسسسسسسسف السسس هسسسنسسسي
االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

المهارات الذهنية

يطبق وسائل اإلتصال اللف ية وغير اللف ية

أساليب التعليم والتعلم

المهارات المهنية

يدرس األدوات والتقنيات الحديثة فى عملية
اإلتصال

مخرجات التعلم

المهارات العامة

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر سياسات الرعاية االجتماعية الملال النفسي)في التخصص وأساليب التعليم والتعلم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص الملال النفسي)وأساليب تقييم الطالب
مخرجات التعلم
أساليب التقييم

يذكر
المفاهيم
المرتبطة
بالمقرر

يصف
هذه
المفاهيم

يشرح
ركائز
سياسات
الرعاية

المعرفة والفهم
يصف
يحدد
نماذج
نماذج
تحليل
صنع
سياسات السياسة
الرعاية
ج

يذكر
التأثيرات
اإليلابية
لتنفيذ
السياسات
على بيئة
المؤسسة

يذكر
التأثيرات
اإليلابية
لتنفيذ
السياسات
فى
الممارسة

يحلل
سياسات
الرعاية

 -1األسئلة الشفوية
 -2بحي مكتبي
 -3امتحان تحريرم
 -4امتحان نهائي
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يفسر
مشةالت
صنع
السياسة

المهارات الذهنية
يميز
يحلل
القرارات
نماذج
المرتبطة
صنع
السياسة بالنموذج
المناسب
لصنع
السياسة

يقارن
بين
نماذج
تحليل
السياسة

يميز
القرار
بتحديد
النموذج
المناسب

المهارات المهنية
يصمم
يوظف
الخطط
المعلومات
المناسبة
المرتبطة
لتنفيذ
بتحديد
السياسات
مشةالت
صنع
السياسة

يقيم نتائج
تنفيذ
السياسات

المهارات العامة
يدرس
يطبق
األدوات
وسائل
والتقنيات
اإلتصال
الحديثة
اللف ية
فى عملية
وغير
اإلتصال
اللف ية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

محتوى المقرر

مصفوفة توافق أهداف مقرر سياسات الرعاية االجتماعية في التخصص الملال النفسي)ومحتوى المقرر
إكساب الطالب مهارات
تزويد الطالب بالمعارف
مخرجات التعلم
تنفيذ سياسات الرعاية
العلمية المرتبطة بسياسات
االجتماعية في ملاالت
الرعاية االجتماعية في
الممارسة
ملاالت الممارسة

-1المعارف والمفاهيم المرتبطة بمفاهيم ملاالت الممارسة
-2المعارف والمفاهيم المرتبطة بسياسات الرعاية االجتماعية وأهميتها .
-3المعارف والمفاهيم المرتبطة بعناصر سياسات الرعاية االجتماعية
-1معارف بتحديد وإسهامات من مات الملتمع المدني في صنع سياسات
-5نماذج صنع سياسات الرعاية االجتماعية في الفةر الغربي
-6تطبيقات علي نماذج صنع سياسات الرعاية االجتماعية في مصر
-2تطبيقات علي نماذج صنع سياسات الرعاية االجتماعية في مصر
-8نماذج تحليل سياسات الرعاية االجتماعية في الفةر الغربي.
-2المحاوالت العربية لوضع نماذج لتحليل سياسات الرعاية االجتماعية
-10تطبيقات علي نماذج تحليل سياسات الرعاية االجتماعية.
-11مشةالت صنع سياسات الرعاية االجتماعية في الملتمع المصرم.
-12العولمة وتأثيرها على سياسات الرعاية االجتماعية في مصر .
-13سياسات اإلصالح االقتصادم وتأثيره على سياسات الرعاية
-11عرض تحليلي لنماذج الدراسات حول تحليلي سياسات الرعاية
-15القضايا التي تركز عليها سياسة الرعاية االجتماعية في مصر.
-16المشةالت التي تركز عليها سياسة الرعاية االجتماعية في مصر.
-12ملاالت اهتمام سياسة الرعاية االجتماعية في مصر.
-18القوى المحيطة المؤثرط علي صنع سياسات الرعاية االجتماعية
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مساعدط الطالب علي اتخاذ
القرارات المهنية في ملاالت
الممارسة بما يتناسب مع
اتلاهات سياسات الرعاية
االجتماعية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
خريطة المنهج للمقرر
المقرر الدراسي

يذكر المفاهيم المرتبطة بالمقرر

يشرح ركائز سياسات الرعاية

يحدد نماذج صنع سياسات الرعاية ج

يذكر التأثيرات اإليلابية لتنفيذ
السياسات على بيئة المؤسسة

يحلل سياسات الرعاية

يفسر مشةالت صنع السياسة

يحلل نماذج صنع السياسة

يميز القرار بتحديد النموذج المناسب

أستاذ المقرر :
أ.د /نادية زيلول

يوظف المعلومات المرتبطة بتحديد
مشةالت صنع السياسة

وتحليل السياسة

25

رئيل مجلل القسمالعلمى
أ.د/سامية عبد الرحمن همام
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يصمم الخطط المناسبة لتنفيذ
السياسات

تطبيقات على صنع

-20

يقيم نتائج تنفيذ السياسات

وتحليل السياسة

22

يطبق وسائل اإلتصال اللف ية وغير
اللف ية

-22

السياسة

العصف الذهن
االلكتروني
المناقشة الجماعية
االلكترونية

تطبيقات على صنع

المحاضرة االلكترونية

نماذج صنع وتحليل

9-8

التعلم الذاتي النشط

مساعدط الطالب
علي اتخاذ
القرارات المهنية
في ملاالت
الممارسة

22-9

امتحان قصلي

إكساب الطالب
مهارات تنفيذ
سياسات الرعاية
االجتماعية في
ملاالت
الممارسة

8-6

فصلية
تقرير عملية

العولمة وسياسات

اإلصالح اإلقتصادى

5-3

أعمال

مشروع بحثي

السياسة

المهارات المهنية

يدرس األدوات والتقنيات الحديثة فى
عملية اإلتصال

الدراسة

المهارات الذهنية

المهارات العامة

امتحان نهائي عملي

تزويد الطالب
بالمعارف
العلمية المرتبطة
بسياسات
الرعاية

المعارفالمرتبطة
بسياسات الرعاية
معارف خاصة
بتحديد وإسهامات
من مات الملتمع
المدني في صنع
سياسات
نماذج صنع وتحليل

0-2

المعلومات والمفاهيم

استراتيجيات التعليم والتدريس

امتحان نهائي نظري

األهداف

المحتوى

أسبوع

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

نموذج رقم ()12
جامعة
كلية /معهـد
قســـــــــــم

 :حلوان
 :الخدمة االجتماعية
 :خدمة الفرد
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الكودم1111517 :خ
التخصص :دبلوم نفسي

اسم المقرر:من مات المجتمع المدني
عدد الوحدات الدراسية :ن رم
3

الفرقة  /المستوم :الثاني
عملي
-----

 )1تزويد الطالب بالمعارف العلمية المرتبطة بالممارسسسسسسة المهنية في المؤسسسسسسسسسسسسات
 -2هدف المقرر:
المدنية.
 )2تنميسسسة الوعي لسسسدم الطالب بسسسأدوارهم في تنميسسسة المجتمع السسسداخلي والخسسسارجي
للمؤسسات المدنية.
 )3إكسسسسسساب الطالب المهارات المهنية المختلفة المناسسسسسسبة للممارسسسسسسة المهنية للخدمة
االجتماعية في من مات المجتمع المدني.
 -3المسااااااتهادف من تادريس المقرر :من المتوقع أن يكون الطالب بنهاية تدريل المقرر أن يكون قادرا ً على
أن:
أ -الاااامااااعاااالااااومااااات أ 1-يحدد أنواع من مات المجتمع المدني على مدار تاريخ إنشائها.
 2يشسسسسسرح مهارات األخصسسسسسائي االجتماعي في تفعيل برامج ومشسسسسسروعات من مات
والمفاهيم:
المجتمع المدني.
 3يوضح قدرات من مات المجتمع المدني في عمليات التنمية وابصالح في المجتمع.
 4يحدد أسل التخطيط االستراتيجي لتطوير أداء من مات المجتمع المدني.
 5يوضسسسسسسح المسداخسل والنمساذج العلميسة التي تقوم عليهسا خطط وبرامج التسدخل المهني
المتطورة في من مات المجتمع المدني
ب -الاااااامااااااهااااااارات  1يقارن بين من مات المجتمع المدني وفقا لتطوراتها التاريخية.
 2يربط بين قدرات من مات المجتمع المدني ودورها في التنمية وابصالح.
الذهنية:
 3يحلسل كفساءة وفعالية من مات المجتمع المدني في التنمية وابصسسسسسسالح في ضسسسسسسوء
مهارات األخصائي االجتماعي وفريق العمل.
 4يحلل الخطط ابستراتيجية لتطوير أداء من مات المجتمع المدني.
 5يحلل خطط وبرامج التدخل المهني مع من مات المجتمع المدني في ضوء المداخل
والنماذج العلمية التي تقوم عليها.
 6يدرس لتطوير مهارات المهنية في ضوء استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة.
ج -المهارات المهنية  1يخطط برامج تطوير من مات المجتمع المدني .
الااااااخاااااااصااااااااااااة  2يصسسسسسسمم أدوات تقسدير حساجات المن مات المدنية والمهارات والقدرات التي تتطلب
تنميتها.
بالمقرر:
 3يصمم الخطط المهنية المناسبة لحل مشكالت المن مات المدنية.
 4يصسسمم التقارير المهنية المتنوعة لتقديمها للجهات المعنية داخل المؤسسسسسسات المدنية
وخارجها.
د -المهارات العامة 1 :يطبق األدوات والتقنيات الحديثة في عملية االتصال بالمؤسسات المدنية.
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 -1محتوم المقرر

 2يحدد البيانات والمعلومات المرتبطة بممارسسست المهنية في من مات المجتمع المدني
من خالل استخدام الشبكة الدولية للمعلومات.
 3يشسرح كيفية التواصل مع قيادات المجتمع الرسمية ويير الرسمية لتدعيم مؤسسات
المجتمع المدني
4يدرس المكتبات الرقمية للحصسول على أحدث البحوث والكتابات المتعلقة بالممارسة
المهنية في من مات المجتمع المدني.
من مات المجتمع المدني رؤية تاريخية.
أنواع من مات المجتمع المدني.
دور من مات المجتمع المدني في التنمية وابصالح.
مهارات األخصائي االجتماعي في العمل الفريقي بمن مات المجتمع المدني.
بناء قدرات من مات المجتمع المدني.
فعالية وكفاءة البرامج والمشروعات بمن مات المجتمع المدني.

التخطيط االستراتيجي وتطوير خدمات المن مات المدنية.
خطط وبرامج التدخل المهني مع من مات المجتمع المدني (خبرات وتجارب).
استخدام الوسائل التكنولوجية لتطوير األداء المهني وزيارة كفاءة من مات
المجتمع المدني.
مداخل ونماذج علمية للممارسة المهنية في من مات المجتمع المدني.
 التعليم التعاوني. -5أسااااااااليااب التعليم
 المحاضرة. التعلم ال اتي.والتعلم
 المناقشة الجماعية العصف ال هني. يير منطبق -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودة
 -2تقويم الطالب:
 أعمال فصليةأ -األسااااااااااااالاااااايااااااب
 امتحان نهائىالمستخدمة
موزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصليةب -التوقيت
 امتحان نهائىفى األسبوع الخامل عشر 41درجة
 أعمال فصليةج -تو يع الدرجات
 61درجة
 امتحان نهائى -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -م كرات
غير منطبق
غير منطبق
ب -كتب ملزمة
1- Richard M . Grinnell and Others : Social Work
ج -كتب مقترحة
Research and Evaluation ( New Yourk , Oxford
University Press , 2008 ) .
2- Roger Gomm : Social Research Methodology – A
critical , Introduction ( New Yourk , Palgrave
MacMillan , 2008 ) .
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3- Gatherune Marshall, Gretchen B . Rossman : Designing
Qualitative Research ( London, Sage Publication , Inc ,
2006 ) .
4- Allen Rubin & Earl R.Babbie; Research Methods for
Social Work, 6th Edition (USA; Thomson Higher
Education, 2008).
 -5إبراهيم عبد الرحمن رجب ،ونبيل محمد صادق :مناهج البحث االجتماعي
وتطبيقها في محيط الخدمة االجتماعية القاهرط :بدون دار نشر،
.)1222
 -6محمد رفعت قاسم ،وماهر أبو المعاطى على :المنهج العلمي فى بحوث
الخدمة االجتماعية ـ أسس ن رية ونماذج تطبيقية ،ط 1القاهرط :مةتبة
هراء الشرق.)2005 ،
 -2محمد شفيق :البحث العلمى وتطبيقاته فى ملال العلوم االجتماعية
االسةندرية ،المةتب اللامعى الحديث.)2005 ،
 -8جمال شحاتة حبيب :مناهج البحث العلمي في الخدمة االجتماعية والعلوم
االنسانية  ،األسةندرية  ،المةتب اللامعي الحديث 2013 ،
Journal of social work, USA, National Association of
د -دوريات علمية أو
Social Worker.
نشرات ....الخ
Journal of social work Education, USA, National
Association of social work Education
journal of family social work
journal of interprofessional care
Encyclopedia of Social Work (Washington, N.A.S.W
)Press
مللة دراساااااات وبحوث في العلوم الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنساااااانية ،مللة
نصف سنوية القاهرط كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان.
المؤتمر العلمي السنوم الدولي للخدمة االجتماعية ،كلية الخدمة االجتماعية -
جامعة حلوان
رئيل مجلل القسمالعلمى
أ.د/سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.د/علي مسلم
2121-2119
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر من مات الملتمع المدني
المعارف والمعلومات

المهارات الذهنية

يحدد أنواع المن مات .

يشرح مهارات األخصائيلتفعيل
البرامج

يوضح قدرات من مات في عمليات
تنمية الملتمع.

يحدد أسس التخطيط االستراتيلي .

يوضح المداخل العلمية .

يقارن بين من مات الملتمع
لتطوراتها

يربط بين المن مات ودورها للتنمية

يحلل كفاءط وفعاليةالمن مات في
التنمية.

يحلل الخطط اإلستراتيلية

يحلل خطط التدخل مع من مات

يدرس لتطوير مهاراته المهنية .

يخطط برامج لتطوير المن مات.

يصمم أدوات لتقدير حاجات المن مات

يصمم الخطط لحل مشةالت

يصمم التقارير المهنية.
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يطبق األدوات االتصال بالمؤسسات

فااااعااااالاااايااااة وكاااافاااااءط الااااباااارامااااج
والمشاااااروعات بمن مات الملتمع
المدني.
الاتخطيط االساااااااتراتيلي وتطوير
خدمات المن مات المدنية.
خطط وبرامج التاادخاال المهني مع
من مات الملتمع المدني
اسااااااتخدام الوسااااااائل التةنولوجية
لتطوير األداء المهني
مداخل ونماذج علمية للممارسة
المهنية في من مات الملتمع
المدني.

يحدد البيانات المرتبطة بممارسته
المهنية

من ماااات الملتمع المااادني ر ياااة
تاريخية.
أنواع من مات الملتمع المدني.
دور من مااات الملتمع الماادني في
التنمية واإلصالح.
مهارات األخصااائي االجتماعي في
العمل الفريقي
بناااااء قاااادرات من مااااات الملتمع
المدني

يدرس المةتبات الرقمية.

محتوى المقرر

المهارات المهنية

يشرح كيفية التواصل مع القيادات

مخرجات التعلم

الملال

النفسي) ومحتوى المقرر
المهارات العامة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

المهارات الذهنية
المعارف والمعلومات
أساليب التعليم والتعلم

يحدد أنواع المن متات

يشرح مهارات األخصائيلتفعيل
البرامج

يوضح قدرات من مات في
عمليات تنمية المجتمع.

يحدد أسل التخطيط
االستراتيجي .

يوضح المداخل العلمية .

يقارن بين من مات المجتمع
لتطوراتها .

يربط بين المن مات ودورها
للتنمية.

يحلل كفاءة وفعاليةالمن مات في
التنمية.

يحلل الخطط ابستراتيجية

يحلل خطط التدخل مع
من مات

 6يدرس لتطوير مهارات
المهنية .

يخطط برامج لتطوير
المن مات.

يصمم أدوات لتقدير حاجات
المن مات

يصمم الخطط لحل مشكالت
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يصمم التقارير المهنية1.

التعلم الذاتي

يطبق األدوات االتصال
بالمؤسسات.

التعلم التعاوني

يحدد البيانات المرتبطة
بممارست المهنية .

المناقشة اللماعية

يشسسسسسسسرح كيفيسسة التواصسسسسسسسسل مع
قيادات

العصف الذهني.

المهارات المهنية

يدرس المكتبات الرقمية

المحاضرط.

المهارات العامة

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر من مات الملتمع المدني الملال النفسي)وأساليب التعليم والتعلم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

أساليب التقييم

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر من مات الملتمع المدني الملال النفسي) وأساليب تقييم الطالب
المهارات المهنية
المهارات الذهنية
المعارف والمعلومات

يحدد أنواع المن مات .

يشرح مهارات األخصائيلتفعيل
البرامج

يوضح قدرات المن مات في التنمية.

يحدد أسل التخطيط االستراتيجي

يوضح المداخل العلمية .

يقارن بين من مات المجتمع
لتطوراتها .

يربط بين المن مات ودورهاللتنمية.

يحلل كفاءة وفعاليةالمن ماتللتنمية.

يحلل الخطط ابستراتيجية.

يحلل خطط التدخل مع من مات

يدرس لتطوير مهارات المهنية .

يخطط برامج لتطوير المن مات.

يصمم أدوات لتقدير حاجات
المن مات

يصمم الخطط لحل مشكالت

يصمم التقارير المهنية.

يطبق األدوات االتصال بالمؤسسات.

يحدد البيانات المرتبطة بممارست
المهنية .
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يشرح كيفية التواصل مع قيادات

التةليفات والمهام.
اختبار منتصف الفصل الدراسي.
امتحان نهاية الفصل.

يدرس المكتبات الرقمية.

المشاركة الفاعلة.

المهارات العامة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
خريطة المنهج للمقرر
المقرر الدراسي

يحدد أنواع المنظمات .

يشرح مهارات األخصائيلتفعيل البرامج

يوضح قدرات منظمات في عمليات تنمية
المجتمع.

يحدد أسس التخطيط االستراتيجي .

يقارن بين منظمات المجتمع لتطوراتها

يربط بين المنظمات ودورها للتنمية

يحلل خطط التدخل مع منظمات

يدرس لتطوير مهاراته المهنية .

يخطط برامج لتطوير المنظمات.

