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نموذج توصيف مقرر دراسي

 .1اسم املؤسسة التعليمية :جامعة الملك سعود

:تاريخ التقرير

 .2الكلية /القسم  :اآلداب  /الدراسات االجتماعية

أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1 .1اسم ورمز املقرر الدراسي :االستشارات واالرشاد االجتماعي (  )272مجع
 .2 .2عدد الساعات املعتمدة :ساعتان
 .3 .3الربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي :بكالوريوس
 .2 .2اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي:
 .5 .5السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي :اخلامس
 .6 .6املتطلبات السابقة هلذا املقرر :اسس اخلدمة االجتماعية ( )103مجع
 .7 .7املتطلبات اآلنية هلذا املقرر  :ال يوجد
 .8 .8موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية :املدينة اجلامعية للطالبات
 .9منط الدراسة املتبع (اخرت كل ما ينطبق):
أ .قاعات احملاضرات التقليدية
ب .تعليم املدمج( تقليدي وعن طريق اإلنرتنت
ج .التعلم اإللكرتوين
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ه .أخرى
تعليقات:

ب) األهداف:
 .1هدف المقرر الرئيسي ؟
تهدف هذه المادة إلى
-

تزويد الطالب والطالبات بالمعارف النظرية والمهارات التطبيقية الالزمة حول اإلرشاد واالستشارات االجتماعية بصفتها حاجة ذات

أولوية للمستفيدين من مهنة الخدمة االجتماعية.

 تهيئة الطالب والطالبات لإللمام الجيد بنظريات وطرق وأساليب اإلرشاد االجتماعي-

المعرفة الكافية في احتياجات المستفيدين وأهم مشكالتهم والمعوقات والصعوبات التي تواجه المرشدين والمسترشدين بشكل

-

تقديم مهارات ونماذج تطبيقية تساهم في رفع مهارات الطالب وتساعد في تأهيلهم لتقديم خدمات استشارية وإرشادية على درجة

مفصل.
عالية.

-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت،
والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة):
 استطالع آراء الطالب حول عملية التدريس اإللمام بخبرات الزمالء اآلخرين بالقسم واألقسام األخرى-

االطالع علي الكتابات الحديثة في المقرر

ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع

ساعات التدريس

قائمة الموضوعات
مقدمة في اإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسرية

1

2

تاريخ اإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسرية من خالل مهنة الخدمة االجتماعية

1

2

أساليب وطرق اإلرشاد واالستشارات االجتماعية (الفردية ،الجماعية) (المقابلة ،الهاتفية ،اإللكترونية)

2

4

مقومات اإلرشاد واالستشارات االجتماعية أ .المبادئ ب .األسس النظرية ج .األسس المهارية

6

12
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مراحل اإلرشاد واالستشارات االجتماعية (البداية – الوسط – النهاية)

3

6

حاالت تطبيقية

2

4

-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
محاضرات
ساعات التدريس

دروس

خصوصية

معامل

العملي

المجموع

أخرى

30

 30ساعة

ساعات املقرر

ال يوجد

 .3ساعات تعلم أخرى يشترك فيها الطالب خالل األسبوع؟
 .2مجاالت مخرجات التعلم في وثيقة اإلطار الوطني للمؤهالت المنشودة بحسب طرق التقويم وطرق التدريس المتبعة؟

تتماشى خمرجات تعلم املقرر وطرق التقومي واسرتاتيجيات التدريس معاً يف إطا ٍر واحد ،إذ أنه يتم التعاطي معها كمجموعة متناغمة تنصب أخرياً يف بوتقة
واحدة لعملية تعلم الطالب وتقومي أدائهم وطرائق تدريسهم.
ويصنف اإلطار الوطني للمؤهالت جماالت التعلم إىل مخسة جماالت ،تكون فيها خمرجات التعلم يف املقرر املعين متطلباً أساسياً ،وعادةً ال تتجاوز خمرجات

التعلم يف املقرر الثمان خمرجات متسقة فيما بينها مع جمال تعلم واحد على األقل ،فيوجد يف بعض املقررات خمرج تعلم واحد أوكثر من خمرجات تعلم الربنامج
تسري يف تناغم مع بعضها البعض لضمان اتساق خمرجات التعلم يف الربنامج ككل ،إذ تساهم خارطة مصفوفة خمرجات التعلم للربنامج يف إيضاح أي من
خمرجات تعلم الربنامج قد مت إدراجه يف املقررات املعنية.
لقد وضع لك جماالت خمرجات التعلم يف وثيقة اإلطار الوطين للمؤهالت مرقمة يف العمود األيسر يف اجلدول أدناه.

