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 توصيف الخبرة الميدانية
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن المؤسسة التعليمية:اسم  هـ|1439 /4 /16 تاريخ االعداد:

 الخدمة االجتماعية كلية  الكلية: القسم:

 ماجستير الخدمة االجتماعية  اسم البرنامج:   :)ان وجد( المسار

 

 أ. معلومات عامة عن مقرر الخبرة الميدانية:

 الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية  :ورمزه . اسم مقرر الخبرة الميدانية1

 ساعة 45. عدد الساعات المعتمدة )إن وجد(: 2

 السادس.المستوى  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي تقدم فيه الخبرة الميدانية. 3

 :ألنشطة الخبرة الميدانية ةت المخصصاوقواأل التواريخ. 4

  أ. التواريخ:

 أيام   3 ب. االوقات:

 . أسماء وأماكن وبيانات االتصال لكافة مواقع الخبرة الميدانية:6

 
 المسؤول الشخص اسم هاوعنوان الجهة اسم

 لشخصبا االتصال بيانات

و  االكتروني)البريد  المسؤول

 الهاتف الجوال(

 أ
 مكاتب اإلرشاد األسري 

 

  

 ب
 مستشفيات وزارة الصحة 

 

  

   مستشفى العسكري  جـ

   مستشفى قوى األمن العام د

 هـ
مدينة الملك عبد العزيز للحرس 

 الوطني.

  

 و
جميع مؤسسات وزارة العمل 

 .والتنمية االجتماعية 

  

   المؤسسات اإلصالحية )السجون( ي

 مخرجات التعلم:ب. 

 ستراتيجيات تدريسها.اطرق تقييمها، ومخرجات التعلم للخبرة الميدانية في مجاالت التعّلم، و

بشكل متناسق كوحدة  تدريس معا  الات استراتيجيو، البرنامج تقييمطرق و مخرجات التعلمتعمل 

 .الطالب وتعليمتعلم عملية ل ا  ثابت ا  كس توافقتعمترابطة، 

ينبغي و)وهي موضحة في الجدول أدناه(؛  لتعلمللمؤهالت خمسة مجاالت لطار الوطني يتضمن اإل

 ا  ، وقد تتطلب بعض البرامج أيضلتعلم في المجاالت األربعة األولا على البرامج تغطية مخرجات

 حركي.-المجال النفس

رقم على الجانب في الجدول أدناه، مجاالت التعلم الخمس في اإلطار الوطني للمؤهالت، ولكل منها 

 األيمن من الجدول.

 :لالتي وفقا   تعبئته ويمكن 
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 اكتب مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس في الخانة المخصصة لكل مجال. أوالً:

 يمها.ووطرق تق ،اكتب استراتيجيات التدريس الداعمة والمتوافقة مع مخرجات التعلم المستهدفة ثانياً:

مها، وينبغي أن تكون مخرجات  يمواكتب طرق التق ثالثاً: المناسبة التي تقيس بدقة مخرجات التعلم وتقوِّ

 التعلم واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها متناسقة وتعمل معا  كعملية تعليم وتعلم متكاملة.
 لمجاالت وفقاً  التعلم مخرجات 

 الوطني اإلطار في التعلم

 للمؤهالت

 يمقوالت طرق التدريس استراتيجيات

 المعرفة 1

رة الميدانية تستتتتتتت ي  نهاية الخبفي  1-1

 ال البة أن:

عتتة الممتتارستتتتتتتتة ال تتالبتتة طبي تُعرف

مؤستتتتتتستتتتتتتة التتتدريتت  في  المهنيتتة 

وعالقتهتتتا بمؤستتتتتتستتتتتتتتتات المجتم  

  . األخرى

استراتيجية الت بيق  -1

 والممارسة المباشرة:

م  اجتماعات االشراف الدورية 

أخصائية المؤسسة وشرحها ل بيعة 

 والمؤسسات ذات العالقة.العمل 

 :م  األفراداستراتيجية العمل  -2

ت بيق نموذج حل وت بق من خالل  

 . المشكلة

 

خ ة التدري  الميداني  والمتوق  

 .تنفيذها خالل الفصل الدراسي

 

العمل م  العمالء والتسجيل لكل 

 مرحلة وفق النماذج المتاحة.

ال البة مستويات الممارسة  تحدد 1-2 

المهنية )الصغرى والوس ى 

كل  فيوالتدخل المهني  والكبرى(

 مستوى.