يصمم أدوات لتقدير حاجات المنظمات

يصمم الخطط لحل مشكالت

يطبق األدوات االتصال بالمؤسسات

يشرح كيفية التواصل مع القيادات

يدرس المكتبات الرقمية.
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المناقشة الجماعية االلكترونية

22

العصف الذهن االلكتروني

-22

المحاضرة االلكترونية

9-8

التعلم الذاتي النشط

7-6

المشاركة الفاعلة

إكساب
الطالب
المهارات
المهنية .

5-4

التكليفات والمهام.

تزززنزززمزززيززززة
الزززززوعزززززي
لزززززززززززززززدي
الزززطزززالب
بززودوارهم
.

المهارات المهنية

3

المهارات العامة

أعمال فصلية
اختبار منتصف الفصل
الدراسي

تزززززز ويززززززد
الزززطزززالب
بالمعارف
.

منظمات
المجتمع
المدني رؤية
تاريخية.
أنواع منظمات
المجتمع
المدني.
دور منظمات
المجتمع
المدني في
التنمية
واإلصالح.
مهارات
األخصائي
االجتماعي في
العمل.
بناء قدرات
منظمات
المجتمع
المدني.
فعالية وكفاءة
البرامج
والمشروعات
بمنظمات
المجتمع
المدني.

0-2

المعلومات والمفاهيم

الدراسة

المهارات الذهنية

استراتيجيات التعليم والتدريس

امتحان نهاية الفصل

األهداف

المحتوى

أسبوع

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
التخطيط
االستراتيجي
وتطوير
خدمات
المنظمات
المدنية.
خطط وبرامج
التدخل المهني
.

-20
23

-24
25

أستاذ المقرر
أ.د/علي مسلم

التاريخ
2121-2119
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رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د/سامية عبد الرحمن همام

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

نموذج رقم ()12
حلوان
الخدمة االجتماعية

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

 -1بيانات المقرر
الرمز الةودى.

اسم المقرر:حاسبآلى ون م المعلومات

توصيف مقرر دراسي
2121-2119م
 0011011خ
التخصص :دبلوم نفسي

32

عدد الوحدات الدراسية،

الفرقة  /المستوى :الثانى
ن رم

1

عملي

 تعريف الشبكات وفوائدها وتحديد متطلبات شبكة الحاسب -2أهداف
 التميز بين أنواع الشبكات وأساليب التحكم فى نقل البياناتالمقرر.
 تعريف االنترنت وكيفية الحصول على المعلومات باستخدام االنترنتAims
 معرفة بروتوكوالت و خدمات االنترنت معرفة المخاطر التى تصيب الحاسب مثل الفيروسات وكيفية حماية الحاسب منها معرفة العالمات الشائعة لوجود فيروس في الجهاز. معرفة المخاطر واالعتداءات في بيئة المعلومات و أساليب الوقاية. تعريف الجريمة المعلوماتية واالنترنت. تعريف تصنيفات وأنواع الجرائم المعلوماتية وطرق الوقاية منها. تعريف مفهوم التجارة االلكترونية تعريف أقسام تطبيقات التجارة االلكترونية يتعرف فوائد وقيود التجارة االلكترونية معرفة تحديات التجارة االلكترونية يفرق بين البيانات  ,المعلومات  ,المعرفة تحديد أنواع ن م المعلومات االدارية. توضيح مفهوم ن م دعم القرار من خالل مسمى الن ام نفس-3المخرجات التعليمة المستهدفة من تدريس المقرر.
Intended Learning Outcomes
 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر ينبغي أن يةون الطالب قادرا ق على أن:
أ -المعلومات 1يشرح بروتوكوالت و خدمات االنترنت
 .2يحدد المخاطر التى تصيب الحاسب مثل الفيروسات وكيفية حماية
والمفاهيم
الحاسب منها
 .3يشرح العالمات الشائعة لوجود فيروس في الجهاز.
 .4ي كر المخاطر واالعتداءات في بيئة المعلومات و أساليب الوقاية
 .5يناقش تحديات التجارة االلكترونية
 .6يحدد أنواع ن م المعلومات االدارية.
 .7يشرح مفهوم ن م دعم القرار
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

.8

المهارا
ت
الذهنية

 -1يفسر كيفية توظيف الحاسب في تطور ن م المعلومات
 -2يحلل أساسيات ما يكروسوفت وورد وأساسيات مايكروسوفت بوربوينت فى عمل
األبحاث الختلفة.
يدرس كيفية استخدام االنترنت فى التنمية المهنية واالطالع على الحديي فى مجاالت
الرعاية االجتماعية.

ج-المهارات
المهنيةالخا
صة بالمقرر:
د -المهارات
 -1يدرس كيفية استخدام االنترنت وخدمات
العامة:
 -2يدرس كيفية البحي عن المعلومات وعمل ابحاث فى مختلف المجاالت االجتماعية.
General
Skills
الشبكات وفوائدها وتحديد متطلبات شبكة الحاسب
 -1محتوى
المقرر:
أنواع الشبكات وأساليب التحكم فى نقل البيانات
 Syllabusاالنترنتوكيفية الحصول على المعلومات باستخدام االنترنت
المخاطر التى تصيب الحاسب مثل الفيروسات وكيفية حماية الحاسب منها
العالمات الشائعة لوجود فيروس في الجهاز.
المخاطر واالعتداءات في بيئة المعلومات و أساليب الوقاية.
تصنيفات وأنواع الجرائم المعلوماتية وطرق الوقاية منها.
التجارة االلكترونيةوتطبيقاتهاا
فوائد وقيود التجارة االلكترونية
الفرق بين البيانات  ,المعلومات  ,المعرفة
المبادئ األساسية لن رية الن م
العوامل المؤثرة في تطور ن م المعلومات.
تحديد أنواع ن م المعلومات االدارية
انواع ن م المعلومات االدارية.
 المحاضرة . -5أساليب
 المحاضرة االلكترونيةالتعليم
 المناقشة الجماعية االلكترونية .والتعلم:
 العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط . -6تقويم الطالبStudents assessment ،
 أعمال فصليةأ -األساليب
 امتحان نهائىالمستخدمة:
Tools
موزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصليةب -التوقيت
 امتحان نهائىفى األسبوع الخامل عشر:
Time
schedule
72

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

ج -تو يع
الدرجات:

 أعمال فصلية -امتحان نهائى

 41درجة
 61درجة

 -2قائمة الةتب الدراسية والمراجع:
أ -مذكر
 يير منطبقات:
ب -كتب
 يير منطبقملزم
ط
1- Bill Daley , “Computers Are Your Future” pearson education,
ج -كتب
2008.
مقترحة:
2- William Stallings, “Data and Computer
Communications”Eighth Edition, 2008
3- Catherine La Berta , “Computers Are Your Future” Twelfth
Edition, pearson education, 2012.
 -4محمد شعراوم ابراهيم  ,محمد محمود قوطة  :مقدمة الحاسبات وتكنولوجيا
المعلومات  ,القاهرة  ,جامعة حلوان  ,مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ,
2119
 -5محمود الخولى  ,نهل الحجار  :مقدمة فى الحاسب اآللى و تطبيقات  ,القاهرة ,
جامعة حلوان  ,مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي 2112 ,
د -دوريات
ويكيبيديا ,الموسوعة الحرة شبكة حاسوب -
علمية أو
http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=56095#i
نشرات:
xzz1p5FDUs2Z
http://www
Arablaw.org/download/information
رئيل مجلل القسمالعلمى :

أستاذ المقرر :
أ.د /بالل محمد

أ.د
2121-2119
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر حاسب آلى ون م المعلومات الملال النفسي) ومحتوى المقرر
المعرفة والفهم

مخرجات التعلم

أ
يشرحخدمات االنترنت

يحددمخاطر الحاسب

يشرح العالمات الفيروس.

يذكرمخاطرالمعلومات و
أساليب الوقاية

70

يناقش تحديات التجارة
االلكترونية

-13تحديد أنواع ن م المعلومات االدارية
-11االنواع ن م المعلومات االدارية.

يحدد أنواع ن م المعلومات

-11المبادئ األساسية لن رية الن م
-12العوامل المؤثرط في تطور ن م المعلومات.

يشرح مفهوم ن م دعم القرار

-2فوائدوقيودالتلارطااللةترونية
-10الفرق بين البيانات  ،المعلومات  ،المعرفة

يفسر كيفية توظيف الحاسب

-2تصنيفات وأنواع اللرائم المعلوماتية وطرق الوقاية منها.
-8التلارطااللةترونيةوتطبيقاتهاا

يحلل أساسيات ما يةروسوفت

-5العالمات الشائعة لوجودفيروس في اللها .
-6المخاطر واالعتداءات في بيئة المعلومات و أساليب الوقاية.

يدرس كيفية استخدام االنترنت
فى التنمية المهنية

-1المخاطر التى تصيب الحاسب مثل الفيروسات وكيفية حماية الحاسب منها

د
يدرس كيفية استخدام االنترنت
وخدماته

-1الشبةات وفوائدها وتحديد متطلبات شبةة الحاسب
-2أنواع الشبةات وأساليب التحةم فى نقل البيانات
-3االنترنت وكيفية الحصول على المعلومات باستخدام االنترنت

المهارات العامة

يدرس كيفية البحث عن
المعلومات

محتويات المقرر

المهارط الذهنية

المهارات
المهنية
ج

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر حاسب آلى ون م المعلومات الملال النفسي)وأساليب التعليم والتعلم
المعرفة والفهم
أ
يشرحخدمات االنترنت

يحددمخاطر الحاسب

يشرح العالمات الفيروس.

يذكرمخاطرالمعلومات و طرق
الوقاية

يناقش تحديات التجارة
االلكترونية

يحدد أنواع ن م المعلومات

يشرح مفهوم ن م دعم القرار

يفسر كيفية توظيف الحاسب

يحلل أساسيات ما يةروسوفت
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يدرس كيفية استخدام االنترنت
فى التنمية المهنية

 -1المحاضرة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

يدرس كيفية استخدام االنترنت
وخدماته

أساليب التعليم والتعلم

يدرس كيفية البحث عن
المعلومات

مخرجات التعلم

المهارط الذهنية
ب

المهارات المهنية
ج

المهارات العامة والمنقولة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

يشرح خدمات االنترنت

يحددمخاطر الحاسب

يشرح العالمات الفيروس.

يذكرمخاطرالمعلومات

يناقش تحديات التجارة االلكترونية

يحدد أنواع ن م المعلومات

يشرح مفهوم ن م دعم القرار

يفسر كيفية توظيف الحاسب

يحلل أساسيات ما يةروسوفت

أساليب التقويم
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يدرس كيفية استخدام االنترنت فى
التنمية المهنية

االمتحان النهائي.

يدرس كيفية استخدام االنترنت وخدماته

اختبار شفوم
مشاركة فعالة
ملف االنجاز

يدرس كيفية البحث عن المعلومات

مخرجات التعلم

أوالق  :المعرفة والفهم

المهارط الذهنية

المهارات المهنية

المهارات العامة والمنقولة

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر حاسب آلى ون م المعلومات الملال النفسي)وأساليب تقييم الطالب
أ

ب

ج

د

كلية الخدمة االجتماعية
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مصفوفة توافق أهداف مقرر حاسب آلى ون م المعلومات الملال النفسي)ومحتويات المقرر
محتويات المقرر
أهداف المقرر

الشبكات
وفوائدها

أنواع
الشبكات

االنترنتوكيفية
الحصول على
المعلومات

المخاطر
التى
تصيب
الحاسب

عالمات
وجود
فيروس

المخاطر
واالعتداءات
في بيئة
المعلومات

تعريف الشبكات وفوائدها
التميز بين أنواع الشبكات
تعريف االنترنت وكيفية الحصاااااااول على
المعلومات
معرفة بروتوكوالت و خدمات االنترنت
معرفة المخاطر التى تصيب الحاسب
معرفة العالمات الشائعة لوجود فيروس
معرفااة المخاااطر واالعتااداءات في بيئااة
المعلومات
تعريف اللريمة المعلوماتية
تعععريعف تصعععععععنعيعفععععات وأنعواع الععجععرائم
المعلوماتية
تعريف مفھوم التجارة االلكترونية
أقسام تطبيقات التجارة االلكترونية
فوائد وقيود التجارة االلكترونية
معرفة تحديات التجارة االلكترونية
يعفعرب بعيعن الابيااااانااااات  ،المعلومااااات ،
المعرفة
تحديد أنواع ن م المعلومات االدارية
توضيح مفهوم ن م دعم القرار من خالل
مسمى الن ام نفسه
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تصنيفات
وأنواع
الجرائم
المعلوماتية

التجارة
االلكترونية

فوائد وقيود
التجارة

الفرق بين
البيانات ،
المعلومات ،
المعرفة

المبادئ
األساسية
لن رية الن م

العوامل
المؤثرط في
تطور ن م

تحديد أنواع
ن م
المعلومات
االدارية

انواع ن م
المعلومات
االدارية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
خريطة المنهج للمقرر

المقرر الدراسي
األهداف

المحتوى

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
أسبوع

المعلومات والمفاهيم

يشرحخدمات االنترنت

يحددمخاطر الحاسب

يشرح العالمات الفيروس.

يناقش تحديات التجارة االلكترونية

يحدد أنواع نظم المعلومات

يشرح مفهوم نظم دعم القرار

يفسر كيفية توظيف الحاسب

يحلل أساسيات ما يكروسوفت

يدرس كيفية استخدام االنترنت فى التنمية
المهنية

يدرس كيفية البحث عن المعلومات

يناقش تحديات التجارة االلكترونية

يحدد أنواع نظم المعلومات

يشرح مفهوم نظم دعم القرار

المناقشة الجماعية
االلكترونية

العصف الذهن االلكتروني

المحاضرة االلكترونية
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التعلم الذاتي النشط

 معر تتة العالمتتاتالشائعة

-5الببببببعبببببب مببببببات
الشببببببببببببببائبببببببعبببببببة
لوجودفيروس

9-8

امتحان قصلي

معرفة المخاطر

-4المخببباطر التى
تصيب الحاسب

7-6

تقرير عملية

متتتعتتتر تتتتة خببببدمببببات
االنترنت

أعمال فصلية

مشروع بحثي

تعريف االنترنت.

-3االنببببببتببببببرنببببببت
وكيفية الحصبببببول
على المعلومات

5-4

المهارات العامة

امتحان نهائي عملي

التتتمتيي بيأ أنواع
الشبكات

-2أنبببببببببببببببببببببببببوا
الشبكات

3

والتدريس

امتحان نهائي نظري

تعريف الشبكات .

-1الشبببببببببببببببكببببات
وفوائده

0-2

يدرس كيفية استخدام االنترنت وخدماته

الدراسة

المهارات الذهنية

استراتيجيات التعليم
المهارات المهنية

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
 معرفااااة المخاااااطرواالعتداءات

-6الاااااماااااخااااااطااااار
واالعتداءات.

-22

 تاعاريف اللريمااااةالمعلوماتية.
وتصنيفات وأنواعها

-7تصببببببببنببيببفببببات
وأنوا الجرائم

-20

 تتتعتتريتتف متتفتتهتتومالتجتتارة االلكترونيتتة
وأقسامها وتحدياتها

العععععععععتعععععععععجععععععععععارة
االلكترونية

 يتتتتتتتعتتترف تتتوائتتتتدوقيود التجارة

فععععوائععععد وقععععيععععود
التجارة

 يفرق بيأ البيانات ،البببمبببعبببلبببومببببات ،
المعرفة

الااااافااااارق بعععععيعععععن
الااااابااااايااااااناااااات ،
الاااماااعااالاااومااااات ،
المعرفة

 تحتتديتتد أنواع نظمالمعلومات االدارية.

تحععديععد أنواع ن م
الاااامااااعاااالااااومااااات
االدارية
المبادئ األساسية
لن رية الن م
العواماااال المؤثرط
في تطور ن م

توضااايح مفهوم ن م
دعم القرار

22

23

أستاذ المقرر

التاريخ

أ.د /بالل محمد
2121-2119
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

نموذج رقم ()12

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد
توصيف مقرر دراسي
2020-2012م

 -1بيانات المقرر

الرمز الكودم 1101510:خ
التخصص :دبلوم نفسي

الفرقة  /المستوم :األول
أسم المقرر  :إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 3عملي
ن رم
عدد الوحدات الدراسية :
----

 -2هدف المقرر -1 :تزويد الطالب المعارف والمهارات المرتبطة بإدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية .
 -2إطالع الطالب علي كل جديد في إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية .
 -3تزويد الطالب بمهارات االتصال وتنمية مهارات العمل الفريقي في مؤسسات الرعاية
االجتماعية .
 -4تزويسد الطالب بالمبادئ األخالقية والمهنية التي يجب أن يلتزموا بها في ممارسسسسسسستهم
المهنية في مؤسسات الرعاية االجتماعية .
 -3المستهدف من تدريل المقرر :
أ -السسسسمسسسسعسسسسلسسسسومسسسسات بعد أن ينهي الطالب المقرر بنلاح يةون قادرا ق علي أن - :
 1يشرح المفاهيم المتنوعة بدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
والمفاهيم:
 2يناقش الن ريات والنماذج المتعلقة بمجال إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 3يشرح أساسيات ومبادئ جودة إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية .
 4يبين أساليب تحديد مشكالت إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 5يحدد أهم المهارات المهنية في إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 6يحدد نماذج وأساليب االتصال في مؤسسات الرعاية االجتماعية
 7يوضح نماذج وأساليب تقييم األداء بمؤسسات الرعاية االجتماعية.
ب -المهارات ال هنية بعد أن ينهي الطالب المقرر بنلاح يةون قادرا ق علي أن-:
 1يحلل المشكالت المرتبطة بأداء مؤسسات الرعاية االجتماعية.
:
 2يستنتج النتائج المرتبطة بإدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 3يحلل النتائج السلبية لتعرف على إمكانية مواجهتها ووضع حلول لها .
 4يسسستنتج النتائج التي تترتب علي الصسسراعات بين فرع العمل في مؤسسسسسسات الرعاية
االجتماعية
 5يقارن بين نماذج وأساليب االتصال المستخدمة في مؤسسات الرعاية االجتماعية.
ج -المهارات المهنية بانتهاء دراسة المقرر بنلاح يلب أن يةون الطالب قادرا ق علي أن:
السسسسسخسسسسساصسسسسسسسسسسسة  1يدرس المهارات المهنية في مجال إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 2يحدد مشكالت إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية وترتيبها وفقا ألولوياتها.
بالمقرر
 3يصسسمم التقارير المهنية المتنوعة التي يتم تبادلها بين مؤسسسسسسات الرعاية االجتماعية
علي كافة المستويات.
 4يقيم النماذج المهنية والمداخل المستخدمة في إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 5يطبق القرار التخطيطي المناسب في إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
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د -المهارات العامة  :بإنتهاء دراسة المقرر بنلاح يلب أن يةون الطالب قادرا ق علي أن:
 1يدرس أحدث ابصسسسسسدارات واألبحاث المرتبطة بالممارسسسسسسة المهنية واألكاديمية في
إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 2يدرس تكنولوجيا المعلومات بما يرفع من مستوم أداء مؤسسات الرعاية االجتماعية
.
 3يحدد المعارف والمعلومات المرتبطة بإدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية من خالل
استخدام لشبكة المعلومات الدولية.
 4يسسدرس المكتبسسات الرقميسسة للحصسسسسسسول علي المعسسارف والمعلومسسات المرتبطسسة بسسإدارة
مؤسسات الرعاية االجتماعية .
 5يسدرس األدوات والتقنيسات الحسديثسة في عملية االتصسسسسسسال في مؤسسسسسسسسسسسسسسات الرعاية
االجتماعية.
 6يخطط للتواصل بفعالية مع مؤسسات الرعاية االجتماعية في المجتمع.
 7يحدد المواعيد والتوقيتات المرتبطة بممارسسسة األنشسسطة المهنية بمؤسسسسسسات الرعاية
االجتماعية .
 8يقيم أداء فريق العمل في مؤسسات الرعاية االجتماعية .
 9يقيم أداء مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 11يخطط لجدول زمني محدد ألنشطت المهنية واألكاديمية.
 -4محتوم المقرر
المحتوم
 -1المفهومات األساسية المرتبطة بإدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 -2الن ريات والنماذج المتعلقة بإدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 -3مبادئ وأساسيات الجودة في إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 -4األسسسساليب الفنية المسسسستخدمة في رصسسسد وتحديد مشسسسكالت إدارة مؤسسسسسسسسات الرعاية
االجتماعية
 -5المهارات المهنية الحديثة في مجال إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية .
 -6إعداد وكتابة التقارير المهنية المرتبطة بأداء ومؤسسات الرعاية االجتماعية .
 -7نماذج وأساليب االتصال في مؤسسات الرعاية االجتماعية .
 -8نماذج ومؤشرات تقييم أداء مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 -9نماذج ومؤشرات تقييم كفاءة أداء العاملين بمؤسسات الرعاية االجتماعية .
 -5أسسسسسسسساليسسب التعليم  -المحاضرة .
 المحاضرة االلكترونيةوالتعلم
 المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودة
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 -7تقويم الطالب:
أ -األسسسسسسسسسسسسالسسسسسيسسسسسب
المستخدمة
ب -التوقيت