أوالا ،قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر تكون قابلة للقياس واملتطلبة يف جماالت التعلم املقابلة (أنظر إىل الشرح أسفل اجلدول) .ثاني ا ،ضع اسرتاتيجيات
التدريس املتبعة لتحقيق تلك املخارج باالتساق مع طرق التقومي املستخدمة ومع خمرجات التعلم املنشودة .ثالثا ،ضع طرق التقومي املالئمة اليت تساعد على

قياس وتقييم خمرجات التعلم املنشودة .كما ينبغي أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق التقومي املستخدمة واسرتاتيجيات التدريس املتبعة لتشكل معاً
عملية تعلم وتعليم متكاملةز رابعا ،يف حال التقاء خمرجات تعلم الربنامج مع خمرجات تعلم املقرر فأشر إىل ذلك بالرمز @
علماً بأنّه ال يتطلب من مجيع املقررات أن حتتوي على خمرجات التعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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مجاالت مخرجات التعلم المستقاة من أطر المؤهالت الوطنية

طرق تدريس المقرر

أدوات تقويم المقرر

 1.0المعرفة
 -االختبارات الفصلية أثناء

تزوي د ددد الط د ددالب والطالب د ددات بالمع د ددارف النظري د ددة والمه د ددارات التطبيقي د ددة

الفصل الدراسي

الالزمد د ددة حد د ددول اإلرشد د دداد واالستشد د ددارات االجتماعيد د ددة بصد د ددفتها حاجد د ددة
ذات أولويد د ددة للمسد د ددتفيدين مد د ددن مهند د ددة الخدمد د ددة االجتماعيد د ددة .ولد د ددذلك
ينبغد د ددي علد د ددى الطد د ددالب والطالبد د ددات الدارسد د ددين لهد د ددذه المد د ددادة اإللمد د ددام

الجي د ددد بنظري د ددات وط د ددرق وأس د دداليب اإلرش د دداد االجتم د دداعي ف د ددال ع د ددن
 1.1المعرف د د ددة الكافي د د ددة ف د د ددي احتياج د د ددات المس د د ددتفيدين وأه د د ددم مش د د ددكالتهم
والمعوقد د د ددات والصد د د ددعوبات التد د د ددي تواجد د د دده المرشد د د دددين والمسترشد د د دددين

بش د د ددكل مفص د د ددل .ويج د د ددب أ تش د د ددمل ه د د ددذه الم د د ددادة عل د د ددى مه د د ددارات

 االختبار النهائي المحاضرة -الحوار

 المناقشة -التعليم الذاتي

ونم د دداذج تطبيقي د ددة تس د دداهم ف د ددي رف د ددع مه د ددارات الط د ددالب وتس د دداعد ف د ددي

 المناقشات والحواراتالمستمرة مع الطالب

 -المراجعات الدورية لما

سبق دراسته للوقوف علي
مستوي تحصيل الطالب

ومدي استيعابهم للمادة

العلمية المت منة في إطار

تأهيلهم لتقديم خدمات استشارية وإرشادية على درجة عالية.