 دراكيةاإل المهارات 2

في نهاية الخبرة الميدانية تستطيع  2-1
 الطالبة أن:

تبني الطالبة مهارت الممارسة 
المهنية األساسية مع العمالء على 

كافة المستويات الصغرى والوسطى 
 والكبرى. 

 

استراتيجية التعلم من خالل  -1

 النشاطات: 

وت بق من خالل التخ يط والتنفيذ 

 لألنش ة. 

 استراتيجية حل المشكالت: -2 

وت بق من خالل دراسة وتحليل 

ووض  خ ط الحاالت الفردية 

 التدخل المهني.

 

 

ما تقدمة ال البة من التقارير 

الدورية وتسجيل الحاالت وفق 

 النماذج المعتمدة.

تميز الطالبة الموارد البيئية داخل  2-2
المؤسسة وخارجها ألتستثمارها 

 لصالح العميل. 

 

 المسؤولية وتحمل التعامل م  اآلخرين مهارات 3

 يتوقع من الطالبة أن: 3-1
الميثاق األخالقي في التدخل تلتزم ب
 . تقبل التوجيهات المهنية و المهني

 استراتيجية اإلشراف المباشر: 

 ويتم ت بيقها من خالل المناقشة م 

أخصائية المؤسسة واستاذة المادة 

ومباشرة الحاالت على المستويات 

 المتاحة.

استراتيجية التعلم من خالل 

 النشاطات:

وت بق من خالل تقديم األنش ة  

الجماعية على مستوى مؤسسة 

 التدري .

على  مدى تطبيق الميثاق األخالقي

مستوى المؤسسة والزمالء 

، تقويم السلوك والعمالء والمهنة

 المالحظ.

 

تتفاعل مع المهام واألدوار الموكلة  3-2
لها للعمل في مؤسسة التدريب 

من خالل تطبيق المباديء الميداني 
والمهارت العلمية في الممارسة 

 الميدانية.

 العددية والمهارات التقنية والمهارات التواصل مهارات 4

لبحث عن ل استخدام الحاس  اآللي 4-1

المواق  ومعرفة الجديد فيما يرتبط 

ومناقشتها م   بحاالت العمالء

 . االجتماعات الدوريةالزميالت أثناء 

 الجماعي:استراتيجية العمل 

ويتم ت بيقها من خالل عدة طرق  

 وهي:

المناقشة  –التعلم الجماعي التعاوني 
 عرض الحاالت 

استراتيجية التعلم من خالل 
 النشاطات:

 التعرف على نتائج البحوث.

التكليفات العلمية كدراسة الحالة 
لتدخل المهني الفردية واساليب ا

المبني على أحد نظريات أو نماذج 
التدخل المهني والذي تتضح فيه 
التكنيكات التي مارستها الطالبة مع 

 كل حالة فردية.

استخدام مصادر البحث اإللكتروني  4-2

للبحث عن الموارد المجتمعية التي 
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توفر الخدمات للعمالء وفق 

 تصنيفاتهم االجتماعية واحتياجاتهم.

وت بق من خالل تقديم األنش ة  

الجماعية على مستوى مؤسسة 

 التدري .

 

 حركيةية الالنفس المهارات 5

 ال تن بق 5-1

 

 :توصيف أنش ة الخبرة الميدانيةج. 

 :الرئيسة خالل الخبرة الميدانية ةبال لف أنش ة ص   .1

 :الوحدات الصغرىعلى مستوى 

 .أكتشاف الحاالت الفردية 

 للعميل. تصنيف نوع المشكلة الفردية 

  المقترح.وض  خ ة لنوعية التدخل المهني 

 االجتماعية المساندة للحالة الفردية والتي يمكنها دعم العميل. تحديد الجهات 

 جحة م  العميل.مكن من انشاء العالقة المهنية ناالت 

 المستوفي للمعايير اللغوية واإلمالئية التسجيل المهني للحالة الفردية. 

 :الوحدات الوس ىعلى مستوى العمل م  

  الجماعة.نوع القدرة على تحديد 

  ديد احتياجات الجماعة.تحالقدرة على 

  برنامج اجتماعي يتماشى في أهدافة م  أهداف المؤسسة والجماعة ذاتها.القدرة على إعداد 

 .القدرة على إدارة الجماعة وتنفيذ البرنامج 

 .القدرة على تقويم البرنامج والنقد الذاتي 

 :لوحدات الكبرىعلى مستوى ا

 على مستوى المؤسسة.برنامج وض   القدرة على 

 م  الزمالء. مهنية وفق الميثاق األخالقي تكوين عالقات القدرة على 

 القدرة على اقتراح طريقة تنفيذ للبرنامج وعرضها على مشرفة التدري  وفق المتاح. 