 أعمال فصلية امتحان نهائىموزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصلية امتحان نهائىفى األسبوع الخامل عشر 41درجة
 أعمال فصليةج -توزيع الدرجات
 61درجة
 امتحان نهائى -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -م كرات
غير منطبق
ب -كتب ملزمة :
غير منطبق
ج -كتب مقترحة 1. JoneAbdgate and Others: enhancing social work
management – theory and best practice from the UK and
USA, London, jesscakingsley publishers, 2007.
2. Mark Hughes & Michael Waring: organization and
management in social work, London, sage publication,
2007.
 .3مدحت أبو النصر :ادارط من مات الملتمع المدنى القاهرط ،ايتراك للطباعة
والنشر.)2002 ،
 .1رشاد أحمد عبد اللطيف :ادراط المؤسسات االجتماعية فى مهنة الخدمة
االجتماعية ،ط 1القاهرط ،دار الوفاء للطباعة والنشر باالسةندرية.)2002 ،
 .5ماهر أبو المعاطي علي :تقويم البرامج والمن مات االجتماعية ،القاهرط ،مةتبة
هراء الشرق.2001 ،
د -دوريسسات علميسسة  Encyclopedia of Social Work (Washington, N.A.S.W
أو نشرات ....
)Press
الخ
 Journal of social work, USA, National Association of
Social Worker.
 Journal of social work Education, USA, National
Association of social work Education
 journal of family social work
 journal of interprofessional care
 مللة دراسااات وبحوث في العلوم الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسااانية،
مللة نصف سنوية القاهرط كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان.
 المؤتمر العلمي الساااااانوم الاادولي للخاادمااة االجتماااعيااة ،كليااة الخاادمااة
االجتماعية  -جامعة حلوان
رئيل مجلل القسمالعلمى :
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

استاذ المقرر :
أ.د أحمد مرعي
أم د .نادية زيلول سعيد
2121-2119
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مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية الملال النفسي)ومحتوى المقرر
المهارات الذهنية

المعرفة والفهم

المهارات العامة

المهارات المهنية

مخرجات التعلم
يشرح المفاهيم المتنوعة

يناق
الن ريات والنماذج

يشرح أساسيات ومبادئ3 .

يبين أساليب تحديد مشةالت 4

يحدد أهم المهارات المهنية

يحدد نماذج وأساليب االتصال

يوضح نماذج وأساليب التقييم

يحلل المشةالت المرتبطة بأداء

يستنتج النتائج المرتبطة بإدارط

يحلل النتائج السلبية

يستنتج النتائج الصراعات

يقارن بين نماذج االتصال

يدرس المهارات المهنية

يحدد مشةالت إدارط مؤسسات.

يصمم التقارير المهنية ـ

يقيم النماذج المهنية

يطبق القرار التخطيطي

يدرس أحدث اإلصدارات

يدرس تةنولوجيا المعلومات.

يحدد المعارف والمعلومات

يدرس المةتبات الرقمية

يدرس األدوات الحديثة

يخطط للتواصل بفعالية

يحدد المواعيد الممارسة.

يقيم أداء فريق العمل.

82

يقيم أداء المؤسسات

 -1المفهومسات األسسسسسسسساسسسسسسسسية المر111طة بإدارة
مؤسسات الرعاية االجتماعية
 -2الن ريات والنماذج المتعلقة بإدارة مؤسسسسسسسسات
الرعاية االجتماعية .
 -3مبادئ وأسسساسسسيات الجودة في إدارة مؤسسسسسسات
الرعاية االجتماعية .
-4األسسسساليب الفنية المسسسستخدمة في رصسسسد وتحديد
مشكالت إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
 -5المهسسارات المهنيسسة الحسسسديثسسة في مجسسال إدارة
مؤسسات الرعاية االجتماعية .
 -6إعسداد وكتسابسة التقسارير المهنية المرتبطة بأداء
ومؤسسات الرعاية االجتماعية .
 -7نماذج وأسسسسسساليب االتصسسسسسال في مؤسسسسسسسسسسسسات
الرعاية االجتماعية .
 -8نماذج ومؤشسرات تقييم أداء مؤسسات الرعاية
االجتماعية.
 -9نمسساذج ومؤشسسسسسسسرات تقييم كفسساءة أداء العسساملين
بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

يخططللدول الزمني

محتوى الممقرر

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

المعرفة والفهم

يشرح المفاهيم المتنوعة

يناق

الن ريات والنماذج

يشرح أساسيات ومبادئ.

يبين أساليب تحديد مشةالت

يحدد أهم المهارات المهنية

يحدد نماذج وأساليب االتصال

يوضح نماذج وأساليب التقييم

يحلل المشةالت المرتبطة بأداء

ب -يستنتج النتائج المرتبطة بإدارط 2

يحلل النتائج السلبية

يستنتج النتائج الصراعات

يقارن بين نماذج االتصال

يدرس المهارات المهنية

يحدد مشةالت إدارط مؤسسات.

يصمم التقارير المهنية

يقيم النماذج المهنية.

يطبق القرار التخطيطي

يدرس أحدث اإلصدارات

يدرس تةنولوجيا المعلومات.

يحدد المعارف والمعلومات

يدرس المةتبات الرقمية -

يدرس األدوات الحديثة

يخطط للتواصل بفعالية

يحدد المواعيد الممارسة.
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يقيم أداء فريق العمل.

 -1المحاضرة
 -2المنسسساقشسسسسسسسسة الجمسسساعيسسسة
االلكترونية السسس هسسسنسسسي
 -3السسسعصسسسسسسسسسف
االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

المهارات الذهنية

يقيم أداء المؤسسات

أساليب التعليم والتعلم

المهارات المهنية

يخططللدول الزمني

مخرجات التعلم

المهارات العامة

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية الملال النفسي)وأساليب التعليم والتعلم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

المعرفة والفهم
يشرح المفاهيم المتنوعة

يناق

الن ريات والنماذج

يشرح أساسيات ومبادئ.

يبين أساليب تحديد مشةالت 4

يحدد أهم المهارات المهنية

يحدد نماذج وأساليب االتصال

يوضح نماذج وأساليب التقييم

يحلل المشةالت المرتبطة بأداء

يستنتج النتائج المرتبطة بإدارط

يحلل النتائج السلبية

يستنتج النتائج الصراعات

يقارن بين نماذج االتصال

يدرس المهارات المهنية

يحدد مشةالت إدارط مؤسسات.

يصمم التقارير المهنية ـ

يقيم النماذج المهنية.

جـ يطبق القرار التخطيطي

يدرس أحدث اإلصدارات

يدرس تةنولوجيا المعلومات.

يحدد المعارف والمعلومات

يدرس المةتبات الرقمية -

يدرس األدوات الحديثة

 -1األسئلة الشفوية
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يخطط للتواصل بفعالية

 -3امتحان منتصف
 -4امتحان نهائي

يحدد المواعيد الممارسة.

 -2بحي مكتبي

أ -يقيم أداء فريق العمل

أساليب التقييم

المهارات الذهنية

يقيم أداء المؤسسات

التعلم

المهارات المهنية

يخططللدول الزمني

مخرجات

المهارات العامة

مصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية الملال النفسي)وأساليب تقييم الطالب

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة توافق محتوى مقرر إدارط مؤسسات الرعاية االجتماعية الملال النفسي)وأهداف المقرر
محتوى مقرر

أهداف المقرر

مفهومات
األساسية
المرتبطة بإدارط
مؤسسات
الرعاية
االجتماعية

الن ريات
والنماذج
المتعلقة
بإدارط
مؤسسات
الرعاية

مبادئ
وأساسيات
اللودط في
إدارط
مؤسسات
الرعاية
االجتماعية

األساليب الفنيةالمستخدمة في
رصد وتحديد
مشةالت إدارط
مؤسسات
الرعاية
االجتماعية

تزويد الطالب المعارف والمهارات
المرتبطة بإدارة مؤسسات الرعاية
االجتماعية .
إطالع الطالب علي كل جديد في إدارة
مؤسسات الرعاية االجتماعية
تزويد الطالب بمهارات االتصال
وتنمية مهارات العمل الفريقي في
مؤسسات الرعاية االجتماعية
تزويد الطالب بالمبادئ األخالقية
والمهنية التي يجب أن يلتزموا بها في
ممارستهم المهنية في مؤسسات الرعاية
االجتماعية .

84

المهارات
المهنية
الحديثة في
ملال إدارط
مؤسسات
الرعاية
االجتماعية .

إعداد وكتابة
التقارير المهنية
المرتبطة بأداء
ومؤسسات
الرعاية
االجتماعية .

 نماذجوأساليب
االتصال في
مؤسسات
الرعاية
االجتماعية

 نماذجومؤشرات تقييم
أداء مؤسسات
الرعاية
االجتماعية

نماذجومؤشرات
تقييم كفاءط
أداء العاملين
بمؤسسات
الرعاية
االجتماعية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
خريطة المنهج للمقرر
المقرر الدراسي

األهداف

يشرح المفاهيم المتنوعة

يناقش النظريات والنماذج

يشرح أساسيات ومبادئ.

يبين أساليب تحديد مشك ت

يحلل المشك ت المرتبطة بأداء

يستنتج النتائج المرتبطة بإدارة

يحلل ال 4
نتائج السلبية

يستنتج النتائج الصراعات

يصمم التقارير المهنية ـ

يقيم النماذج المهنية.

يطبق القرار التخطيطي

يدرس أحدث اإلصدارات

يدرس تكنولوجيا المعلومات.

يحدد المعارف والمعلومات

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهن االلكتروني
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المحاضرة االلكترونية

إعززززداد وكززتززززابززززة
التقارير المهنية

9-8

التعلم الذاتي النشط

المهارات المهنية
الحزديثة في مجال
اإلدارة

7-6

امتحان قصلي

األسززززززاليب الفنيةالمسزززززززتخزدمزة في
رصززززززززد وتحززديززد
مشكالت اإلدارة

5-4

تقرير عملية

تزويد الطالب
المعارفوالمهارات المرتبطة
بإدارة مؤسسات الرعاية
االجتماعية .

مشروع بحثي

الززززززنززززززظززززززريززززززات
والنمزاذج المتعلقززة
بإدارة مؤسسات

3

الدراسة

أعمال فصلية

امتحان نهائي عملي

الززززمززززفززززهززززومززززات
األساسية

0-2

المعلومات والمفاهيم

المهارات العامة

امتحان نهائي نظري

المحتوى

أسبوع

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المهارات الذهنية

استراتيجيات التعليم والتدريس

المهارات المهنية

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
تزويد الطالب بالمبادئ
األخالقية والمهنية

مبادئ وأساسيات
اللودط

22-22

تزويد الطالب بمهارات
االتصال

 -7نززززززززمززززززززاذج
وأسزززززززززززززالززززززيززززززب
االتصال

23-20

إطالع الطالب علي كل جديد في
إدارة

 -8نززززززززمززززززززاذج
ومؤشزرات تقييم
األداء والكفاءة

25-24

أستاذ المقرر

رئيس مجلس القسم العلمي

التاريخ

أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أ.د أحمد مرعي
أم د .نادية زيلول سعيد
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

نموذج رقم ()12
جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

حلوان
الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الةودم 1100502:س اسم المقرر  :المدخل إلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية الفرقة  /المستوم :األول
عدد الوحدات الدراسية :
التخصص :دبلوم نفسي
عملي -----
ن رم 3
-

 تعريف الطالب بأهمية العالقة بين السلوك ابنساني والبيئة االجتماعية . -2هدف المقرر:
 مسسسسسسساعدة الطالب على تحديد العوامل المتبادلة والمؤثرة في السسسسسسسلوك ابنسسسسسسسانيوالبيئة االجتماعية في كافة مجاالت الممارسة المهنية.
 -3المستهدف من تدريس المقرر :
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الطالب قاد اًر على:
أ -المعلومسات والمفاهيم أ -1.يحدد مفهوم السلوك ابنساني وأهم خصائص .
أ -2.يحدد مفهوم البيئة االجتماعية وعناصرها الرئيسية.
:
أ -3.يشرح العوامل البيئية التي تؤثر على سلوك ابنسان.
أ -4.يبين كيفية الحفاظ على البيئة من األنماط السلوكية السلبية.
ب -المهارات ال هنية  :ب -1.يربط بين العوامل البيئية والعوامل السلوكية في المشكالت التي يتعامل معها.
.
ب -2.يفسر مشكالت العمالء في إطار ن ريات السلوك ابنساني .
ب -3.يستنتج العوامل البيئية السلبية على السلوك ابنساني في مراحل النمو المختلفة
في ضوء الن ريات االجتماعية المعاصرة .
ب -4.يحلل بعض مخاطر السلوك ابنساني على البيئة االجتماعية .
ج -الاامااهاااارات الاامااهاانااياااة ج -1.يدرس احتياجات ومشكالت العمالء ضمن مراحل نحوهم المختلفة .
الخاصة بالمقرر:
ج – 2.يدرس البيئة والمشكالت المرتبطة بالسلوك االنساني.
د -1.يدرس المعلومات والبيانات لسسسسسلوك الناس على مختلف المسسسسستويات وتأثيرات
د -المهارات العامة:
البيئة عليها من خالل استخدام للشبكة الدولية للمعلومات
د -2.يقيم احتياجات التعليمية من دراسة مقرر السلوك ابنساني والبيئة االجتماعية.
األسبوع
الموضوع
 -4محتوم المقرر
 -1مفاهيم أسسسساسسسسية (السسسسلوك ابنسسسساني -البيئة االجتماعية) وأسسسسباب 2-1
دراست .
4 -3
 -2السلوك ابنساني في طار الن رية السلوكية.
6 -4
 -3البيئة االجتماعية في إطار الن رية االيكولوجية.
 -4العوامل المؤثرة على السلوك ابنساني خالل مراحل النمو ابنساني 11-7
(الطفولة -المراهقة-الشباب-الشيخوخة)
15-11
 -5العالقة التبادلية بين ابنسان وبيئت (أمثلة ونماذج تطبيقية).
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قسم خدمة الفرد

 -5أسسسسسسسسسساليسسسب التعليم  -المحاضرة .
 المحاضرة االلكترونيةوالتعلم
 المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط . -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودة
 -7تقويم الطالب :
أ -األساليب المستخدمة
ب -التوقيت

أ-مناقشة وحوار
ب -حاالت توضيحية

 أعمال الفصلية
عروض األبحاث التقديمية
المشاركات
امتحان تحريرم أعمال السنة.
االمتحان الشفهي.
 امتحان نهائى.
 أعمال الفصلية

مو عة على مدار الفصل الدراسى

 عروض األبحاث التقديمية من األسبوع الثانى للثانى عشرعلى مدار الفصل الدراسى
 المشاركات امتحان تحريرم أعمال السنة .فى األسبوع الرابع عشرفى األسبوع الثالي عشر
 االمتحان الشفهي. امتحان نهائىفى األسبوع الخامل عشر أعمال فصلية  41درجة يتم توزيعها كاآلتي:د -توزيع الدرجات
 11درجات
 عروض األبحاث التقديمية.
 11درجات
 المشاركات.
 11درجات
 امتحان تحريرم أعمال السنة.
 11درجات
 االمتحان الشفهي.
 امتحان نهائى  61درجة -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
يير منطبق
أ -م كرات
يير منطبق
ب -كتب ملزمة :
 .1جمال شحاتة حبيب :السلوك االنساني والبيئة االجتماعية  ,األسكندرية  ,المكتب
ج -كتب مقترحة
الجامعي الحديي 2111 ,
 .2سلوى عثمان  ,هناء فايز  :خدمة الفرد مداخل ون ريات ,االسكندرية  ,المكتب
الجامعي الحديي 2112 ,م.
 .3عبسدالنساصسسسسسسر عوض أحمسد جبل  :ن ريات مختارة في خدمة الفرد ,القاهرة ,
مكتبة النهضة المصرية2113 ,م.
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4. Betroli,M.Others (2111): Needs and challenges of dailylife
for People with down syndrome, Journal of intellectual
disability research , Vol,55, Part .8
د -دوريسسسات علميسسسة أو
 Encyclopedia of Social Work (Washington, N.A.S.W
نشرات  ....الخ
)Press
 Journal of social work, USA, National Association of
Social Worker.
 Journal of social work Education, USA, National
Association of social work Education
 مللة دراسااااات وبحوث في العلوم الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسااااانية،
مللة نصف سنوية القاهرط كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان.
 المؤتمر العلمي الساااااانوم الاادولي للخاادمااة االجتماااعيااة ،كليااة الخاادمااة
االجتماعية  -جامعة حلوان
 مجلة علم النفل ,القاهرة ,الهيئة المصرية العامة للكتاب.
رئيل مجلل القسمالعلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.دفاطمة أمين  ,أ.د سامية همام
 2121 –2121م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر المدخل إلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية الملال النفسي)ومحتوى المقرر
المعرفة والفهم

