اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر
اسم املقرر :الخدمة االجتماعية االكلينيكية
رمزاملقرر

جمع 801

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل األول

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري 45 :ساعة

لغة املقرر

عربي

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرراملتزامن

ال يوجد

نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف الى اعطاء الطالبة صورة علمية شاملة عن الخدمة االجتماعية
االكلينيكية واكسابها املعارف والقيم واملهارات التي تؤهلها ملمارسة دورها في
هذا املجال ،ويتطلب ذلك تنمية العديد من املهارات كالقدرة على الحوار
واملالحظة وتحليل املفاهيم بالتطبيق العلمي للخدمة االجتماعية االكلينيكية
على نماذج من واقع املجتمع السعودي.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :السلوك االنساني والبيئة االجتماعية
رمزاملقرر

جمع 802

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل األول

عدد الوحدات املعتمدة

ساعتان

ساعات االتصال

نظري 30 :ساعة

لغة املقرر

عربي

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرراملتزامن

ال يوجد

نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف الى تزويد الطالبة باملعارف واملفاهيم االساسية التي ترتبط بالسلوك
االنساني والعوامل البيئية واالجتماعية التي تحدد السلوك وتوجهه ،وذلك
حتى تتمكن من فهم وتفسير العوامل البيئية والنفسية التي تشكل السلوك
وتؤثر في نموه وتطوره في املراحل العمرية املختلفة وتوظيف ذلك في املمارسة
املهنية للخدمة االجتماعية االكلينيكية.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :نصوص متقدمة في الخدمة االجتماعية االكلينيكية
رمزاملقرر

جمع 803

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل األول

عدد الوحدات املعتمدة

ساعتان

ساعات االتصال

نظري 30 :ساعة

لغة املقرر

عربي

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرراملتزامن

ال يوجد

نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف املقرر الى تزويد الطالبة ببعض مصطلحات ومفاهيم واملعايير
االساسية في مجال الخدمة االجتماعية االكلينيكية باللغة االنجليزية من
خالل اطالعها على نصوص مختارة وترجمتها.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :السياسة االجتماعية
رمزاملقرر

جمع 804

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل األول

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري 45 :ساعة

لغة املقرر

عربي

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرراملتزامن

ال يوجد

نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف هذا املقرر إلى تزويد الطالب بالعديد من املعارف املتعلقة باألسس
النظرية للسياسة االجتماعية و إلى معرفة صنعها وصياغتها وتحليلها ,كما
يهدف املقرر إلى تزويد الطالب بمعلومات عن قضايا متعلقة بها كحقوق
االنسان والتخصيص واملواطنة  ،ونبذة عن السياسة االجتماعية في العالم
بشكل عام والتركيز عليها في اململكة العربية السعودية في ضوء رؤية .2030

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :تصميم البحوث في الخدمة االجتماعية
رمزاملقرر

جمع 805

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل األول

عدد الوحدات املعتمدة

ساعتان

ساعات االتصال

نظري 30 :ساعة

لغة املقرر

عربي

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرراملتزامن

ال يوجد

نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف املقرر إلى تزويد الطالبة باملعارف واملهارات الخاصة بتصميم البحوث
االجتماعية واستخدام املنهج العلمي من خالل التعرف على خطوات البحث
العلمي وأخالقياته ومناهجه والبحوث الكيفية والكمية والعالقة بينهما
وأدوات البحث العلمي والتطبيق على أساليب اختيار مجتمع الدراسة
والعينات وعرض البيانات وتحليلها وكتابة تقرير البحث.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :موضوع خاص
رمزاملقرر

جمع 806

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل الثاني

عدد الوحدات املعتمدة

ساعتان

ساعات االتصال

نظري 30 :ساعة

لغة املقرر

عربي

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرراملتزامن

ال يوجد

نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف هذا املقرر إلى إكساب الطالبة املعارف ومهارات البحث العلمي ،من
خالل مجموعة من األبحاث ودراستها ونقدها ومن ثم الوصول بالطالبة إلى
مرحلة القدرة على تحديد اختيار موضوع بحث يحقق احتياجات مجال
املمارسة والتخصص

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :تطبيقات املقاييس اإلحصائية في البحوث االجتماعية
رمزاملقرر

جمع 807

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل الثاني

عدد الوحدات املعتمدة

ساعتان

ساعات االتصال

نظري 30 :ساعة

لغة املقرر

عربي

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرراملتزامن

ال يوجد

نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف املقرر إلى إكساب الطالبة مهارات تحليل البيانات اإلحصائية الخاصة
بالبحوث االجتماعية ،وحساب ثبات وصدق األدوات املستخدمة عن طريق
برنامج "الحزم اإلحصائية في البحوث االجتماعية" SPSS.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :نظريات املمارسة في الخدمة االجتماعية
رمزاملقرر