المقرر

 2.0المهارات اإلدراكية
 -تشكيل مجموعات عمل

 القدرة علي التفسير وربط المعلومات يبع ها البعض العصف الذهني2.1

 -المناقشات المتبادلة

 -نمط التعامل مع األسئلة المفاجئة

 طرح المشكالت ومحاولة المواقف العملية -المناقشات الجماعية

 -أسلوب حل المشكالت

تقديم تصورات بخصوص

كيفية التغلب عليها

والبدائل المطروحة في هذا

اإلطار

 رصد الحلول المبتكرةوغير التقليدية

 3.0مهارات تحمل المسؤولية والتواصل مع اآلخرين
 الوقددوف علددي مدددي تفاعددل تشجيع الطالب علي محاكاة دور ع و هيئة التدريس3.1

 شرح الموضوع وإجراء الحوار حوله -التحاور حول موضوعات المقرر

الطالب مع زمالئهدم ومددي

 -المواقف العملية

 -المناقشات الجماعية

تقددم مهدداراتهم االتصددالية –
كد د د د د د ددل علد د د د د د ددي حد د د د د د ددده –
والمعوقددات التددي قددد تحددول

دو ذلك

 رص ددد م دددي ق دددرة الط ددالبPage 5
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علي العمل بروح الفريق فدي

إطار مجموعات العمل
 4.0االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية
 -تقييم مدي المهارة في

4.1

 -الواجبات المنزلية

 -كتابة التقارير البحثية حول موضوعات المقرر

والتكليفات بالبحوث

 -التحاور حول موضوعات المقرر

العلمية المكتبية

 -المناقشات المتبادلة

 -شرح الموضوع وإجراء الحوار حوله

 -المواقف العملية

االستعانة بمناهج البحث

العلمي المتعارف عليها

وتوظيفها بالطريقة المالئمة

 رصد التصورات اإلبداعيةوالحلول المبتكرة وغير
التقليدية

 -القدرة علي التفسير وربط

المعلومات يبع ها البعض

 5.0مهارات النفسحركية
 5.1ال ينطبق
بعض اإلرشادات المساعدة عل فهم األفعال المستخدمة في نواتج التعلم ،وبعض طرق التقويم واستراتيجيات التدريس
األفعال المقترحة

مجاالت مخرجات التعلم المستقاة من أطر المؤهالت
الوطنية

يتعرف،
بعرف ،يصنف ،يو ّ
يسميّ ،
يذكرّ ،
ضح ،يذكر ،يصف ،يستذكر ،يتذكر ،يعيد انتاجّ ،
يسجلّ ،

المعرفة

يخبر ،يكتب.

المهارات اإلدراكية

يقسم إلى أجزاء ثانوية ،يميّز ،ينتقد ،يحسب،
ّ
يخمن ،يشرح ،يل ّخص ،يقار  ،يقابل ،يمثّل بيانياّ ،
يبرر ،يقيس نسبة ،يقيّم،
يتطور ،يخلقّ ،
يحلّل ،يرّكبّ ،
يتعرف ،يل ّخص ،يشرح ،يتنبّأّ ،
يجهز ،يعيد بناءّ ،

مهارات تحمل المؤولية والتواصل مع اآلخرين

يبرر ،يحلّل ،يتسائل ،يكتب.
يبرهن ،يحكم ،يختار ،يدلّل ،يغيّر ،يعرض ،يستخدم ،يطري ،يقيّمّ ،

االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية

يقوم ،ينتقد.
يبرهن ،يحسب ،يو ّ
يفسر ،يبحث ،يتسائل ،يشغّل ،يطري ،يقيّمّ ،
ض حّ ،

مهارات النفسحركية
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يفسر ،يطري.
يخطّطّ ،
يصمم ،يقيس ،يحكمّ ،

يبرهن ،يظهر ،يدلّل ،يؤ ّدي ،يعبّر بطريقة درامية ،يستغل ،يتح ّكم ،يشغّل ،يعد ،ينتج ،يرسم ،يمثّل
يجرب ،يعيد بناء.
بياني ا ،يختبر ،يبني ،يجمعّ ،
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قائمة باألفعال الذي ينصح بعدم استخدامها في كتابة مخرجات التعلم القابلة للقياس:
يعتبر