مخرجات التعلم

المهارات الذهنية

أ1/يحدد مفهوم
السلوك وخصائصه

أ2/يحدد مفهوم البيئة
وعناصرها

أ3/يشرح العوامل
البيئية التى تؤثر على
السلوك

أ1/يبين كيفية الحفاظ
على البيئة

ب1/يربط بين العوامل
البيئية والسلوكية

ب2/يفسر مشةالت
العمالء فى إطار
الن ريات

ب3/يستنتج العوامل
السلبية التى تؤثر
على السلوك

ب1/يحلل بعض
مخاطر السلوك على
البيئة

 2021 –2020م

92

ج1/يدرس مشةالت
وحاجات العمالء

أستاذ المقرر :
أ.دفاطمة أمين  ،أ.د سامية همام

ج2/يدرس البيئة
والمشةالت المرتبطة
بالسلوك

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

د1/يدرس المعلومات
فى إطار الشبةة
الدولية

.1مفاهيم أساسية السلوك اإلنساني -البيئة االجتماعية)
.2السلوك اإلنساني في طار الن رية السلوكية
.3البيئة االجتماعية في إطار الن رية االيةولوجية.
.1العوامل المؤثرط على السلوك خالل مراحل النمو
.5العالقة التبادلية بين اإلنسان وبيئته

د2/يقيم احتياجاته
التعليمية من دراسة
المقرر

محتويات المقرر

المهارات المهنية

المهارات العامة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )2توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر المدخل إلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية الملال النفسي) وأساليب التعليم والتعلم

المعرفة والفهم
أ1/حدد مفهوم السلوك
وخصائصه

أ2/يحدد مفهوم البيئة
وعناصر

أ3/يشرح العوامل
البيئية التى تؤثر على
السلوك

أ1/يبين كيفية الحفاظ
على البيئة

ب15/يربط بين
العوامل البيئية
والسلوكية

ب2/يفسر مشةالت
العمالء فى إطار
الن ريات
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ب3/يستنتج العوامل
السلبية التى تؤثر على
السلوك

 2021 –2020م

ب 1/يحلل بعض
مخاطر السلوك على
البيئة

أستاذ المقرر :
أ.دفاطمة أمين  ،أ.د سامية همام

ج1/يدرس مشةالت
وحاجات العمالء

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

ج2/يدرس البيئة
والمشةالت المرتبطة
بالسلوك

 -1المحاضرة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

د1/يدرس المعلومات
فى إطار الشبةة
الدولية

أساليب التعليم والتعلم

المهارات الذهنية

د2/يقيم احتياجاته
التعليمية من دراسة
المقرر

مخرجات التعلم

المهارات المهنية

المهارات العامة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )3توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر المدخل إلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية الملال النفسي)وأساليب تقييم الطالب
المعرفة والفهم

أ1/يحدد مفهوم السلوك
وخصائصه

أ2/يحدد مفهوم البيئة
وعناصرها

أ3/يشرح العوامل
البيئية التى تؤثر على
السلوك

أ1/يبينةيفية الحفاظ
على البيئة

ب1/يربط بين العوامل
البيئية والسلوكية

ب2/يفسر مشةالت
العمالء فى إطار
الن ريات

ب3/يستنتج العوامل
السلبية التى تؤثر على
السلوك

عروض البحوث
امتحان تحريرم نهائي

رئيل مجلل القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.دفاطمة أمين  ,أ.د سامية همام
 2121 –2121م
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ب1/يحلل بعض مخاطر
السلوك على البيئة

المشاركة

ج1/يدرس مشةالت
وحاجات العمالء

امتحان تحريرم اعمال سنة)

ج2/يدرس البيئة
والمشةالت المرتبطة
بالسلوك

امتحان شفوم

د2/يقيم احتياجاته
التعليمية من دراسة
المقرر

أساليب التقييم

المهارات الذهنية

د1/يدرس المعلومات
فى إطار الشبةة الدولية

مخرجات التعلم

المهارات المهنية

المهارات العامة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق أهداف مقرر المدخل إلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية الملال النفسي)ومحتوى المقرر
محتوى المقرر
أهداف المقرر

مفاهيم أساسية السلوك
اإلنساني -البيئة
االجتماعية) و أسباب
دراسته

السلوك اإلنساني في
إطار الن رية السلوكية

البيئة االجتماعية في
إطار الن رية
االيةولوجية

تعريف الطالب بأهمية العالقة بين السلوك اإلنساني
والبيئة االجتماعية .
مساعدط الطالب على تحديد العوامل المتبادلة
والمؤثرط في السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية
في كافة ملاالت الممارسة المهنية.

رئيل مجلل القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.دفاطمة أمين  ,أ.د سامية همام
 2121 –2121م
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العوامل المؤثرط على
السلوك اإلنساني خالل
مراحل النمو اإلنساني

العالقة التبادلية بين اإلنسان
وبيئته أمثلة ونماذج
تطبيقية) .

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
خريطة المنهج لمقررالمدخل إلي السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية الملال النفسي)
المقرر الدراسي
األهداف

المحتوى

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
أسبوع

المعلومات والمفاهيم

الدراسة

يحدد مفهوم السلوك وخصائصه

يحدد مفهوم البيئة وعناصرها

يبين كيفية الحفاظ على البيئة

يربط بين العوامل البيئية
والسلوكية

يفسر مشةالت العمالء فى إطار
الن ريات

يستنتج العوامل السلبية التى
تؤثر على السلوك

يحلل بعض مخاطر السلوك على
البيئة

يدرس مشةالت وحاجات العمالء

يدرس البيئة والمشةالت
المرتبطة بالسلوك

يدرس المعلومات فى إطار
الشبةة الدولية

يقيم احتياجاته التعليمية من
دراسة المقرر

العصف الذهن
االلكتروني
المناقشة الجماعية
االلكترونية

المحاضرة االلكترونية

التعلم الذاتي النشط

امتحان تحريري قصلي

0-2
4-3
7-5
22-8

25-20

التاريخ

أ.دفاطمة أمين  ،أ.د سامية همام

رئيس مجلس القسم العلمي

أ.د /سامية عبد الرحمن همام
 2021 –2020م
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امتحان شفةي

أستاذ المقرر

العامة
أعمال فصلية

المشاركة

العوامل المؤثرط
على السلوك

المهارات

عروض البحوث

مساعدط الطالب على
تحديد العوامل
المتبادلة والمؤثرط
في السلوك اإلنساني
والبيئة االجتماعية

الن رية
االيةولوجية
العالقة التبادلية

المهارات
المهنية

والتدريس

أساليب التقويم

امتحان نهائي نظري

تعريف الطالب
بأهمية العالقة بين
السلوك اإلنساني
والبيئة االجتماعية

مفاهيم أساسية
واالسباب
الن رية السلوكية

يشرح
العوامل
البيئية
التى
تؤثر
على
السلوك

المهارات الذهنية

استراتيجيات التعليم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد

:
:

نموذج رقم )12
حلوان
الخدمة االجتماعية

قســـــــــــم

:

خدمة الفرد
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الةودم :
 1101506س
التخصص :دبلوم نفسي

اسم المقرر  :تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص الفرقة  /المستوم  :الثاني
عدد الوحدات الدراسية :

ن رم

3

عملي

-----

 -2هدف المقرر -1 :تزويد الطالب باألسل العلمية التي تقوم عليها عملية تقويم الممارسة المهنية في المجال
النفسي
 -2تنمية مهارات الطالب بالقيام بعملية التقويم لممارسسسستهم المهنية في مؤسسسسسسسسات الصسسسحة
العقلية.
 -3المستهدف من تدريل المقرر :
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الطالب قاد اًر على
أ -السسمسسعسسلسسومسسسات أ -1.يحدد خصائص البحوث الكمية والكيفية .
أ -2.يوضح مفاهيم التقويم وأهداف وانواع وخطوات  ,وأخالقيات إجرائ
والمفاهيم :
أ -3.يشرح خطوات تقويم نتائج التدخل المهني كميا ً .
أ-4.يناقش أسل تقويم بيئة مؤسسات الصحة النفسية ومدى تحقيقها ألهدافها.
ب -السسمسسهسسسارات ب -1.يحلل الكتابات واألبحاث المرتبطة بتقويم الممارسة المهنية فى المجال النفسى .
ب -2.يحلل اآلثار السسسسسلبية والمخاطر المرتبطة بمشسسسسكالت المرض النفسسسسسي والعقلي على
ال هنية :
األفراد والمجتمعات ويرتبها حسب االهمية.
ب -3.يفسسسسر اآلثار السسسسلبية المترتبة على نقص الموارد وابمكانيات بمؤسسسسسسسسات الصسسسحة
العقلية وكفاءة الخدمات العالجية للمرضى.
ب -4.يستنتج القرارات المناسبة طبقا ً لنتائج التقويم.
ج -السسسمسسسهسسسارات ج -1.يقيم نتائج التدخل المهني لألخصائيين االجتماعيين في مؤسسات الصحة العقلية .
السسسمسسسهسسسنسسسيسسسة ج -2.يطبق خطوات التقويم وفقا للمنهج العلمي.
الخسسساصسسسسسسسسة ج-3.يصمم التقارير المرحلية والنهائية لعملية التقويم.
ج-4.يقيل نتائج التقويم في تطوير العمل المهني بالمؤسسات .
بالمقرر :
د -السسسسمسسسسهسسسسارات د-1.يطبق األدوات والتقنيات ويضع جدول زمنى لتنفي الجهود المهنية
د-2.يطبق تكنولوجيا المعلومات في عمليات التقويم .
العامة
د-3.يخطط لقيادة فريق العمل في عملية التقويم بشكل ديمقراطى.
د-4.يقيل نتائج التقويم حتى ينمى ذات والقيام بانشطة مجتمعية .
األسبوع
الموضوع
 -4مسسسسحسسسستسسسسوم
المقرر
2-1
 -1مفاهيم التقويم وأهميت وصعوبات .
4-3
 -2أهداف التقويم وأنواع وخصائص .
 -3خطوات عملية التقويم.

6-5

 -4ثبات وصدع األدوات.

9-7

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

12-11

 -5تقويم الممارسسسسة المهنية لالخصسسسائىفى مؤسسسسسسسسات
الصحة العقلية .
15-13
 -6تقويم الخدمات التى تقدم لالشخاص المعاقين داخل
مؤسسات الصحة العقلية
 -5أسسسسسسسسسسالسسسيسسسب  -المحاضرة .
السسستسسسعسسسلسسسيسسسم  -المحاضرة االلكترونية
 المناقشة الجماعية االلكترونية .والتعلم
 العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط . -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودة
أ -م يد من االمثلة التوضيحية
ب -مناقشة وحوار
 -7تقويم الطالب:
أ -األسسسسسسسسسساليسسسب
المستخدمة

 أعمال الفصلية


عروض األبحاث التقديمية
المشاركات
امتحان تحريرم أعمال السنة.
االمتحان الشفهي.
امتحان نهائى.

موزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصليةب -التوقيت
 عروض األبحاث التقديميةعلى مدار الفصل الدراسى المشاركات على مدار الفصل الدراسى امتحان تحريرم أعمال السنة .فى األسبوع الرابع عشر االمتحان الشفهي.فى األسبوع الثالي عشر امتحان نهائى فى األسبوع الخامل عشر أعمال فصلية  41درجة يتم توزيعها كاآلتي:د -تسسسسسسسوزيسسسسسسسع
الدرجات
 11درجات
 عروض األبحاث التقديمية.
 11درجات
 المشاركات.
 11درجات
 امتحان تحريرم أعمال السنة.
 11درجات
 االمتحان الشفهي.
 امتحان نهائى  61درجة -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
ال ينطبق
أ -م كرات
ال ينطبق
ب -كتسسب ملزمسسة
:
ج -كتب مقترحة  .1عبدالناصر عوض أحمد جبل :التقويم في الخدمة االجتماعية ,القاهرة  ,دار الوفاء
للطباعة والنشر2118 ,م.
96

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 .2عبدالناصر عوض أحمد جبل وآخرون  :مهارات وتطبيقات في خدمة الفرد ,القاهرة ,
مكتبة النهضة المصرية2113 ,م.
 .3علي حسين زيدان  :االتجاهات المعاصرة في الخدمة االجتماعية بين الن رية والتطبيق
 ,القاهرة  ,دار الحكيم للطباعة 2116 ,م.
- Darlington Y, Scott Dorothy, (2002) Qualitative in Practice,
Philadelphia, Open University Press
د -دوريسسسسسسسسات - Fortune E, Proctor K (2001) Research on Social Work
InterventionsInSocial Work Research, Vol. 25, Issue 2
عسسلسسمسسيسسسة أو
نشرات..الخ
رئيل مجلل القسم
أستاذ المقرر :
العلمى
أ.د /سامية عبدالرحمن
أ.دسامية همام
همام
2121-2121م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص الملال النفسي)ومحتوى المقرر
المهارات المهنية
ثانيا ق  :المهارط الذهنية
أوالق  :المعرفة والفهم
ج
ب
أ
أ 1/يحدد خصائص
البحوث بنوعيها .

أ2/يوضح مفاهيم التقويم

أ3/يشرح خطوات التقويم

أ4/يناقش أسس تقويم
المؤسسات

ب1/يحلل الكتابات
واألبحاث المرتبطة
بالتقويم

ب2/يحلل اآلثار المترتبة
على المرض النفسي .

ب3/يفسر اآلثار المترتبة
على نقص الموارد
بالمؤسسات

ب 4/يستنتج القرارات
المناسبة طبقا ً لنتائج
التقويم.

ج1/يقيم التدخل المهني
لألخصائيين .

ج2/يطبق خطوات التقويم
.

ج 3/تصمم التقارير

ج 4/يقيس نتائج التقويم
في تطوير العمل المهني
بالمؤسسات

د1/يطبق األدوات
والتقنيات ويضع جدول
زمنى

د2/يطبق تكنولوجيا
المعلومات في عمليات
التقويم

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبدالرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.دسامية همام
2021-2020م

د3/يختط لقيادة فريق
العمل.

 -1مفاهيم التقويم وأهميته وصعوباته
 -2أهداف التقويم وأنواعه وخصائصه .
 -3خطوات عملية التقويم
 -1ثبات وصدق أدوات التقييم.
 -5تقويم لممارسة المهنية لالخصائى في
مؤسسات الصحة العقيلة
 -6تقويم الخدمات التي تقدم لألشخاص
المعاقين داخل مؤسسات الصحة العقلية

د4/يقيس نتائج التقويم
حتى ينمى ذاته

محتويات المقرر

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )2توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص الملال النفسي)وأساليب التعليم والتعلم
ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب
أوالق  :المعرفة والفهم
أ
أ1/يحدد خصائص البحوث
بنوعيها .

أ2/يوضح مفاهيم التقويم
وأهدافه .

أ 3/يشرح خطوات تقويم

أ1/يناق أسس تقويم
المؤسسات

ب1/يحلل الةتابات يحلل
الةتابات واألبحاث

ب2/يحلل اآلثار المترتبة
على المرض النفسي .

ب3/يفسر اآلثار المترتبة
على نقص الموارد
بالمؤسسات

ب1/يستنتج القرارات
المناسبة طبقا ق لنتائج التقويم.

ج1/يقيم التدخل المهني
لألخصائيين .

ج2/يطبق خطوات التقويم .

ج3/تصمم التقارير

ج1/يقيس نتائج التقويم

د1/يطبق األدوات والتقنيات .

د2/يطبقالتةنولوجيا في
التقويم .
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د3/يخطط لقيادط فريق العمل.

 -1المحاضرة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

المهارات المهنية
ج

د1/يقيس نتائج التقويم

أساليب التعليم والتعلم

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )3توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص الملال النفسي)وأساليب تقييم الطالب
أوالق  :المعرفة والفهم
أ

المهارات المهنية
ج

يحدد خصائص
البحوث بنوعيها .

يوضح مفاهيم التقويم
وأهدافه .

يشرح خطوات تقويم.

يناق أسس تقويم
المؤسسات

يحلل الةتابات
واألبحاث المرتبطة
بالتقويم

يحلل اآلثار المترتبة
على المرض النفس

يفسر اآلثار المترتبة
على نقص الموارد
بالمؤسسات .

يستنتج القرارات
المناسبة طبقا ق لنتائج
التقويم.

يقيم التدخل المهني
لألخصائيين .

يطبق خطوات التقويم
.

تصمم التقارير

يقيس نتائج التقويم

يطبق األدوات
والتقنيات .

أستاذ المقرر :
أ.د  /سامية عبدالرحمن همام
2121-2121م

222

يطبقااااالتةنولوجيااااا في
التقويم .

رئيل مجلل القسم العلمى
أ.د /سامية عبدالرحمن همام

يخطط لقيادط فريق
العمل.

امتحان تحريرم أعمال السنة
االختبار الشفهي
المشاركة الفعالة
عروض األبحاث التقديمية
امتحان نهاية الفصل الدراسي

يقيس نتائج التقويم

أساليب التقويم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة ( )4توافق أهداف مقرر تقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص الملال النفسي)ومحتوى المقرر
محتويات المقرر

أهداف المقرر

مفاهيم التقويم
وأهميته

أهداف التقويم
وأنواعه
وخصائص

خطوات عملية التقويم

 ثبات وصدق أدواتالتقييم

تقويم الممارسة
المهنية ل خصائى.

تزويد الطالب باألسس العلمية

للتقويم
تنمية مهارات الط ب بالقيام بعملية
التقويم .

رئيل مجلل القسم العلمى
أ.د /سامية عبدالرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.د /سامية عبدالرحمن همام
2121-2121م
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تقويم الخدمات التى
تقدم ل شخاص
المعاقين

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

خريطة المنهج لمقررتقويم الممارسة المهنية في ملال التخصص الملال النفسي)

المقرر الدراسي

المعلومات والمفاهيم

أعمال فصلية

يشرح خطوات تقويم.

األهداف

المحتوى

الدراسة

أسبوع

يحدد خصائص البحوث بنوعيها .

يوضح مفاهيم التقويم وأهدافه .

يناق

أسس تقويم المؤسسات

يحلل الةتابات واألبحاث.

يحلل اآلثار المترتبة على

يفسر اآلثار المترتبة على نقص الموارد

 1يستنتج القرارات المناسبة طبقا ق لنتائج

يقيم التدخل المهني لألخصائيين .

يطبق خطوات التقويم .

تصمم التقارير

يقيس نتائج التقويم

يطبق األدوات والتقنيات

يطبق تةنولوجيا المعلومات في عمليات

يختط لقيادط فريق العمل.