 .القدرة على تنفيذ البرنامج وتقييمه 

 

 خالل الخبرة الميدانية: ةال لب يكلّف بهاالواجبات والمشاري  والتقارير التي اذكر  .2

 صفحات. 10تقديم بحث عن مجال التدري  الميداني  ال يقل من خمسة إلى  .أ

بحيث ال تقل عن أرب  برامج تقديم الخ ة التدريبية والتي تحوي على عدد البرامج على مستوى الوحدات الوس ى  .ب

 الكبرى.برنامجين عمل على مستوى الوحدات وللجماعات 

 بواق  حالتين.الفردية  تسجيل ال البة للحالة .ت

 قراءات. 3تقديم  قراءات  وعرضها وتوظيفها في المجال ال تقل عن  .ث

 ؟للحصول على تغذية راجعة من ال الب حول تجربتهم في الخبرة الميدانية المتَّبعةاإلجراءات  .3

 تقديم الحقيبة التدريبية في نهاية الفصل الدراسي والذي يوضح مدى استفادة ال البة من الخبرة الميدانية. 
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  .لية حل الخالفات(آ)بما في ذلك  الميدانية واتخاذ القرارات فيها الخبرةمسؤوليات ض  الهيكل التنظيمي ل .4

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المسؤوليات

 المسؤوليات
 مسؤولية

 الطالب

 المشرف مسؤولية

 بالخبرة المكلف

 الميدانية

 الهيئة مسؤولية

 البرنامج في التعليمية

 أو سمالق مسؤولية

 مجلس أو رئيسه

 الكلية

 التخ يط 

        أ. األنشطة الطالبية

        ب. خبرات التعلم

        ج. مصادر التعلم

 مكت  التدري  الميداني
م  كافة اركان  ومتابعة العملية التدريبية ض  األنظمة والقوانين وأختيار مؤسسات التدري  يقوم بو

الميدانيةالخبرة   

ستاذة التدري  من الكليةأ  

تقوم باإلشراف على اكتساب ال البة للخبرة الميدانية  ومتابعتها وتقييمها لألداء المهني والتسجيل 

 والبرامج.

مؤسسة التدري .من طالبة التدري : الهدف من العملية التدريبية والمخرج للممارسة  المهنية   

 مؤسسة التدري  الميداني

وهي موق  التدري  الفعلي ومكان إمداد ال ال   

 بالعمالء والخبرات المهنية التي تحتاجها. 

 و

 أخصائية المؤسسة

وهي المهنية المسئولة عن متابعة سير العملية التدريبية 

 في المؤسسة والتزام ال البة بالميثاق األخالقي المهني 

الهيكل التنظيمي لمسؤوليات الخبرة 

 الميدانية  وأتخاذ القرارت
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      د. إعداد موقع الخبرة الميدانية

      هـ. تقديم الدعم واإلرشاد

 التنفيذ واإلشراف

       أ. عملية التنقل من وإلى موقع الخبرة الميدانية

      اكتساب مخرجات التعلمب.التأكد من إظهار 

ج. استكمال المهام والواجبات والتقارير 

 والمشاريع المطلوبة

     

      د. التأكد من سالمة الموقع

      هـ. متابعة أنشطة تعلم الطالب

      ح. توفير مصادر التعلم

      ط. الشؤون اإلدارية )الحضور واالنصراف(

        ي. مسؤوليات أخرى

 يموالتق

      مخرجات تعلم الطالب أ.

       ب. الخبرة الميدانية

ج. عضو هيئة التدريس المكلف بالتدريب 

 الميداني

     

      د. أعضاء هيئة تدريس آخرون في البرنامج

       هـ. موقع الخبرة الميدانية

        و. مصادر التعلم

 يم ال الب:ب. اشرح إجراءات تقي

 % لألستاذة المقرر.60% لألخصائية في مؤسسة التدري ، ونسبة 40يتم احتساب درجة التدري  الميداني بنسية  .1