يزيد

يستمر

يضمن يكبر

يستعرض

يفهم

يحافظ

يتبصر

يفحص

يقوي

يكتشف

يشجع

يعمق

علما ً بأنه يمكن استخدام بعض هذه األفعال ضمن خطط أعمال محددة أو إلجراءات قياسية
بعض طرق التقويم الفاعلة واستراتيجيات التدريس الناجعة تشمل:
لقد أثبتت األبحاث المعاصرة والممارسات التعليمية المتميزة أن التعليم الفاعل يقتضي استخدام طرق تقويم مستمرة ومتنوعة ،كما تميل االتجاهات الحالية
في العالم األكاديمي إلى استخدام العديد من وسائل التقويم كنظام تقويم أداء الطالب إلكترونيا ً الذي يشمل استخدام دليل التقويم المعياري ()rubric
والمقاييس المرجعية ومؤشرات األداء الرئيسية وتحليل األداء الشامل .فتعتبر أدلة التقويم المعياري ( )rubricsأدوات تقويم مالئمة للتقييم الكيفي ،بينما
تشمل استراتيجيات التقويم المتباين على االمتحانات وملف الطالب ( )portfolioوكتابة المقالة القصيرة والطويلة وسجل األداء اليومي ()logbook
والتقارير التحليلية وتقارير المجموعات وتقارير المعامل والمناظرات والخطابات والمواقع النقاشية وتقويم النظراء والتقييم الذاتي ومقاطع الفيديو
والرسوم البيانية واألداء الدرامي والجداول والبرهنة والمخططات الرسومية ومنتديات الحوار والمقابالت الشخصية وعقوم التعلم وتدوين المالحظات
القصصي واألعمال الفنية وجداول (= KWLما يعرفه الطالب ،ما سوف يتعلمه الطالب ،وما تعلمه الطالب) والخرائط المفاهيمية.
ق مع المنهج المراد تدريسه ومع احتياجات الطالب ومع مخرجات التعلم المنشودة .فتشمل
ينبغي أن يكون اختيار استراتيجيات التدريس المتنوعة في اتسا ٍ
طرق التدريس الفاعلة على مزيج من المحاضرات والمناظرات ومهام المجموعات الصغيرة ونقاشات المجموعات الصغيرة والكبيرة واألنشطة البحثية
واألداء المعملي والمشاريع وأنشطة لعب األدوارودراسات الحاالت واستضافة متحدثين خبراء والتلقين واألنشطة الفكاهية والعروض الفردية والعصف
الذهني والعديد من األنشطة المساههمة في إيصال محتوى المادة العلمية بشكل فعال.

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
مهام التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعي ،اختبار نهائي...الخ)
التقويم
مشاركات طالبية /عروض /ابحاث فردية /اوراق عمل
1
طرح حاالت تطبيقية وتحليلها
2
اختبارين فصلية
3
2
االختبار النهائي

األسبوع المحدد له
من االسبوع 3
بصفة دورية
من االسبوع 5
األسبوع السادس عشر

نسبته من التقويم النهائي
11
11
41
41

د .الدعم الطالبي:
-1تدابير تقديم أع اء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أ يتواجد خالله أع اء هيئة
التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع):
الوسيلة :الساعات المكتبية ( من خالل تواجد ع و هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح) ،البريد االلكتروني.
المعدل الزمني 4:ساعات اسبوعيا
المكا  :مكتب استاذ المقرر في الكلية.
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ه .مصادر التعلّم
 .1الكتب المقررة المطلوبة:
 جبرين علي الجبرين ،أساسيات اإلرشاد االجتماعي ،المركز الخيري لإلرشاد  :االجتماعي واالستشارات األسرية. عبدالعزيز البريثن ،االرشاد االسري ،دار الشروق  2112عما  ،االرد . .2المراجع الرئيسية (المقاالت والتقارير):
 احمد عبداللطيف ابو اسعد واخرو  ،االستشارات االسرية ،دار المسيرة للنشر والطباعة 2115. جبرين علي الجبرين ،العنف االسري خالل مراحل الحياة ،مؤسسة الملك خالد الرياض .2116 فهد المغلوث ،العالج االسري ،المركز الخيري لإلرشاد االجتماعي واالستشارات االسرية. محمد القرني ،عبد المنصف رشوا  ،المداخل العالجية المعاصرة في العمل مع األفراد واالسر ،مكتبة الرشد.2114 .3الكتب والمراجع الموصى باقتنائها (المقاالت والتقارير):
 -تقارير المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية.