يقيس نتائج التقويم

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهن االلكتروني

 تزويد الط بباألسس العلمية
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المحاضرة االلكترونية

أ.د /سامية عبدالرحمن همام

2121-2121م

أ.د /سامية عبدالرحمن همام

التعلم الذاتي النشط

أستاذ المقرر

التاريخ

رئيس مجلس القسم العلمى

امتحان فصلى

تقويم الممارسة المهنية
ل خصائى.
تقويم الخدمات التى
تقدم ل شخاص المعاقين

22-22

التقييم

ام
تح
ان
نه
ا
ئ
م
نظ
ر
م

ثبات وصدق أدوات

9- 7

امتحان شفهي

خطوات التقويم

6-4

مشاركة

25

أهداف التقويم وأنواعه
وخصائصه .

3

المهارات المهنية

المهارات العامة

عروض االبحاث

-20

مفاهيم التقويم وأهميته

0-2

تنمية
مهارات
الط ب
بالقيام
بعملية
التقويم
.

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

والتدريس
المهارات الذهنية

استراتيجيات التعليم

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

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

 -1بيانات المقرر
الرمز الةودم 1101502 :خ
التخصص :دبلوم نفسي

اسم المقرر  :التدخل المهني في اطار الممارسة العامة
عملي
ن رم
عدد الوحدات الدراسية :
3

الفرقة  /المستوم  :الثاني
----

 )1تنمية معارف الطالب حول األسسل العلمية للتدخل المهني في إطار الممارسة
 -2هدف المقرر:
العامة في المجال النفسي.
 )2إكسسسسسسساب الطالب مهسسارات التسسدخسسل المهني في إطسسار الممسسارسسسسسسسة العسسامسسة مع
المرضى النفسيين والعقليين.
 -3المستهدف من تدريل المقرر :
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الطالب قاد اًر على :
أ -المعلومسسات والمفسساهيم أ -1.يشرح مفهوم الممارسة العامة المتقدمة في الخدمة االجتماعية .
أ -2.يحسدد المبسادئ القانونية واألخالقية للممارسسسسسسسة المهنية ,وحقوع المرضسسسسسسي
:
النفسيين الحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة
أ -3.يشرح خطوات التدخل المهني للممارسة العامة في إطار الن ريات والنماذج
المعاصرة فى ضوء جودة الممارسة .
أ -4.يحسدد أدواره المهنيسة في عمليسة التسدخسل المهني للممسارسسسسسسسة العسامة في إطار
العمل الفريقي واساليب التعاون داخل وخارج المؤسسة
أ -5.يوضح أساليب تقييم تدخل المهني مع المرضى النفسيين والعقليين.
ب -المهارات ال هنية  :ب -1.يحلل مشكالت العمالء في إطار األبعاد الشخصية والبيئية ويرتبها.
ب-2.يسسسسسسستنتج القرارات المهنيسة المرتبطة بالتدخل المهني في إطار فريق العمل
بمؤسسات الصحة العقلية.
ب -3.يربط نتسسائج األبحسساث والسسدراسسسسسسسسات العلميسسة المرتبطسسة بطبيعسسة األمراض
النفسية والعقلية وأسبابها المعاصرة.
ب -4.يقارن بين نتائج بحوث التدخل المهني في المجال النفسي الختيار األساليب
واالستراتيجيات المناسبة
ب -5.يفسسسسر مشسسسكالت الصسسسراع بين أدوار فريق العمل في مؤسسسسسسسسات الصسسسحة
العقلية.
ج -المهسسسارات المهنيسسسة ج -1.يدرس المشسسسكالت النفسسسسية واالجتماعية التي يعاني منها المرضسسسى وك لك
المرتبطة بفكرة العار في إطار برنامج التدخل المهني. .
الخاصة بالمقرر :
ج -2.يقيم حاجات المرضى النفسية واالجتماعية وترتيبها حسب أولوياتها.
ج -3.يصمم التقارير والتسجيالت المهنية لتدخل المهني .
ج -4.يصسسسمم التقارير المهنية المرتبطة بموارد وإمكانيات المؤسسسسسسسسة في عملية
التدخل المهني.
ج -5.يقيم نتائج تدخل المهني مع المرضى
د -1.يدرس كيفية تكوين عالقة مهنية مع المرضى.
د -المهارات العامة
د -2.يخطط للتواصل بفعالية مع أعضاء فريق العمل خالل عملية التدخل المهني.
د -3.يدرب األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيبتقلده وظيف ابشراف أو ابدارة.

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

د -4.يدرس المكتبة الرقمية في الحصسسسسسسول على أحدث المعلومات والدراسسسسسسسات
العلمية في التدخل المهني في الصحة النفسية.
د -5.يقيم أدواره المهنية في التدخل المهني مع أعضاء فريق العمل.
د -6.يخطط جدوال زمنيا ألنشطة التدخل المهني في مؤسسات الصحة العقلية.
د -7.يلتزم بمواعيد المقابالت مع العمالء وتنفي أنشطة التدخل المهني
األسسسسسب
الموضوع
 -4محتوم المقرر
وع
3 -1
 -1خطوات التدخل المهني مع المرضى في إطار الممارسة العامة.
5 -4
 -2خطوات حل المشكلة في الممارسة العامة .
 -3الحاجات والضغوط االجتماعية والنفسية التي يعاني منها المرضى 8-6
النفسيين والعقليين
 -4تفسسسسسسير مشسسسسسكالت العمالء في إطار المن ور النسسسسسسقي والمن ور 11-9
ابيكولوجي.
 -5أساليب واستراتيجيات للتدخل في إطار الممارسة العامة المتقدمة 13-11
-14
 -6تطبيقات عملية للتدخل المهني مع المرضى النفسيين والعقليين .
15
 -5أسسسسسسسسسسالسيسسسب التعليم  -المحاضرة .
 المحاضرة االلكترونيةوالتعلم
 المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط . -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودط
أ -مناقشة وحوار.
ب -حاالت توضيحية
 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب المستخدمة

ب -التوقيت

د -توزيع الدرجات

أعمال الفصلية
 عروض األبحاث التقديمية المشاركات امتحان تحريرم أعمال السنة. االمتحان الشفهي.امتحان نهائى.
موزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصلية عروض األبحاث التقديميةعلى مدار الفصل الدراسى المشاركات على مدار الفصل الدراسى امتحان تحريرم أعمال السنة .فى األسبوع الرابع عشر االمتحان الشفهي.فى األسبوع الثالي عشر أعمال فصلية  41درجة يتم توزيعها كاآلتي: 11درجات
 عروض األبحاث التقديمية. 11درجات
 المشاركات.224

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 11درجات
 امتحان تحريرم أعمال السنة. 11درجات
 االمتحان الشفهي. امتحان نهائى  61درجة -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
يير منطبق
أ -م كرات
يير منطبق
ب -كتب ملزمة :
 .1ماجدة سسسسعد متولي وآخرون  :عمليات الممارسسسسة في خدمة الفرد ,القاهرة ,
ج -كتب مقترحة
دار السحاب2117 ,م.
 .2علي حسسسسسين زيدان وآخرون  :نماذج ون ريات الممارسسسسسة المهنية في خدمة
الفرد  ,القاهرة  ,دار السحاب2116 ,م.
 .3هشسسسسام سسسسسيد عبدالمجيد وآخرون  :الممارسسسسسة العامة في الخدمة االجتماعية ,
القاهرة 2111 ,م.
د -دوريسسسات علميسسسة أو  -1مجلة دراسسات في الخدمة االجتماعية والعلوم ابنسانية ,القاهرة ,كلية الخدمة
االجتماعية -جامعة حلوان.
نشرات  ....الخ
 -2المؤتمر العلميسة السسسسسسسنوم السدولي للخسدمسة االجتمساعية ,القاهرة ,كلية الخدمة
االجتماعية -جامعة حلوان.
 -3المؤتمر العلمي السسسسنوم للخدمة االجتماعية ,الفيوم ,كلية الخدمة االجتماعية-
جامعة الفيوم.
رئيل مجلل القسمالعلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.د/نفين صابر عبد الحكيم
2121/2121م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة الملال النفسي)ومحتوى المقرر

أ1/يشرح مفهوم الممارسة المتقدمة.

أ2/يحدد المبادئ األخالقية للممارسة

أ3/يشرح خطوات التدخل المهني

أ1/يحدد األدوارالمهنية للتدخل

أ5/يوضح أساليب تقييم تدخله.

ب1/يحلل مشةالت العمالء

ب2/يستنتج القرارات المهنية المرتبطة
بالتدخل المهني

ب3/يربط نتائج األبحاث العلمية

ب1/يقارن بين نتائج بحوث التدخل

ب5/يفسر مشةالت الصراع بين أدوار

ج1/يدرس مشةالت المرضى

ج2/يقيم حاجات المرض

ج3/يصمم التقاريروالتسليالت المهنية
للتدخل

ج1/يصمم التقارير المرتبطة بالموارد

ج5/يقيم نتائج تدخله المهنى

د1/يدرس كيفية تةوين عالقة مهنية

د2/يخطط للتواصل مع فريق العمل.

د3/يدرب األخصائيين االجتماعيين
بالمستشفي.

د1/يدرس المةتبة للحصول على المعلومات

د5/يقيم أدواره في التدخل مع فريق العمل

 -1خطوات التدخل المهني مع المرضى في إطار
الممارسة العامة.
 -2خطوات حل المشةلة في الممارسة العامة .
 -3الحاجات والضغوط االجتماعية والنفسية التي
يعاني منها الم -طبيعة رضى النفسيين والعقليين
 -1تفسير مشةالت العمالء في إطار المن ور النسقي
والمن ور األيةلوجي
 -5أساليب واستراتيليات للتدخل في إطار الممارسة
العامة المتقدمة
 -6تطبيقات عملية للتدخل المهني مع المرضى
النفسيين والعقليين

√

رئيل مجلل القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.د/نفين صابر عبد الحكيم
2021-2020م

د2/يلتزم بمواعيد المقابالت

محتويات المقرر

أ

ب

ج

د
د6/يخطط جدوال منيا ألنشطة التدخل
المهني

مخرجات التعلم

أوالق  :المعرفة والفهم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية

المهارات المهنية

المهارات العامة والمنقولة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة  )2توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة الملال النفسي)وأساليب التعليم والتعلم

أ

ب

ج

د

أ1/يشرح مفهوم الممارسة المتقدمة.

أ 2/يحدد المبادئ األخالقية للممارسة

أ3/يشرح خطوات التدخل المهني

أ1/يحدد األدوارالمهنية للتدخل

أ5/يوضح أساليب تقييم تدخله.

ب1/يحلل مشةالت العمالء

ب2/يستنتج القرارات المهنية المرتبطة
بالتدخل المهني

ب3/يربط نتائج األبحاث العلمية

ب1/يقارن بين نتائج بحوث التدخل

ب5/يفسر مشةالت الصراع بين أدوار

ج1/يدرس مشةالت المرضى

ج2/يقيم حاجات المرض

ج 3/يصمم التقاريروالتسليالت المهنية
للتدخل

ج1/يصمم التقارير المرتبطة بالموارد

ج5/يقيم نتائج تدخله المهنى

د1/يدرس كيفية تةوين عالقة مهنية

د2/يخطط للتواصل مع فريق العمل.

د3/يدرب األخصائيين االجتماعيين

د1/يدرس المةتبة للحصول على المعلومات

د5/يقيم أدواره في التدخل مع فريق العمل
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د6/يخطط جدوال منيا ألنشطة التدخل
المهني

مخرجات التعلم

رئيل مجلل القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام
 -1المحاضرة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط
أستاذ المقرر :
أ.د/نفين صابر عبد الحكيم

د2/يلتزم بمواعيد المقابالت

أساليب التعليم والتعلم

أوالق  :المعرفة والفهم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية

المهارات المهنية

المهارات العامة والمنقولة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة  )3توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة الملال النفسي)وأساليب تقييم الطالب

أ1/يشرح مفهوم الممارسة المتقدمة.

أ2/يحدد المبادئ األخالقية للممارسة

أ3/يشرح خطوات التدخل المهني

أ1/يحدد األدوارالمهنية للتدخل

أ5/يوضح أساليب تقييم تدخله.

ب1/يحلل مشةالت العمالء

ب2/يستنتج القرارات المهنية المرتبطة
بالتدخل المهني

ب3/يربط نتائج األبحاث العلمية

ب1/يقارن بين نتائج بحوث التدخل

ب5/يفسر مشةالت الصراع بين أدوار

ج1/يدرس مشةالت المرضى

ج2/يقيم حاجات المرض

ج3/يصمم التقاريروالتسليالت المهنية
للتدخل

ج1/يصمم التقارير المرتبطة بالموارد

ج5/يقيم نتائج تدخله المهنى

د1/يدرس كيفية تةوين عالقة مهنية

د2/يخطط للتواصل مع فريق العمل.
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د3/يدرب األخصائيين االجتماعيين

أستاذ المقرر :
أ.د/نفين صابر عبد الحةيم

د1/يدرس المةتبة للحصول على المعلومات

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

د5/يقيم أدواره في التدخل مع فريق العمل

االمتحان الشفوم
االمتحان التحريرم اعمال
سنة.
المشاركة
العروض التقديمية
االمتحان النهائي.

د2/يلتزم بمواعيد المقابالت

أساليب التقويم

أ

ب

ج

د

د6/يخطط جدوال منيا ألنشطة التدخل
المهني

مخرجات التعلم

أوالق  :المعرفة والفهم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية

المهارات المهنية

المهارات العامة والمنقولة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق أهداف مقرر التدخل المهني في اطار الممارسة العامة الملال النفسي)ومحتويات المقرر
خطوات التدخل
المهني مع
المرضى في إطار
الممارسة العامة.

محتوى المقرر

أهداف المقرر

خطوات حل
المشةلة في
الممارسة
العامة .

 الحاجات والضغوطاالجتماعية والنفسية
التي يعاني منها
المرضى النفسيين
والعقليين

تفسير مشةالت
العمالء في إطار
المن ور النسقي
والمن ور
االيةولوجي

أساليب
واستراتيليات
للتدخل في إطار
الممارسة العامة
المتقدمة

تنمية معارف الطالب حول األسل العلمية
للتدخل المهني في إطار الممارسة العامة في
المجال النفسي.
إكساب الطالب مهارات التدخل المهني في
إطار الممارسة العامة مع المرضى النفسيين
والعقليين.
رئيل مجلل القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.د/نفين صابر عبد الحكيم
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تطبيقات عملية للتدخل
المهني مع المرضى
النفسيين والعقليين

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

االمتحان الشفوم

يشرح مفهوم الممارسة المتقدمة.

يحدد المبادئ األخالقية للممارسة

يشرح خطوات التدخل المهني

يحدد األدوارالمهنية للتدخل

يوضح أساليب تقييم تدخله.

يستنتج القرارات المهنية المرتبطة
بالتدخل المهني
يحلل مشةالت العمالء

يربط نتائج األبحاث العلمية

يقارن بين نتائج بحوث التدخل

يفسر مشةالت الصراع بين أدوار

يدرس مشةالت المرضى

يصمم التقاريروالتسليالت المهنية
للتدخل
يقيم حاجات المرض

يصمم التقارير المرتبطة بالموارد

يقيم نتائج تدخله المهنى

يدرس كيفية تةوين عالقة مهنية

يخطط للتواصل مع فريق

يدرب األخصائيين

يدرس المةتبة للحصول على

يقيم أدواره في التدخل مع

يخطط جدوال منيا ألنشطة

العصف الذهن
االلكتروني
الجماعية
المناقشة
االلكترونية
يلتزم بمواعيد المقابالت

المحاضرة االلكترونية

مهارات
التدخل

222

التعلم الذاتي النشط

25

الطالب

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د  /سامية عبد الرحمن همام
أستاذ المقرر :
أ.د /نفين صابر عبد الحةيم

المشاركة

6-5

8-6

22-9

امتحان نهائي

-20
إكساب

أ

ب

ج

د

المقرر الدراسي

أوالق  :المعرفة والفهم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية

المهارات المهنية

المهارات العامة والمنقولة

عروض البحوث

4-3

تنمية
معارف
الطالب
حول
األسس
العلمية
للتدخل
المهني
في
الملال
النفسي

خطوات
التدخل
المهني مع
المرضى
خطوات حل
المشةلة
الحاجات
والضغوط
االجتماعية
والنفسية
تفسير
مشةالت
العمالء
أساليب
واستراتيلي
ات التدخل
تطبيقات
عملية للتدخل
المهني مع
المرضى
النفسيين
والعقليين

0-2
األهداف

المحتوى

أعمال فصلية
استراتيليات
التعليم
والتدريس

امتحان نحريرم أعمال سنة

أسبوع
الدراسة

أساليب التقويم

خريطة المنهج لمقررالتدخل المهني في اطار الممارسة العامة
نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

جامعة /أكاديمية
كلية /معهـد
قســـــــــــم

:
:
:

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

 -1بيانات المقرر
الرمز الةودم 1101512 :خ
التخصص :دبلوم نفسي

اسم المقرر  :مشروع بحثي
عدد الوحدات الدراسية :

ن رم

الفرقة  /المستوم :
الثاني
عملي
3
3

 )1تنمية مهارات الطالب في تصميم خطط البحوث العلمية وتطبيقها في مجال الصحة
 -2هدف المقرر:
العقلية.
 ) 2تنميسة مهسارات الطالب في االسسسسسسستفسادة من نتائج البحوث في التطبيقات العلمية في
مجال الصحة العقلية.
 -3المستهدف من تدريل المقرر :
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الطالب قاد اًر على :
أ -السسسسمسسسسعسسسسلسسسسومسسسسات أ - 1.يحدد الطالب العناصر األساسية لخطة البحي في مجال الصحة العقلية .
أ- 2.يبيبن الطالب أخالقيات البحي العلمي في مجال التخصص.
والمفاهيم :
أ - 3.يشسسسسسسرح الطالب ابجراءات المنهجية المناسسسسسسسبة للبحي وللمشسسسسسسكلة البحثية التى
يختارها
أ - 4.يناقش األسل التي تقوم عليها جودة وإتقان البحوث في مجال الصحة العقلية فى
اطار الكتابات المعاصرة
ب -المهارات ال هنية ب - 1.يحلل نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع بحث . .
ب - 2.يربط بين األبعاد االجتماعية واألبعاد النفسسسسسسسية للمشسسسسسسكالت التي يعاني منها
:
المرضى النفسيين والعقليين .
ب- 3.يفسسسر نتائج األبحاث العلمية في مجال الصسسحة العقلية ويسسستفيد من الممارسسسات
االيجابية بها .
ب - 4.يحلل الكتابات الن رية المعاصسسرة المرتبطة باألمراض العقلية والنفسسسية التي
يتطلبها ابطار الن رم لبحث .
ب- 5.يفسر النتائج السلبية لمشكالت المرضى على الفرد والمجتمع.
ب- 6.يستنتج موارد وإمكانيات الصحة العقلية في إطار دراسات بحثية.
ج -المهسارات المهنية ج - 1.يصمم اإلطار الن رم للبحث وصياغة مشةلته صياغة علمية سليمة.
الخاصة بالمقرر ج- 2.يدرس المفاهيم ابجرائية للبحي وفروض العلمية.
ج - 3.يصمم ابجراءات المنهجية للبحي وفقا للمنهج العلمي.
:
ج- 4.يدرب على كيفية اختيار عينة البحي وفقا ألسل اختيار العينة.
ج- 5.يدرب على كيفية اختيار أدوات البحي المناسبة ويطبقها.
ج- 6.ينف التقرير النهائي للبحي.
ج - 7.يطبق نتائج البحي في التطبيقات العملية للممارسة مع المرضى
د -المهارات العامة  :د- 1.يدرس الحاسب اآللي في كتابة البحوث والمعامالت ابحصائية.
د- 2.يدرس أحدث الدراسسسسسسات واألبحاث العلمية المرتبطة بموضسسسسسوع بحث من خالل
استخدام للشبكة الدولية للمعلومات .
د- 3.ينف المعامالت ابحصائية المناسبة لتحليل بيانات البحي.