 في بداية الفصل الدراسي.د مؤسسة التدري  بنموذج التقييم تزو .2

 إطالع  طالبة التدري  على نموذج التقييم في بداية التدري  الميداني. .3

 ومناقشتها في التقييم.لطالبة مشرفة المؤسسة ل تقييم .4

 واحتساب الدرجة النهائية للمقرر.ة ألستاذة المقرر لتقوم بتقييم ال البة سلم نماذج التقييم من المؤسستُ  .5
 تسلم استمارات التقييم لمكت  التدري  الميداني  في أول يوم اختبار نهائي. .6

 

المشرف على الخبرة الميدانية م  أعضاء هيئة عند اشتراك : البت في االختالفات بين التقويماتج. وّضح آلية 

 :سؤولية تقويم ال البمفي تدريس آخرين 

يتقدم المعترض على التقييم بتعبئة نموذج اإلعتراض في مكتب التدريب الميداني موضحا  أسباب اإلعتراض  .1

 على التقييم.

 ومبرراته.يتم مراجعة سبب اإلعتراض  .2

 ة فهم سبب أختالف التقويم.يتم مناقشة كل طرف من األطراف ومحاول .3

 يتم أخذ رأي المشرفة واألخصائية المدربة للطالبة وترجيح الرأي الغالب. .4

وفي حال وجد إختالف على التقييم واعتراض واضح من أكثر من طرف يحال التقييم للجنة من وكيلة شؤون  .5

 الطالبات. 
 

 

 د. التخ يط واإلعداد:

 . تحديد الموق  الميداني:1

 التجهيزات، معلومات، تقنية)توفر موق  الخبرة الميدانية  مت لبات

 (... ألخالعيادات التعلم، مصادر السكن، ،القاعات المعامل،

 الخاصة لمحّكاتا

 في المرضى مع بالتعامل الخاصة كاتلالم :)مثل

 محل بالمؤسسة خاصة محكات أو الطبية، التخصصات

 (... ألخالتدريب

 إرسال خطاب بالموافقة. الميداني.موافقة مؤسسة التدريب  .أ
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 وجود حاالت إكلينيكية فردية للممارسة المهنية. توفر العمالء. .ب

د بيئة عمل منظمة تمكن الطالبة من تطبيق كافة وجو .ج

 المهارات االجتماعية مع العمالء.

 توفر دليل للعمل المهني في مقر المؤسسة.

 وجود أخصائية اجتماعية لإلشراف على طالبة التدريب. .د
أن تكون األخصائية االجتماعية ذات خبرة مهنية 

 في مؤسسة التدريب الميداني.

  وجود مكتب خاص للمقابالت الفردية مع العمالء. .هـ

 .مواق  الخبرة الميدانية المناسبةتحديد التخاذ القرار بشأن المتبعة  اإلجراءات وضح
 

صحية أو استشارية للعمالء وتقوم بت ويرهم مهنياً ليتمكنوا من تجاوز تعليمية أو أن تكون المؤسسات تقدم خدمات اجتماعية أو 

 .صقلهم في مجال الخبرة الميدانيةالصعوبات التي تعوق دون 

 
 

 . تحديد األساتذة والمشرفين الميدانيين:2

 التدري  الم لوب المسؤوليات المؤهالت

 المناقشات  اإلشراف على العملية التعليمية  أستاذ دكتور  .أ

الشرح والتوضيح والتفسير  تزويد الطالبات بالخبرة الميدانية  أ ستاذ مشارك .ب

 للتدخل المهني الناجح 

الزيارات الميدانية والمتابعة  تزويد الطالبات بالخبرة الميدانية  أستاذ مساعد  .ج

واالجتماعات واالشراف على 

 التسجيل 

 المناقشات  تزويد الطالبات بالخبرة الميدانية  محاضر 

الشرح والتوضيح والتفسير  تزويد الطالبات بالخبرة الميدانية  معيد 

 للتدخل المهني الناجح .

الزيارات الميدانية والمتابعة 

على واالجتماعات واالشراف 

 التسجيل

اإلشراف المؤسسي للعمل المهني  أخصائية المؤسسة  .د

 الذي تؤدية الطالبة  المتدربة  

 

 أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الميدانيين المناسبين:تحديد التخاذ القرار بشأن المتبعة  اإلجراءات

 
 

 

 . تحديد ال الب:3

 خاصة للتدري مت لبات  مت لبات االختبارات المت لبات السابقة

 ت251جمع   ت/351جمع  .أ

 ت241ت/ جمع 352جمع 

اإللتزام بالميثاق األخالقي  ال تنطبق

 لالخصائي االجتماعي 

الحصول على معدل للفصل  .ب

الدراسي األول ال يقل عن جيد 

 جدا .