جمع 808

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل الثاني

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري 45 :ساعة

لغة املقرر

عربي

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرراملتزامن

ال يوجد

نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف املقرر إلى تزويد طالبات املاجستير بأهم النظريات املعاصرة التي تمثل
اإلطار املعرفي الذي يوجه عمل االخصائي االجتماعي اإلكلينيكي في تفسير
أنماط السلوك للعمالء ومشكالتهم ،والعمل على اكساب الطالبات القدرة
على التطبيق العملي لهذه النظريات في املشكالت املجتمعية املعاصرة.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :النماذج الحديثة في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية
رمزاملقرر

جمع 809

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل الثاني

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري 45 :ساعة

لغة املقرر

عربي

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرراملتزامن

ال يوجد

نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف هذا املقرر إلى تزويد طالبات املاجستير باملعارف العلمية واملهارات
املهنية املتعلقة بعملية تطبيق ونقد وتحليل النماذج الحديثة في الخدمة
االجتماعية اإلكلينيكية .واكساب الطالبات املهارات املتعلقة بتطبيق تلك
النماذج على القضايا املجتمعية املعاصرة.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :املمارسة املتقدمة في الخدمة االجتماعية1
رمزاملقرر

جمع 810

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل الثاني

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري:

لغة املقرر
املتطلب السابق
املقرراملتزامن
نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

عربي
ال يوجد
ال يوجد
متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف املقرر إلى اكتشاف الحاالت على مستوى الحاالت الفردية وتصنيفها
ووضع خطة لنوعية التدخل املنهي املدروس وضمن خطة متسلسلة ملراحل
التدخل املهنية ،باإلضافة إلى القدرة على تحديد احتياجات الجماع وتصميم
وتنفيذ وتقييم برنامج اجتماعي يتماش ى في أهدافة مع أهداف املؤسسة
والجماعة في ضوء استثمار امكانيات املؤسسة لتحقيق أهدافها في توفير
افضل مستويات جودة خدمة للعمل وتكوين عالقات مع مؤسسات خارجية
تستثمر لصالح العميل وتوفير الدعم املمكن للبرامج املجتمعية وتنفيذ
البرامج التي تستهدف التوعية واإلرشاد للعمالء.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب 45 :ساعة

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :الخدمة االجتماعية املتقدمة في مجال األسرة والطفل
رمزاملقرر

جمع 811

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل الثالث

عدد الوحدات املعتمدة

ساعتان

ساعات االتصال

نظري 30 :ساعة

لغة املقرر
املتطلب السابق
املقرراملتزامن
نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

عربي
ال يوجد
ال يوجد
متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف هذا املقرر الى اكساب الطالبة املعارف النظرية املتعلقة بمجال االسرة
والطفولة وتزويدها باملهارات الالزمة للتدخل املنهي للتعامل مع املشكالت
والقضايا االسرية باستخدام النظريات والنماذج العلمية الحديثة املناسبة
للموقف ودراسة املشكالت وتشخيصها ووضع خطط عالجية.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب:

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :الخدمة االجتماعية في املجال الطبي والنفس ي
رمزاملقرر

جمع 812

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل الثالث

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري 45 :ساعة

لغة املقرر
املتطلب السابق
املقرراملتزامن
نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

عربي
ال يوجد
ال يوجد
متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف املقرر الى اعطاء صورة علمية شاملة عن تصنيفات األمراض وأنواعها
العضوية والنفسية إلكساب الطالبات املعارف واملهارات املتقدمة للممارسة
والتدخل املنهي اإلكلينيكي مع املرض ى ويتطلب ذلك تنمية وتدعيم ملستوى
تطبيق متطلبات دراسة الحاالت وإعداد البحوث لدى الطالبات من خالل
العروض واملناقشة والحوار واملالحظة العلمية وتحليل نماذج التدخل املنهي
اإلكلينيكي مع كل املرض ى في األمراض التي تدرسها الطالبة في مجال املمارسة
املهنية والتطبيق العملي على حاالت من املرض ى في مستشفيات املجتمع
السعودي.

وصف مختصرللمقرر
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اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر

اسم املقرر :املمارسة املتقدمة في الخدمة االجتماعية 2
رمزاملقرر

جمع 813

الكلية

الخدمة االجتماعية

القسم  /البرنامج

قسم خدمة الفرد /برنامج ماجستير الخدمة االجتماعية مسار إكلينيكي

السنة  /املستوى

الفصل الثالث

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري:

لغة املقرر
املتطلب السابق
املقرراملتزامن
نوع املقرر(اختر كل ما ينطبق)

عربي
ال يوجد
ال يوجد
متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم√
مقرر اختياري
يهدف املقرر إلى تنمية مهارة الطالبة على استعراض الخطة العالجية مع
العمالء وفق خصائص كل حالة باستخدام املهارات املهنية للتعامل مع
العمالء في مجال التدريب باإلضافة إلى تطبيق النماذج أو النظريات واملقاييس
املهنية وفق حالة العمالء على اختالف سماتهم وتعدد احتياجاتهم.

وصف مختصرللمقرر

عملي/تمارين:

تدريب 45:ساعة