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 -4محتوم المقرر

د- 4.يخطط جدول زمني مناسب لطبيعة بحث .
د- 5.يدرب الفريق البحثى ويعمل فى إطار تعاونى .
الموضوع
 -1تحديد مشكلة البحي وأهميتها.
 -2إعداد ابطار الن رم للبحي.

األسبوع
2 -1
4 -3

 -3وضع تساؤالت و فروض البحي.
 -4اختيار عينة البحي.

6-5
7

 -5تحديد أدوات جمع البيانات وتقنينها.

9-8

 -6جمع البيانات وإدخالها في البرنامج ابحصائي المستخدم.

11-11

 -7يحدد المعامالت ابحصائية المناسبة لتحليل البيانات.

12

 -8تحليل البيانات كميا وكيفيا وصياية نتائج البحي وتوصيات .

14-13

 -9كتابة التقرير النهائي للبحي.

15

 -5أسسسسسسسساليسسب التعليم  -المحاضرة .
 المحاضرة االلكترونيةوالتعلم
 المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط . -المناقشة التفاعلية .

 -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودة

 -7تقويم الطالب:
أ -األسسسسسسسسسسسسالسسسسسيسسسسسب
المستخدمة

ب -التوقيت

د -توزيع الدرجات

-

 المناقشة والتحليل م يد من االمثلةالتوضيحية
 -عروض تقديمية

أعمال الفصلية
عروض األبحاث التقديمية
المشاركات
امتحان تحريرم أعمال السنة
االمتحان الشفهي.
امتحان نهائى.
موزعة على مدار الفصل الدراسى
أعمال فصلية
عروض األبحاث التقديميةعلى مدار الفصل الدراسى
المشاركات على مدار الفصل الدراسى
امتحان تحريرم أعمال السنة .فى األسبوع الرابع عشر
امتحان نهائى .فى نهاية الفصل الدراسى
أعمال فصلية  41درجة يتم توزيعها كاآلتي:
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 11درجات
 عروض األبحاث التقديمية.
 11درجات
 المشاركات.
 11درجات
 امتحان تحريرم أعمال السنة.
 11درجات
 االمتحان الشفهي.
 امتحان نهائى  61درجة -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
ال ينطبق
أ -م كرات
ال ينطبق
ب -كتب ملزمة :
 .1جمال شحات حبيب  :مناهج البحي العلمي في الخدمة االجتماعية والعلوم البحثية,
ج -كتب مقترحة
االسكندرية  ,المكتب الجامعي الحديي 2113 ,م.
 .2جمال شحات حبيب  :الممارسة العامة من ور حديي في الخدمة االجتماعية ,
االسكندرية  ,المكتب الجامعي الحديي 2113 ,م.
د -دوريسات علميسة أو مجلة دراسات وبحوث في الخدمة االجتماعية والعلوم ابنسانية  ,كلية الخدمة
االجتماعية  ,جامعة حلوان .
نشرات  ....الخ
 مجلدات مؤتمرات كلية الخدمة االجتماعية  ,جامعة حلوان . مجلة علم النفل ,الهيئة المصرية العامة للكتاب. مجلة الصحة النفسية ,كلية التربية -جامعة عين شملرئيل مجلل القسم العلمى :
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

استاذ المقرر :
أ.د  /حنان عبد الرحمن يحيى
2121-2121م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة  )1توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر مشروع بحثىومحتوى المقرر الملال النفسي)

أ 1/يشرح مفهوم الممارسة المتقدمة.

أ 2/يحدد المبادئ األخالقية للممارسة

أ 3/يشرح خطوات التدخل المهني

أ 1/يحدد األدوارالمهنية للتدخل

أ5/يوضح أساليب تقييم تدخله.

ب 1/يحلل مشةالت العمالء

ب2/يستنتج القرارات المهنية المرتبطة
بالتدخل المهني

ب3/يربط نتائج األبحاث العلمية

ب1/يقارن بين نتائج بحوث التدخل

يب5/فسر مشةالت الصراع بين أدوار

ج1/يدرس مشةالت المرضى

ج2/يقيم حاجات المرض

ج 3/يصمم التقاريروالتسليالت المهنية
للتدخل

ج1/يصمم التقارير المرتبطة بالموارد

ج 5/يقيم نتائج تدخله المهنى

د1/يدرس كيفية تةوين عالقة مهنية

2121-2121م

د2/يخطط للتواصل مع فريق العمل.

استاذ المقرر :
أ.د  /حنان عبد الرحمن يحيى

د 3/يدرب األخصائيين االجتماعيين
بالمستشفي.

رئيس مللس القسم العلمى :
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

د 1/يدرس المةتبة للحصول على المعلومات

 -1تحديد مشكلة البحي
 -2إعداد ابطار الن رم للبحي
 -3وضع تساؤالت و فروض البحي.
 -1اختيار عينة البحي.
 -5تحديد أدوات جمع البيانات وتقنينها.
 -6جمع البيانات وإدخالها في البرنامج
ابحصائي المستخدم.
 -7يحدد المعامالت ابحصائية
المناسبة لتحليل البيانات.
 -8تحليل البيانات كميا وكيفيا
وصياية نتائج البحي وتوصيات .
 -9كتابة التقرير النهائي للبحي.

د5/يقيم أدواره في التدخل مع فريق العمل

وأهميتها.

د 2/يلتزم بمواعيد المقابالت

محتويات المقرر

أ

ب

ج

د

د6/يخطط جدوال منيا ألنشطة التدخل
المهني

مخرجات التعلم

أوالق  :المعرفة والفهم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية

المهارات المهنية

المهارات العامة والمنقولة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة  )2توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر مشروع بحثي الملال النفسي)وأساليب التعليم والتعلم
\

أ1/يحدد الطالبالعناصر لخطة البحث

أ2/يبين الطالب أخالقيات البحث

أ3/يشرح الطالب اإلجراءات المنهلية.

أ1/يناق

األسس اللودط

ب1/يحلل نتائج الدراسات السابقة.

ب 2/يربط بين األبعاد االجتماعية والنفسية

ب3/يفسر نتائج األبحاث العلمية

ب1/يحلل الةتابات الن رية

ب6/يستنتلالموارد واإلمةانيات

ج1/يصمم اإلطار الن رم للبحث

ج2/يدرس المفاهيم اإلجرائية

ج3/يصمم اإلجراءات المنهلية.

ج1/يدرب على كيفية اختيارالعينة.

ب5/يفسر النتائج السلبية للمرضي.

ج6/ينفذ التقرير النهائي للبحث
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ج2/يطبق نتائج البحث

أساليب التعليم والتعلم

2021-2020م

د1/يدرس الحاسب اآللي لةتابة البحث

استاذ المقرر :
أ.د  /حنان عبد الرحمن يحيى

د2/يدرسأحدث الدراسات واألبحاث.

مخرجات التعلم

رئيس مللس القسم العلمى :
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

د3/ينفذ المعامالت اإلحصائية

 -6المناقشة التفاعلية

د1/يخطط جدول مني للبحث.

 -1المحاضرة
 -2المناقشة الجماعية االلكترونية
 -3العصف ال هني االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط

د 5/يدرب الفريق البحثىفى إطار تعاونى

ج5/يدرب على كيفية اختياراألدوات.

أوالق  :المعرفة والفهم
أ

ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب

المهارات المهنية
ج

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة  )3توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر مشروع بحثي الملال النفسي) وأساليب تقييم الطالب
ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب
أوالق  :المعرفة والفهم
أ
أ1/يحدد الطالبالعناصلخطة البحي

أ2/يبين الطالب أخالقيات البحي

أ 3/يشرح الطالب ابجراءات المنهجية.

أ 4/يناقش األسل الجودة

ب 1/يحلل نتائج الدراسات السابقة.

ب2/يربط بين األبعاد االجتماعية والنفسية

ب 3/يفسر نتائج األبحاث العلمية

ب 4/يحلل الكتابات الن رية

ب5/يفسر النتائج السلبية للمرضي.

ب6/يستنتجالموارد وابمكانيات

ج 1/يصمم ابطار الن رم للبحي

ج2/يدرس المفاهيم ابجرائية

ج 3/يصمم ابجراءات المنهجية.

ج 4/يدرب على كيفية اختيارالعينة.

ج 5/يدرب على كيفية اختياراألدوات.
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ج 6/ينف التقرير النهائي للبحي

2121-2121م

ج 7/يطبق نتائج البحي

أ.د  /حنان عبد الرحمن يحيى

د 1/يدرس الحاسب اآللي لكتابة البحي

استاذ المقرر :

د 2/يدرسأحدث الدراسات واألبحاث.

رئيل مجلل القسم العلمى :
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

د 3/ينف المعامالت ابحصائية

االمتحان الشفهي
االمتحان التحريرم أعمال سنة)
المشاركة
العروض التقديمية
االمتحان النهلئي

د 4/يخطط جدول زمني للبحي.

أساليب التقويم

المهارات المهنية
ج

د 5/يدرب الفريق البحثىفى إطار تعاونى

مخرجات التعلم

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق أهداف مقرر مشروع بحثي ومحتويات المقرر الملال النفسي)

محتويات المقرر
أهداف المقرر

تحديد
مشكلة
البحث
وأهميتها

إعداد
اإلطار
النظري
للبحث

وضع
تساؤالت
وفروض
البحث

اختيار
عينة
البحث

تحديد
أدوات جمع
البيانات
وتقنينها

جمع
البيانات
وإدخالها
في البرنامج
اإلحصائي
المستخدم

يحدد
المعام ت
اإلحصائية
المناسبة
لتحليل
البيانات

.1تنمية مهارات الطالب في تصميم خطط
البحوث العلمية وتطبيقها في مجال الصحة
العقلية
.2تنمية مهارات الطالب في االستفادة من
نتائج البحوث في التطبيقات العلمية في
مجال الصحة العقلية.
رئيل مجلل القسم العلمى :
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

استاذ المقرر :
أ.د  /حنان عبد الرحمن يحيى
2121-2121م
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تحليل
البيانات كميا
وكيفيا
وصياغة
نتائج البحث
وتوصياته.

كتابة تقرير
نهائي

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

خريطة المنهج لمقرر مشروع بحثى الملال النفسي)
نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المهارات المهنية
المهارات الذهنية
المعلومات والمفاهيم

أعمال فصلية
أسبوع
الدرا
سة
المقرر الدراسي

األهداف

المحتوى

يحدد الطالبالعناصر لخطة

بين الطالب أخالقيات البحث

يشرح الطالب اإلجراءات

يناق

األسس اللودط

يحلل نتائج الدراسات.

يربط بين األبعاد االجتماعية

يفسر نتائج األبحاث العلمية

يحلل الةتابات الن رية

يفسر النتائج السلبية

يستنتج موارد وإمةانيات

يصمم اإلطار الن رم للبحث

يدرس المفاهيم اإلجرائية

يصمم اإلجراءات المنهلية.

يدرب على كيفية اختيار عينة

يدرب على كيفية اختيارأدوات

ينفذ التقرير النهائي

يطبق نتائج البحث في

يدرس الحاسب اآللي لةتابة

يدرسأحدث الدراسات

ينفذ المعامالت اإلحصائية

يخطط جدول مني مناسب

يدرب الفريق البحثي

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهن االلكتروني

المحاضرة االلكترونية

التعلم الذاتي النشط

امتحان قصلي

228

امتحان شفةم

11

االمشاركة

2

المهارات العامة

العروض التقديمية

8-6

استراتيليات التعليم
والتدريس

امتحان نهائي ن رم

5-1

اعداد
االطار
الن رم
للبحث
وضع
تسا الت
وفروض
البحث.
اختيار
عينة
البحث.
تحديد
أدوات
جمع
البيانات
وتقنينها.
جمع
البايانات
وإدخالها
في
البرنامج

3

تنمية
مهارات
الطالب
في
تصميم
خطط
البحوث
العلمية
وتطبيق
ها في
ملال
الصحة
العقلية

تحديد
مشةلة
البحث
وأهميتها.

2-1

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

تنمية
مهارات
الطالب
في
االستف
ادط من
نتائج
البحوث

يحدد
المعامالت
اإلحصائية
المناسبة
لتحليل
البيانات.
تحليل
البيانات
كميا وكيفيا
كتابة
تقرير
نهائي

12

13
-11
15

أستاذ المقرر

أ.د  /حنان عبد الرحمن يحيى

التاريخ
2121-2121م
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رئيس مجلس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

نموذج رقم ()12

جامعة /أكاديمية
:
:
:

كلية /معهـد
قســـــــــــم

حلوان
الخدمة االجتماعية
خدمة الفرد
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الةودم 1101511:خ
التخصص:دبلوم نفسي

اسم المقرر :استراتيليات تطوير التخصص  .الفرقة  /المستوم  :األول
ن رم
عدد الوحدات الدراسية :
 3عملي ----
-

 -2هدف المقرر:

أن يتمكن الطالب من االسهام في عملية التطور المستمرة للعمل في الميدان النفسي .

 -3المستهدف من تدريل المقرر  :بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الطالب قاد اًر على :
 1-3ان يتعرف علي واقع الممارسة المهنية في الميدان النفسي .
 2-3أن يتعرف علي االتجاهات المستقبلية في الممارسة وكيفية العمل علي األخ بها.
أ -السسسمسسسعسسسلسسسومسسسات أ 1-يحدد المقصود بإستراتيجية التطوير
أ 2-يصف واقع الممارسة المهنية في المجال النفسي .
والمفاهيم :
أ 3-يحدد أهداف التطوير في الممارسة المهنية بالمجال النفسي .
أ 4-يحدد حقوع المرضى النفسيين والعقليين .
أ 5-يشسسسرح المعارف والمفاهيم والمبادى والن ريات المرتبطة بالتطور وذلك فى ضسسسوء
جودة االداء .
ب -السسسسمسسسسهسسسسارات ب 1-يستنتج إيجابيات وسلبيات الممارسة المهني في المجال النفسي .
ب 2-يقارن بين استراتيجيات التطوير على المستوى القومي والعالمي .
ال هنية :
ب 3-يستنتج النتائج المترتبة على الممارسة المهنية في المجال النفسي .
ب 4-يفسر القرارات المتعلقة بعملية تطوير التخصص.
ب 5-يقارن بين نتائج األبحاث العلمية المرتبطة بالممارسة في المجال النفسي
ج -السسسسمسسسسهسسسسارات ج 1-يسسدرب الطسسالسسب علي التعسساون مع سسسسسسسسائر الفريق العالجي في التعرف علي نقسساط
الضعف في الممارسة القائمة من الناحية االجتماعية .
السسسسمسسسسهسسسسنسسسسيسسسسة
السسسخسسساصسسسسسسسسسة ج 2-يخطط مع فريق العمل خطط التطوير لمقابلة المشسسسكالت وتحديد الحاجات الخاصسسسة
بالعمالء.
بالمقرر :
ج 3-يصمم التقارير الفنية المتعلقة بالتطوير .
ج 4-يطبق أساليب العمل المطورة التي تم الوصول إليها.
د -المهارات العامة د 1-يدرب على كيفية التواصل مع المعنيين بعملية التطوير .
د 2-يسسدرب على كيفيسسة ا بطالع على نمسساذج تطوير الممسسارسسسسسسسسة المهنيسسة لألخصسسسسسسسائيين
:
االجتماعيين في المجال النفسي من خالل مصادر المعلومات المختلفة .
د 3-يربط بين أدواره و أدوار المشسسسسسساركين ل في وضسسسسسسع وتنفي اسسسسسسستراتيجيات تطوير
الممارسة في مجال الصحة العقلية فى اطار التخصصات المهنية المختلفة
د 4-يدرب األخصائيين االجتماعيين على عملية تطوير ممارستهم المهنية
د 5-يخطط لتبادل الخبرات والمعلومات مع المتخصصين من خالل المؤتمرات والمحافل
العلمية المتنوعة.
األسبوع
الموضوع
 -4محتوم المقرر
2 -1
 -1مفهوم استراتيجيات تطوير التخصص.
3
 -2واقع الممارسة المهنية في المجال النفسي .

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 -3أهداف التطوير في الميدان النفسي .
 -4معوقات الممارسة ومناقشة حلولها المقترحة لتطوير التخصص .

4
6 -5

 -5دراسة حقوع المريض النفسي والعقلي .

8 -7

 -6استراتيجيات تطوير الممارسة (نماذج على المستويين القومي والعالمي 11-9
 -7االسسسستفادة المهنية للخدمة االجتماعية في مؤسسسسسسسسات الصسسسحة العقلية من 15-12
استراتيجيات التطوير في تطوير الممارسة.
 -5أسسسسساليب التعليم  -المحاضرة .
 المحاضرة االلكترونيةوالتعلم
 المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط . -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودة
 -7تقويم الطالب:
أ -األسسسسسسسسسسسالسسسسيسسسسب
المستخدمة

أ -م يد من االمثلة التوضيحية
ب -مناقشة وحوار

 أعمال فصلية األبحاث والتقارير المشاركة الفعالة سجل امتحان فصلى. امتحان نهائىموزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصليةب -التوقيت
 عروض األبحاث التقديميةعلى مدار الفصل الدراسى المشاركات على مدار الفصل الدراسى امتحان تحريرم أعمال السنة .فى األسبوع الرابع عشر امتحان نهائى .فى نهاية الفصل الدراسىج -توزيع الدرجات
 41درجة
 أعمال فصليةموزعة كاآلتى :
 األبحاث والتقارير  11درجات المشاركة الفعالة  5درجات 11درجات
 سجل امتحان فصلى 15 .درجة 61درجة
 امتحان نهائى -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
ال ينطبق
أ -م كرات

202

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

ب -كتب ملزمة :

عبد العزيز فهمى النوحى  :الخدمة اإلجتماعيةالطبنفسية  ,القاهرة  :حقوق لطبع والنشر

ج -كتب مقترحة

 .0رمضان القذافى  :أساسيات الصحة النفسية  ,اإلسكندرية  :المكتب الجامعى

محفوظة للمؤلف . 2102 ,

الحديث 2100 ,

 .2عبد الناصر عوض أحمد جبل  :الخدمة اإلجتماعية النفسية  ,القاهرة  :دار
السحاب للنشر . 2102 ,
- Encyclopedia of social work

د -دوريسسات علميسسة
أو نشرات

- Encyclopedia Britanica
رئيل مجلل القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر
أ.دفاطمة أمين
2121-2121م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر استراتيليات تطوير التخصص الملال النفسي)ومحتوى المقرر
أوالق  :المعرفة والفهم
أ
أ1/يحدد المقصود
بإستراتيلية

أ2/يصف واقع الممارسة.