  ال تنطبق

 ريسمح للطالبة بأختبار مقر .ج

 التدريب وفق المؤسسات المتاحة .

 

بقواعد وشروط مؤسسة اإللتزام  ال تنطبق

 التدريب.
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مقابالت شخصية للطالبات  .د

الراغبات في التدرب بمؤسسات 

 اإلصالحية.

أن تكون الطالبة ذات شخصية مميزة  ال تنطبق

ويمكنها تفهم مشكالت العميالت في 

 المؤسسات.

 بالخبرة الميدانية؟ما إذا كان ال ال  مؤهالً لاللتحاق تحديد التخاذ القرار بشأن المتبعة  اإلجراءات

 
 

 

 :إدارة السالمة و المخاطر. 4

 مت لبات التدري  للسالمة تدابير السالمة المتخذة المخاطر المحتملة األمانمت لبات  

التعرف على  .أ

مصادر الخطر 

 المحتملة.

بعض العمالء 

الخارجين عن 

السيطرة بسبب 

حاالت الغضب أو 

المرض أو األلم أو 

 الصدمة.

آلية التعامل التعرف على 

في مواقف ثورة العميل 

 المحتملة.

توفر جهاز أمني في مؤسسة 

 التدريب.

التعرف على  .ب

 مخارج السالمة.

األطالع على دليل االمن  اشتعال الحريق

 والسالمة بالمنشأة.

دورة في كيفية التصرف أثناء 

 الحريق ومواقع  التجمع.

انقطاع التيار  التعامل مع األزمات  .ج

 الكهربائي. 

األطالع على دليل االمن 

 والسالمة بالمنشأة.

 التعرف على مخارج السالمة.

التعامل مع مواقف  .د

 الخطر.

توقف المصاعد 

 الكهربائية. 

 استخدام هاتف المصعد.

 عدم الهلع.

توفر خطوط اتصال سليمة 

وتوفردليل لهواتف الجهات 

 األمنية كالدفاع المدني.

 :مخاطرالالتخاذ القرار بشأن تأمين الحماية وتقليل المتبعة  اإلجراءات

توقيع مؤسسة التدريب على عدم تعريض طالبة التدريب ألي موقف يتوقع أن يكون مصدر خطر محتمل 

وتزويدها بدليل األمن والسالمة وكافة التدريبات التي يخضع لها العاملون في المؤسسة في مجال األمن 

 والسالمة.

 

 

 

يتشاركان من المؤسسة التعليمية ل من المشرف الميداني وعضو هيئة التدريس ذا كان كإ .حل االختالفات في التقييم .5

 أي إختالفات في التقييم؟ لحل م الطلبة، فما هي االجرات المتبعةفي مسؤولية تقيي

 

 

 هـ. تقويم الخبرة الميدانية:

 من قبل كل من:و توصيات التحسين أنش ة الخبرة الميدانية إجراءات تقويم ف وص .1

 

 أ. الطالب: 

 يم:ف إجراءات التقيص  

 يثاق األخالقي مع العمالء والزمالء والمؤسسة والمهنة.معيار تطبيق الم

 معيار التدخل المهني مع الحاالت الفردية.

 ونجاح العالقة المهنية. معيار األتزان األنفعالي

 و خدماتها.على عمل برنامج للمؤسسة يستهدف أحد فئاتها أمعيار القدرة 
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 معيار التسجيل المهني.

 ي:الطاقم اإلشرافي الميدانب. 

 يم:صف إجراءات التقي

 اإللتزام بقوانين وانظمة المؤسسة.

 القدرة على تكوين العالقة المهنية الناجحة مع العمالء.

 بالشكل المتبع. ممارسة العمل الميداني مع العمالء وخدمة العمالء

 عمل األنشطة والبرامج في مؤسسة التدريب.

 

 في المؤسسة التعليمية:الطاقم اإلشرافي من أعضاء هيئة التدريس ج. 

 صف إجراءات التقويم:

 تقويم أنشطة التدريب السابقة الذكر في إجراءات تقويم الطالب.

 

 (:وغيرهم ،قلم المستو  ، المق متعاونةل، الجهات اد. جهات أخرى )الخريجون 

 صف إجراءات التقويم:

 

 تقوم إجراءات التقويم من خالل استبيانات ترفع لمكتب التدريب الميداني في نهاية الفصل الدراسي.
 

  

 د. هياء علي المزيد اسم منسق البرنامج:
    

  تاريخ االستالم:  التوقي :

 

 