-

المراجع العلمية الحديثة العربية واالجنبية.

 .2المراجع اإللكترونية (كمواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها):

المواقع اإللكترونية التي تعنى باالستشارات واالرشاد االجتماعي( (FISW.COMاالتحاد الدولي لألخصائيين االجتماعيين.

 .5أية مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ،والمعايير/اللوائح التنظيمية الفنية والبرمجيات وغيرها:
العروض التقديمية Power point / projector / smart board
و .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل الفصول الدراسية والمختبرات ،وعدد
أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،المختبرات...،الخ):
 قاعة المحاضرات قاعة المكتبة-

مكتب استاذ المقرر
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 .2مصادر الحاسب اآللي (أدوات عرض البيانات الوسائل السمعية والبصرية اللوحات الذكية والبرمجيات إلخ:

متوافرة بالمكتبة المركزية للجامعة إلتاحة الفرصة للطالب االطالع على المواقع والمنديات ذات الصلة بموضوعات المقرر على الشبكة الدولية

>للمعلومات(االنترنت)
-3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،أذكرها ،أو أرفق قائمة بها):

وتشمل اقتراح تجهيز القاعات الدراسية بأجهزة عرض والتي توفر بدائل مختلفة لعرض المقرر من خالل شرائح برامج العروض التقديمية والذي
يتيح اضافة تأثيرات معينة(صوتية ومرئية) من شأنها جذب انتباه الطالبات واالرتقاء بمستوى تحصيلهم الدراسي.
ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره

-1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :
الطالب :في نهاية كل فصل دراسي على حدة

-

ع و هيئة التدريس :بعد كل محاضرة وعلى امتداد الفصل الدراسي بأكمله.
 .2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 -استطالع آراء الطالب حول عملية التدريس

 اإللمام بخبرات الزمالء اآلخرين بالقسم واألقسام األخرى االطالع على الكتابات الحديثة في المقرر -نتائج اختبار الطالبات

 تنوع اساليب وطرق التدريس-3عمليات تطوير التدريس:

 -ح ور ورش العمل ذات الصلة بتطوير استراتيجيات التدريس

-

مراجعة ذوي الخبرة من أهل االختصاص

 إشراك الطالبات في البحث عن المادة العلمية وتحمل المسؤولية في دراسة المقرر.-

التركيز على التطبيقات العملية وتوظيف المعارف العلمية في تطبيقها

 -2عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين ،والتبادل بصورة
دوريةا لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى):
 االختبارات الفصلية أثناء الفصل الدراسي -االختبار النهائي

 المناقشات والحوارات المستمرة مع الطالب-

المراجعات الدورية لما سبق دراسته للوقوف علي مستوي تحصيل الطالب ومدي استيعابهم للمادة العلمية المت منة في إطار المقرر

-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
-

إدخال التعديالت ال رورية علي محتويات المقرر األساسية وفي ضوء التوصيف المعتمد لذات المقرر

 إمكانية مراجعة مقررات دراسية مشابهة ولو في جامعات أخرى لالستفادة من جوانب التميز التي قد تنطوي عليها.-

االسترشاد بآراء األساتذة ذوي الخبرات في مجال التخصص المتصل بالمقرر الدراسي.

Page 9

Form 5a_Course Specifications _SSRP_1 JULY 2013

اململكــة العربيــة السعوديــة

Kingdom of Saudi Arabia
National Commission for
Academic Accreditation & Assessment

اهليئـ ــة الوطنيـ ــة للتقـوي ـم
واالعـ ـت ـم ــاد األكــادي ـمـ ــي

أسم ع و هيئة التدريس :د .النا بن سعيد د.خلود العبدالكريم ا .منى النادر
التوقيع:

تاريخ استكمال التقرير 1238/2/18 :هـ ـ

اسم مستلم التقرير (العميد-رئيس القسم):
التوقيع
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