أ3/يحدد أهداف التطوير

أ1/يحدد حقوق

أ5/يشرح المعارف والمفاهيم.

ب1/يستنتج إيلابيات
وسلبيات الممارسة

ب2/يقارن بين

االستراتيليات.

ب3/يستنتج النتائج الممارسة.

ب1/يفسر قرارات التخصص.

ب5/يقارن بين نتائج األبحاث

ج1/يدرب الطالب علي
التعاون.

ج2/يخطط مع فريق العمل.

ج3/يصمم التقارير الفنية

ج1/يطبق أساليب العمل
المطورط

د1/يدرب على كيفية التواصل

د2/يدرب على كيفية اإلطالع

د3/يربط بين أدواره وأدوار
المشاركين

 -1مفهوم استراتيليات تطوير
التخصص
 -2واقع الممارسة المهنية في
الملال النفسي.
 -3أهداف التطوير في الميدان
النفسي .
الممارسة
معوقات
-1
ومناقشةحلولها
لتطوير
المقترحة
التخصص
 -5دراسة حقوق المريض
النفسي والعقلي
 -6استراتيليات تطوير
الممارسة نماذج على
القومي
المستويين
والعالمي
 -2االستفادط المهنية للخدمة
في
االجتماعية
الصحة
مؤسسات
العقلية من استراتيليات
التطوير في تطوير
الممارسة

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.دفاطمة أمين
2021-2020م

د1/يدرب األخصائيين
االجتماعيين

محتويات المقرر

المهارات المهنية
ج

د5/يخطط لتبادل الخبرات

مخرجات التعلم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )2توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر استراتيليات تطوير التخصص الملال النفسي) وأساليب التعليم والتعلم
أوالق  :المعرفة والفهم
أ
أ1/يحدد المقصود بإستراتيلية

أ2/يصف واقع الممارسة.

أ3/يحدد أهداف التطوير

أ1/يحدد حقوقالمرضي.

أ5/يشرح المعارف والمفاهيم.

ب1/يستنتج إيلابيات وسلبيات
الممارسة

ب2/يقارن بين االستراتيليات.

ب3/يستنتج النتائج الممارسة.

ب1/يفسر قرارات التخصص.

ب5/يقارن بين نتائج األبحاث

ج1/يدرب الطالب علي التعاون.

ج2/يخطط مع فريق العمل.

ج3/يصمم التقارير الفنية

ج1/يطبق أساليب العمل

د1/يدرب على كيفية التواصل

د2/يدرب على كيفية اإلطالع

د 3/يربط بين أدواره وأدوار
المشاركين له

د 1/يدرب األخصائيين
االجتماعيين

أساليب التعليم والتعلم

المهارات المهنية
ج

 -1المحاضرة
 -2المنسساقشسسسسسسسة الجمسساعيسسة
االلكترونية
 -3السسعصسسسسسسسف السسس هسسنسسي
االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط
رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر
أ.دفاطمة أمين
2021-2020م

204

د 5/يخطط لتبادل الخبرات

مخرجات التعلم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة  )3توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر استراتيليات تطوير التخصص الملال النفسي)وأساليب تقييم الطالب
ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب
أوالق  :المعرفة والفهم
أ
أ1/يحدد المقصود بإستراتيلية

أ2/يصف واقع الممارسة.

أ3/يحدد أهداف التطوير

أ1/يحدد حقوقالمرضي.

أ5/يشرح المعارف والمفاهيم.

ب1/يستنتج إيلابيات وسلبيات
الممارسة

االستراتيليات.

ب2/يقارن بين

ب3/يستنتج النتائج الممارسة.

ب1/يفسر قرارات التخصص.

ب5/يقارن بين نتائج األبحاث

ج1/يدرب الطالب علي
التعاون.

ج2/يخطط مع فريق العمل.

ج3/يصمم التقارير الفنية

ج1/يطبق أساليب العمل

205

د1/يدرب على كيفية التواصل

2021-2020م

د2/يدرب على كيفية اإلطالع

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام
أستاذ المقرر :
أ.دفاطمة أمين

د 3/يربط بين أدواره وأدوار
المشاركين له

سلل

المشاركات الفعالة
األبحاث والتقارير
امتحان فصلى

د 1/يدرب األخصائيين
االجتماعيين

أساليب التقويم

المهارات المهنية
ج

د 5/يخطط لتبادل الخبرات

مخرجات
التعلم

المهارات العامة والمنقولة
د

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق أهداف مقرر استراتيليات تطوير التخصص محتوى المقرر
محتوى المقرر
أهداف المقرر

مفهوم استراتيليات
تطوير التخصص

واقع الممارسة
المهنية في الملال
النفسي

أهداف التطوير
في الميدان
النفسي

معوقات الممارسة
ومناقشة حلولها
المقترحة لتطوير
التخصص

دراسة حقوق
المريض النفسي
والعقلي.

استراتيليات
تطوير الممارسة
نماذج على
المستويين
القومي والعالمي

االستفادط المهنية للخدمة
االجتماعية في مؤسسات الصحة
العقلية من استراتيليات التطوير
في تطوير الممارسة.

ان يتعرف الطالب علي واقع الممارسة المهنية
في الميدان النفسي
أن يتعرف علي االتلاهات المستقبلية في
الممارسة وكيفية العمل علي األخذ بها.
رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.دفاطمة أمين
2021-2020م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

خريطة المنهج لمقرر
المقرر الدراسي

استراتيجيات تطوير التخصص

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المهارات المهنية
المهارات الذهنية

المعلومات والمفاهيم

أساليب التقويم

استراتيليات التعليم والتدريس
المهارات العامة
أعمال فصلية

األهداف

المحتوى

أسبوع
الدراسة

يحدد المقصود بإستراتيلية

يصف واقع الممارسة.

يحدد أهداف التطوير

يحدد حقوقالمرضي.

يستنتج إيلابيات وسلبيات الممارسة

يقارن بين االستراتيليات.

يستنتج النتائج الممارسة.

يفسر قرارات التخصص.

يدرب الطالب علي التعاون.

يخطط مع فريق العمل.

يطبق أساليب العمل

يخطط مع فريق العمل.

يدرب على كيفية التواصل.

يدرب على كيفية اإلطالع

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهن االلكتروني

المحاضرة االلكترونية

التعلم الذاتي النشط

متحان فصلى

تقرير عملية

مشروع بحثى

امتحان نهائي عملي

امتحان نهائي ن رم

م
شر
وع
بح
تقر
ثي
ير
عم
ام
لية
تحا
ن
ق
صل
م

أن يتمةن الطالب من االسهام في عملية التطور

 -1مفهوم استراتيليات تطوير
التخصص

2-1

√

 -2واقع الممارسة المهنية في
الملال النفسي.

3

√

 -3أهداف التطوير في الميدان
النفسي .
الممارسة
معوقات
-1
ومناقشةحلولها
لتطوير
المقترحة
التخصص
 -5دراسة حقوق المريض
النفسي والعقلي
تطوير
استراتيليات
-6
الممارسة نماذج على
القومي
المستويين
والعالمي
 -2االستفادط المهني للخدمة
في
االجتماعية

5-1

√

2-6

√

2-8

√

11-10

√

13-12

√
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مؤسسات الصحة العقلية
استراتيليات
من
التطوير في تطوير
الممارسة
 -1مفهوم استراتيليات تطوير
التخصص

√

15-11

أستاذ المقرر

أ.دفاطمة أمين

التاريخ

2021-2020م
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رئيس مجلس القسم العلمي

أ.د /سامية عبد الرحمن همام

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

نموذج رقم ()12
جامعة /أكاديمية  :حلوان
 :الخدمة االجتماعية
كلية /معهـد
 :خدمة الفرد
قســـــــــــم
توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر،
الرمز الةودم :
1101501س
التخصص :دبلوم نفسي

 -2هدف المقرر:

اسم المقرر  :نصوص اجنبية في ملال التخصص

الفرقة  /المستوم
:األول

عملي -----
عدد الوحدات الدراسية  :ن رم 3
 -1تنمية معارف الطالب بأهم المفاهيم والمعلومات المرتبط -بالممارسسسة المهنية في مجال

الصحة العقلية باللغة االنجليزية.
 -2تنميسة مهارات الطالب في االطالع على المراجع والمجالت العلمية األجنبية والقراءة
واالستفادة منها في أوراع العمل والبحوث
 -3المستهدف من تدريل المقرر :
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الطالب قاد اًر على :
أ -السسسمسسسعسسسلسسسومسسسات أ 1-يحدد المفاهيم والمصسسسسطلحات األجنبية المرتبطة بالصسسسسحة العقلية والمرض النفسسسسسي
والعقلي.
والمفاهيم :
أ 2-يشرح الدور ال م تقوم ب البيئة االجتماعية في حدوث االضطرابات النفسية والعقلية.
أ 3-يحدد بعض أساليب التدخل المهنى مع االضطرابات.
ب -السسسسمسسسسهسسسسارات ب 1-يقارن بين األمراض العقلية والنفسية وفقا للمعايير الدولية.
ب 2-يقارن بين أساليب التدخل المهنىوفقا لطبيعة المرض.
ال هنية:
ج -المهارات المهنية ج1-يصمم التقارير والتسجيالت المهنية .
الاااااخااااااصاااااااااااة ج 2-يطبق أساليب التدخل المهنىالمالئمة وفقا لطبيعة المرض
بالمقرر:

د -السسسسسمسسسسسهسسسسسارات د 1-يحلل الكتابات األجنبية المرتبطة بالصحة العقلية.
د 2-يدرب على كيفية االستفادة من مصادر المعلومات االجنبية .
العامة:
د 3-يدرس المصطلحات األجنبية التى يستخدمها أعضاء الفريق العالج
 -4محتوم المقرر

Contents
)1- Mental Health (Concepts and Definitions

Week
1-2

2- Classifications of Mental health diseases and problems.

3-4

3- Factorsassociated with mental health diseases.
4 work in mental health agencies – Team work .

5-6
7-8
9-11

5- The role of social environment in causing mental health
problems
12-13 6- The role of clinical social worker in mental health settings
14-15 7-Readings in the following treatment

approaches
 -5أسسسساليب التعليم  -المحاضرة .
 المحاضرة االلكترونيةوالتعلم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط . -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودط
 -7تقويم الطالب:
أ -األسسسسسسسسسسسالسسسسيسسسسب
المستخدمة

أ -المناقشة والتحليل
ب -حاالت توضيحية

 أعمال فصلية .0عرض التراجم والنصوص
 .2المشاركة والحوار أثناء المحاضرات.
 .3اإلختبارات التحريرية الفصلية .

ب -التوقيت

 .4القراءات والعروض أثناء المحاضرات.
 امتحان نهائىموزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصلية عرض التراجم والنصوص على مدار الفصل الدراسى المشاركة والحوار أثناء المحاضرات على مدار الفصل الدراسى اإلختبارات التحريرية الفصلية فى األسبوع الرابع عشر -القراءات والعروض أثناء المحاضراتعلى مدار الفصل الدراسى

د -توزيع الدرجات

 امتحان نهائى فى نهاية الفصل الدراسى41درجة
 أعمال فصليةموزعة كاالتى :
 01درجات
 عرض التراجم والنصوص المشاركة والحوار أثناء المحاضرات  2درجات -اإلختبارات التحريرية الفصلية

 02درجة

 القراءات والعروض أثناء المحاضرات  01درجات امتحان نهائى -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -م كرات
ب -كتب ملزمة :

 61درجة
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قسم خدمة الفرد

1. Scott. Suzanne (2013) : Theory of mind in individuals

 كتب مقترحة-ج

with paranoids chizophrenia, Glasgow University ( United
Kingdom) , Pro-Quest , Disseration .
2. Lind D.Caerso (2012) : Need of personswith serious
mental illness following discharge form in Patient treatment
patient and family views, Johns Hopkings university.
- Encyclopedia of social work

 دوريسسات علميسسة-د
أو نشسسسسسسسسرات
 الخ....

- Encyclopedia Britanica
: رئيل مجلل القسمالعلمى
 سامية عبد الرحمن همام/د.أ

: أستاذ المقرر
سعيد عبد العال/أ م د
م2121-2121
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر نصوص اجنبية في ملال التخصص الملال النفسي)ومحتوى المقرر
المهارات العامة والمنقولة
المهارات المهنية
ثانيا ق  :المهارط الذهنية
أوالق  :المعرفة والفهم
د
ج
ب
أ

مخرجات المفرر

ا1/يحدد
المصطلحات
المرتبطة بالصحة
العقلية

محتويات المقرر

أ2/يشرح دور البيئة
فى حدوث
اإلضطرابالعقلى

أ3/يحدد أساليب
التدخل المهنى
مع األضطراب

ب1/يقارن بين
األمراض
العقلية
والنفسية

ب2/يقارن
بين أساليب
التدخل

ج1/يصمم
التقارير

ج2/يطبق
أساليب
التدخل

د1/يحلل
الةتابات
األجنبية
المرتبطة
بالمقرر

د2/يدرب على
استخدام
مصادر
المعلومات

1- Mental Health
(Concepts and
)Definitions
2- Classifications of
Mental health diseases
and problems.
3- Factors associated
withmental health
diseases.
4 work in mental health
agencies – Team work
5- The role of social
environment in
causing mental health
problems
6- The role of clinical
social worker in
mental health settings
7- Readings in

the following treatment
approaches

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ م د/سعيد عبد العال
2021-2020م

د3/يدرس
المصطلحات
األنبية المرتبطة
بالملال

د1/يدرس
مهارات قراءط
النصوص
األجنبية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )2توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر نصوص اجنبية في ملال التخصص الملال النفسي)وأساليب التعليم والتعلم
أوالق  :المعرفة والفهم
أ

مخرجات التعلم
أ1/يحدد
المصطلحات
المرتبطة
بالصحة
العقلية

أساليب التعليم والتعلم

أ2/يشرح دور
البيئة فى حدوث
اإلضطرابالعقلى

أ3/يحدد أساليب
التدخل المهنىمع
األضطراب

ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب
ب1/يقارن بين
األمراض
العقلية
والنفسية

ب2/يقارن
بين اساليب
التدخل

المهارات المهنية
ج
ج1/يصمم
التقارير

ج2/يطبق
أساليب
التدخل

المهارات العامة والمنقولة
د
د1/يحلل
الةتابات
األجنبية
المرتبطة
بالمقرر

د2/يدرب على
استخدام مصادر
المعلومات

د3/يدرس
المصطلحات األنبية
المرتبطة بالملال

 -1المحاضرة
 -2المنسسساقشسسسسسسسسسة الجمسسساعيسسسة
االلكترونية
 -3السسسسعصسسسسسسسسسسف السسسس هسسسسنسسسسي
االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5المحاضرة االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط
رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ م د/سعيد عبد العال
2021-2020م
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د 1/يدرس
مهارات قراءط
النصوص
األجنبية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )3توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر نصوص اجنبية في ملال التخصص الملال النفسي)وأساليب تقييم الطالب
مخرجات التعلم
أ 1/يحدد
المصطلحات
المرتبطة بالصحة
العقلية

أساليب تقييم الطالب
أساليب التقويم

أوالق  :المعرفة والفهم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية

المهارات المهنية

المهارات العامة والمنقولة

أ

ب

ج

د

أ 2/يشرح دور
البيئة فى حدوث
اإلضطرابالعقلى

أ3/يحدد أساليب
التدخل المهنى
مع األضطراب

ب1/يقارن
بين األمراض
العقلية
والنفسية

ب2/يقارن
بين اساليب
التدخل

ج1/يصمم
التقارير

ج2/يطبق
أساليب
التدخل

د1/يحلل
الةتابات
األجنبية
المرتبطة
بالمقرر

د 2/يدرب على
استخدام
مصادر
المعلومات

أعمال فصلية
 عرض التراجم للنصوص األجنبية المشاركة والحوار أثناء المحاضرات االختبارات التحريرية الفصلية القراءات والعروض أثناءالمحاضرات
امتحان تحريرم

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ م د/سعيد عبد العال
2021-2020م
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د 3/يدرس
المصطلحات
األنبية المرتبطة
بالملال

د1/يدرس
مهارات
قراءط
النصوص
األجنبية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

مصفوفة  )1توافق أهداف مقرر نصوص اجنبية في ملال التخصص الملال النفسي) مع محتوى المقرر
محتوى المقرر

Mental
Health
(Concepts
and
)Definitions

Classifications
of Mental
health
diseases and
problems.

Factories
of
mental
health
diseases

work in
mental
health
– agencies
Team

The role of
social
environment
in mental
health
problems

أهداف المقرر

The
role of
clinical
social
worker
in
mental
health
settings

7-Readings in the following
treatment approaches

تنمية معارف الطالب بأهم المفاهيموالمعلومات
المرتبطبالممارسة المهنية في ملال الصحة العقلية باللغة
االنلليزية.
تنمية مهارات الطالب في االطالع على المراجع والملالت
العلمية األجنبية والقراءط واالستفادط منها في أوراق العمل
والبحوث
رئيس مجلس القسمالعلمى

أستاذ المقرر :
أ م د/سعيد عبد العال

0202-0202م
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أ.د /سامية عبد الرحمن همام

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
خريطة المنهج لمقرر نصوص أجنبية فى مجال التخصص
المقرر الدراسي

األهداف

المحتوى

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
أسبوع

المعلومات والمفاهيم

الدراسة

أعمال فصلية
أ 1/يحدد المصطلحات المرتبطة بالصحة العقلية

أ 2/يشرح دور البيئة فى حدوث اإلضطرابالعقلى

أ 3/يحدد أساليب العمل مع األضطراب

ب 1/يقارن بين األمراض العقلية والنفسية

ب 2/يقارن بين استراتيليات التدخل

ج 1/يصمم التقارير

ج 2/يطبق أساليب التدخل

د 1/يحلل الةتابات األجنبية المرتبطة بالمقرر

د 2/يدرب على استخدام مصادر المعلومات

د 3/يدرس المصطلحات األنبية المرتبطة بالملال

د 1/يدرس مهارات االطالع

المناقشة الجماعية االلكترونية

العصف الذهن االلكتروني

المحاضرة االلكترونية

التعلم الذاتي النشط

236

اختبار قصلي

The role of social environment
in mental health problems

22-9

عرض التراجم

work in mental health agencies
- Team.

8

المهارات العامة

المشاركة والحوار

Factors association with
mental health diseases

7-6

والتدريس

القراءات والعروض

Classifications of Mental
health diseases and problems

5-4

الذهنية

المهنية

استراتيجيات التعليم

امتحان نهائي نظري

تنمية معارف
الطالب بأهم
المفاهيموالمعلومات
المرتبطة
بالممارسة المهنية
في ملال الصحة
العقلية باللغة
االنلليزية

Mental Health (Concepts and
)Definitions

3-2

المهارات

المهارات

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
The role of clinical social
worker in mental health
settings
- Readings in the following
treatment approaches
تنمية مهارات الطالب في
االطالع على المراجع
والملالت العلمية
األجنبية

كل ما سبق من خالل إعداد األبحاث

22
24-20
على مدار
الفصل الدراسى

أستاذ المقرر
أ.م.د /سعيد عبدالعال

رئيس مجلس القسم العلمي

التاريخ

أ.د /سامية عبد الرحمن همام

2221-2222م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

نموذج رقم ()12
جامعة /أكاديمية  :حلوان
 :الخدمة االجتماعية
كلية /معهـد
 :خدمة الفرد
قســـــــــــم
توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الةودم  1101505 :س
التخصص  :دبلوم نفسي

 -2هدف المقرر:

اسم المقرر  :اتلاهات حديثة في ملال التخصص
عدد الوحدات الدراسية :

ن رم

3

الفرقة  /المستوم :
األول
عملي

----

 -1تنميسسة معلومسسات ومعسسارف الطالب حول أحسسدث االتجسساهسسات العسسالميسسة في مجسسال
الصحة النفسية.
 -2إكسسساب الطالب مهارات تصسسميم برامج التدخل المهني في مجال الصسسحة النفسسسية
وتقييمها في ضوء تخصص وابتجاهات الحديثة .
 .3إكساب الطالب القدرة على العمل مع الفريق العيادى بالمستشفى بحيي يمكن أداء
دوره المهنىفى رعاية المرضى العقليين بالكفاءة المتوقعة من .
 .4ابسهام مع الفريق المهنىالعالجى بالمستشفى فى برامج الوقاية من
ابضطرابالعقلى وضمن أعمال الفريق وك لك أعمال التتبع للمرضى الخارجيين
من المستشفى .

 -3المستهدف من تدريل المقرر :
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم النفسى يصبح الطالب قاد اًر على
أ -المعلومات والمفاهيم أ 1-يحدد المفاهيم المعاصرة لالضطرابات النفسية والعقلية..
أ 2-يحدد أنواع وتصنيفات األمراض العقلية والنفسية.
:
أ 3-يشرح الن ريات المفسرة لألمراض النفسية والعقلية .
أ 4-يحدد أدوار أعضسسسساء الفريق العالجي بمؤسسسسسسسسسسات الصسسسسحة العقليةفى اطار من
التعاون.
أ 5-يشرح المبادئ المهنية واألخالقية والقانونية في مؤسسات الصحة العقلية.
أ 6-يحسدد النتسائج االيجسابيسة للمشسسسسسساركسة الفعسالسة للخسدمسة االجتمساعيسة في التعامل مع
مشكالت الصحة العقلية فى اطار جودة االداء.
ب -المهارات ال هنية  :ب 1-يحلل المشسسسسسكالت االجتماعية والنفسسسسسسية التي يعاني منها المرضسسسسسى النفسسسسسسيين
والعقليين .
ب 2-يقارن بين األمراض النفسية واألمراض العقلية.
ب 3-يحلل نتائج البحوث السابقة في مجال الصحة العقلية.
ب 4-يحلل آراء الكتاب والباحثين المعاصرة حول األمراض النفسية والعقلية
ب 5-يربط دوره المهني بادوار أعضاء فريق العمل وينسق بينها.
ب6-يقارن ويحلل التخصصات المختلفة بين أعضاء فريق العمل.
ب7-يحلل الموارد وابمكانيات المتوفرة في مؤسسات الصحة العقلية.
ج -المهسسسارات المهنيسسسة ج 1-يصمم خطط التدخل العالجي من الجانب ابجتماعى للمرضى واساليب .
الخاصة بالمقرر ج 2-يقيم نتائج التدخل المهنى .
د 1-يحدد أحدث التطورات في مجال الصسسسسحة العقلية من خالل مصسسسسادر المعلومات
د -المهارات العامة
المختلفة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

د .2-يخطط لحضسسسسسسور الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالممارسسسسسسسة المهنية في مجال
الصحة العقلية
د .3-يحدد أحدث ابصسسسسدارات والكتابات حول تطورات األمراض النفسسسسسية والعقلية
وذلك في ضوء االحتياجات التعليمية مع تبادل المعلومات مع المتخصصين .
د 4-يطبق األسلوب الديمقراطية عند قيادة فريق االجتماعيين بالمؤسسة .
 -4محتوم المقرر
األسبوع
الموضوع
3-1
 -1تصنيفات وأنواع األضطراب العقلى .
5-4
 -2المفاهيم المعاصرة لالضطرابات النفسية والعقلية العقلية.
9-6
 -3الن ريات والنماذج التفسيرية والعالجية لالضطراب العقلي .
 -4الجتمعة كأسلوب اجتماعى حديي فى رعاية المضطربين عقليا ً
11
11
 -5الفريق العالجي في مستشفيات الصحة العقلية .
12
 -6مهام ومسئوليات األخصائي االجتماعي النفسي.
14-13
 -7تطبيقات مهنية لدور األخصائي االجتماعي في المجال النفسي
15
 -8ميثاع الشرف األخالقي والقانوني في مجال الصحة العقلية.
 -5أسسسسسسسسسساليسسسب التعليم  -المحاضرة .
 المحاضرة االلكترونيةوالتعلم
 المناقشة الجماعية االلكترونية . العصف ال هني االلكتروني . حل المشكالت . التعلم ال اتي النشط . -6أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوم القدرات المحدودة
أ -عروض تقديمية
ب -حاالت توضيحية
 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب المستخدمة

ب -التوقيت

د -توزيع الدرجات

 أعمال فصلية عروض تقديمية . المشاركة الفعالة . سجل امتحان فصلى . امتحان نهائىموزعة على مدار الفصل الدراسى
 أعمال فصلية عروض تقديمية  .على مدار الفصل الدراسى المشاركة الفعالة  .على مدار الفصل الدراسىعلى مدار الفصل الدراسى
 سجلفى األسبوع الثالي عشر
 امتحان فصلىفى األسبوع الخامل عشر
 امتحان نهائى 41درجة
 أعمال فصليةموزعة كاالتى :
 عروض تقديمية  11 .درجات239

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

 المشاركة الفعالة  5.درجات 11درجات
 سجل امتحان فصلى  15.درجات 61درجة

 امتحان نهائى -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -م كرات
أحمد عكاشسسس  ,طارع عكاشسسسة  :الطب النفسسسسي المعاصسسسر  ,القاهرة  :مكتبة االنجلو
ب -كتب ملزمة :
المصرية . 2118,
عبسد العزيز فهمسة النوحى  :الخسدمسة ابجتمساعيةالطبنفسسسسسسسية  ,القاهرة  :حقوع الطبع
والنشر محفوظة للمؤلف . 2118 ,
ج -كتب مقترحة
د -دوريسسسات علميسسسة أو مجلة الصحة النفسية,كلية التربية -جامعة عين شمل
مجلة علم النفل ,الهيئة المصرية العامة للكتاب.
نشرات  ....الخ
- Encyclopedia of social work
- Encyclopedia Britanica
رئيل مجلل القسمالعلمى :
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر :
أ.د/عبد العزيز فهمي
2121-2121م
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كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر اتلاهات حديثة في ملال التخصص الملال النفسي)ومحتوى المقرر

أ 1/يحدد مفاهيم االضطرابات العقلية

أ 2/يحدد تصنيفات األمراض

أ 3/يشرح الن ريات المفسرط

أ 1/يحدد أدوار فريق العمل

أ 5/يشرح المبادئ المهنية

أ 6/يحدد النتائج اإليلابية للمشاركة فى التعامل
مع االمرض

ب 1/يحلل المشةالت التى يعانى منها المرضى

ب 2/يقارن بين االمراض

ب 3/يحلل نتائج البحوث السابقة

ب 1/يحلل اراء الةتاب فى الملال

ب 5/يربط بين أدواره والفريق العالجى

ب 6/يقارن ويحلل التخصصات المختلفة

ب 2/يحلل الموارد المتوفرط

ج 1/يصمم خطط التدخل

ج 2/يقيم نتائج التدخل

د 1/يحدد التطورات فى الملال

.2المفاهيم المعاصاااااارط لالضااااااطرابات النفسااااااية
والعقلية العقلية
 -3الن ريااات والنمااااذج التفسااااااايريااة والعالجياااة
لالضطراب العقلي
-1اللتمعاة كاأسااااااالوب اجتماعى حديث فى رعاية
المضطربين عقليا ق
 .5الفريق العالجي في مستشفيات الصحة العقلية
 -6مهااام ومسااااااائوليااات األخصاااااااائي االجتماااعي
النفسي.
 -2تطبيقات مهنية لدور األخصائي االجتماعي في
الملال النفسي
 -8ميثاق الشاااارف األخالقي والقانوني في ملال
الصحة العقلية.

رئيس مللس القسم العلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر
أ.د/عبد العزيز فهمي
2020-2012م

د 3/يحدد أحدث الةتابات

.1تصنيفات وأنواعاالضطراب العقلي .

د 1/يطبق الديمقراطية

محتويات المقرر

أ

ب

د

د 2/يخطط لحضور الندوات المتعلقة بالملال

مخرجات التعلم

أوالق  :المعرفة والفهم

ثانيا ق  :المهارط الذهنية

المهارات
المهنية
ج

المهارات العامة والمنقولة

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )2توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر اتلاهات حديثة في ملال التخصص الملال النفسي) وأساليب التعليم والتعلم
مخرجات التعلم

أوالق  :المعرفة والفهم
أ
أ1/يحدد
مفاهيم
االضطرابات
العقلية

أ 2/يحدد
تصنيفات
األمراض

أساليب التعليم والتعلم

أ3/
يشرح
الن ريات
المفسرط

أ1/يحدد
أدوار
فريق
العمل

ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب
أ5/
يشرح
المبادئ
المهنية

أ 6/يحدد
النتائج
اإليلابية
للمشاركة
فى
التعامل
مع
االمرض

ب1/يحلل
المشةالت
التى
يعانى
منها
المرضى

ب2/يقارن
بين
االمراض

ب3/يحلل
نتائج
البحوث
السابقة

ب1/يحلل
اراء
الةتاب
فى
الملال

ب5/يربط
بين
أدواره
والفريق
العالجى

المهارات المهنية
ج
ب6/يقارن
ويحلل
التخصصات
المختلفة

ب2/يحلل
الموارد
المتوفرط

ج1/يصمم
خطط
التدخل

ج2/يقيم
نتائج
التدخل

 -1المحاضرة
 -2المناقشسسسسسسة الجماعية
االلكترونية
 -3العصسسسسسسف السسس هني
االلكتروني
 -4حل المشكالت
 -5السسسسمسسسسحسسسساضسسسسسسسسسسرة
االلكترونية
 -6التعلم ال اتي النشط
رئيس مللس القسمالعلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر
أ.د/عبد العزيز فهمي
2021-2020م

240

المهارات العامة والمنقولة
د
د1/يحدد
التطورات
فى
الملال

د2/يخطط
لحضور
الندوات
المتعلقة
بالملال

د3/يحدد
أحدث
الةتابات

د1/يطبق
الديمقراطية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )3توافق مخرجات التعليم المستهدفة من تدريس مقرر اتلاهات حديثة في ملال التخصص الملال النفسي)وأساليب تقييم الطالب
مخرجات التعلم

أوالق  :المعرفة والفهم
أ
أ1/يحدد
مفاهيم
االضطرابات
العقلية

أ2/يحدد
تصنيفات
األمراض

أ3/يشرح
الن ريات
المفسرط

أ1/يحدد
أدوار
فريق
العمل

ثانيا ق  :المهارط الذهنية
ب
أ5/يشرح
المبادئ
المهنية

أساليب التقويم

أ6/يحدد
النتائج
اإليلابية
للمشاركة
فى
التعامل
مع
االمرض

ب1/يحلل
المشةالت
التى
يعانى
منها
المرضى

ب2/يقارن
بين
االمراض

ب3/يحلل
نتائج
البحوث
السابقة

ب1/يحلل
اراء
الةتاب
فى
الملال

ب5/يربط
بين
أدواره
والفريق
العالجى

المهارات المهنية
ج
ب6/يقارن
ويحلل
التخصصات
المختلفة

ب2/يحلل
الموارد
المتوفرط

ج1/يصمم
خطط
التدخل

ج2/يقيم
نتائج
التدخل

المشاركة الفعالة
عرض أوراق
العمل
عرض حالة
تطبيقية
امتحان منتصف
امتحان نهاية
الفصل الدراسي

رئيل مجلل القسمالعلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر
أ.د/عبد العزيز فهمي
2121-2121م
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المهارات العامة والمنقولة
د
د1/يحدد
التطورات
فى
الملال

د2/يشارك
فى
الندوات
المتعلقة
بالملال

د3/يحدد
أحدث
الةتابات

د1/يطبق
الديمقراطية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد
مصفوفة  )1توافق أهداف مقرر اتلاهات حديثة في ملال التخصص الملال النفسي)ومحتوى المقرر
المفاهيم
المعاصرط
لالضطرابات
النفسية والعقلية
العقلية

محتوى المقرر

أهداف المقرر

تصنيفات
وأنواع
االضطراب
العقلي

الن ريات
والنماذج
التفسيرية
والعالجية
لالضطراب
العقلي

اللتمعة كأسلوب
اجتماعى حديث
فى رعاية
المضطربين
عقليا ق

الفريق
العالجي في
مستشفيات
الصحة
العقلية

مهام ومسئوليات
األخصائي
االجتماعي النفسي

تطبيقات مهنية
لدور األخصائي
االجتماعي في
الملال النفسي

تنمية معلومات ومعارف الطالب حول أحدث
االتلاهات العالمية في ملال الصحة النفسية.
إكساب الطالب مهارات تصميم برامج
التدخل المهني في ملال الصحة النفسية
وتقييمها في ضوء االتلاهات الحديثة.
إكساب الطالب القدرط على العمل مع الفريق
العيادى بالمستشفى بحيث يمةنه أداء دوره
المهنىفى رعاية المرضى العقليين بالةفاءط
المتوقعة منه .
اإلسهام مع الفريق المهنىالعالجى
بالمستشفى فى برامج الوقاية من
اإلضطرابالعقلى وضمن أعمال الفريق وكذلك
أعمال التتبع للمرضى الخارجيين من
المستشفى .

رئيس مللس القسمالعلمى
أ.د /سامية عبد الرحمن همام

أستاذ المقرر
أ.د/عبد العزيز فهمي
2021-2020م
244

ميثاق الشرف
األخالقي والقانوني
في ملال الصحة
العقلية

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

خريطة المنهج لمقرر اتجاهات حديثة فى مجال التخصص
المعلومات والمفاهيم

أعمال فصلية

يحدد مفاهيم االضطرابات العقلية

يحدد تصنيفات األمراض

يشرح الن ريات المفسرط

يحدد أدوار فريق العمل

يشرح المبادئ المهنيةواألخالقية

يحدد النتائج اإليلابية للخدمة اإلجتماعية

يحلل المشةالت التى يعانى منها المرضى

يقارن بين االمراض

يحلل نتائج البحوث السابقة

يحلل آراء الةتاب والباحثين

يربط دوره بأدوار أعضاء الفريق

يحلل ويقارن التخصصات المختلفة

يحلل الموارد واإلمةانيات المتوفرط

يصمم خطط التدخل

يقيم نتائج التدخل

يحدد التطورات فى الملال

يشارك فى الندوات المتعلقة بالملال

يحدد أحدث الةتابات

يطبق األسلوب الديمقراطى

العصف الذهن
االلكتروني
المناقشة الجماعية
االلكترونية

المحاضرة االلكترونية

التعلم الذاتي النشط

امتحان قصلي

عروض تقديمية

245

المشاركة الفعالة

-11
13

سلل

رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /سامية عبد الرحمن همام
أستاذ المقرر
أ.د /عبد العزيز النوحى

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المهارات المهنية
المهارات الذهنية
أسبوع
الدراسة

التاريخ
2021-2020م

المهارات العامة

امتحان نهائي ن رم

2
5-3
الفريق العالجى
الن ريات
والنماذج
تطبيقات

استراتيليات التعليم
والتدريس
المقرر الدراسي
المحتوى
األهداف

11

تصنيفاتها
اللتمعة كأسلوب
حديث
الميثاق االخالقى

1
6

تنمية
معلومات
ومعارف
الطالب
حول
أحدث
االتلاهات
العالمية
في ملال
الصحة
النفسية
إكساب
الطالب
مهارات
تصميم
برامج
التدخل
المهني
في ملال
الصحة
النفسية

مفاهيم
االضطرابات

2

أساليب التقويم

كلية الخدمة االجتماعية
قسم خدمة الفرد

المعلومات والمفاهيم
المقرر الدراسي
المحتوى
األهداف

أعمال فصلية

يحدد مفاهيم االضطرابات العقلية

يحدد تصنيفات األمراض

يشرح الن ريات المفسرط

يحدد أدوار فريق العمل

يشرح المبادئ المهنيةواألخالقية

يحدد النتائج اإليلابية للخدمة اإلجتماعية

يحلل المشةالت التى يعانى منها المرضى

يقارن بين االمراض

يحلل نتائج البحوث السابقة

يحلل آراء الةتاب والباحثين

يربط دوره بأدوار أعضاء الفريق

يحلل ويقارن التخصصات المختلفة

يحلل الموارد واإلمةانيات المتوفرط

يصمم خطط التدخل

يقيم نتائج التدخل

يحدد التطورات فى الملال

يشارك فى الندوات المتعلقة بالملال

يحدد أحدث الةتابات

يطبق األسلوب الديمقراطى

المناقشة الجماعية
االلكترونية

العصف الذهن االلكتروني

المحاضرة االلكترونية

التعلم الذاتي النشط

امتحان قصلي

عروض تقديمية

246

المشاركة الفعالة

رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /سامية عبد الرحمن همام
أستاذ المقرر
أ.د /عبد العزيز النوحى

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المهارات الذهنية

المهارات المهنية
أسبوع
الدراسة

التاريخ
2021-2020م

المهارات العامة

سلل

تطبيقات

13-12

استراتيليات التعليم
والتدريس

امتحان نهائي ن رم

الفريق العالجى

2
اإلسهام مع
الفريق
العالجىفى
عمليات الوقاية
والعالج والتتبع

مهام االخصائى

2-8

إكساب الطالب
القدرط على
العمل مع
الفريق العالجى

الفريق العالجى

6

أساليب التقويم

تابع خريطة المنهج لمقرر اتجاهات حديثة فى مجال التخصص

