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 إعداد 

 د. ٚظذاْ اتشا١ُ٘ اٌّم١ً

 و١ٍح اٌخذِح االظرّاع١ح

 ظاِعح األ١ِشج ٔٛسج تٕد عثذاٌشؼّٓ
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 قدمة :م

ذعرثش ذعشتح اٌرذس٠ة ا١ٌّذأٟ إٌاظؽٗ أِش تاٌغ األ١ّ٘ح فٟ إعذاد اٌطاٌثاخ ٌٍذخٛي فٟ عٛق ٌٍعًّ فٟ 

وً اٌفشص عٍٝ اٌطاٌثح اغرٕاَ  ٚ، شج ث١ِشؼٍح اٌرذس٠ة  ذؽذ٠اخ وذؽًّ  ، ؼ١س اٌخذِح االظرّاع١ح ِعاي 

 اٌّثادسج تاٌّشاسوح فٟ اٌّشاس٠ع ٌٚخثشاخ اٌضشٚس٠ح ِٓ خالي اورغاب ا ٚ٘زٖ اٌرعشتح  ٌإلعرفادج ِٓ  

شع١ع ِع ذ ح ٚاشمح تمذساذٙا ِٚٙاساذٙا ـأْ ذىْٛ إ٠عات١ حـعٍٝ اٌطاٌث عةوّا ٠ ، ٍّا واْ رٌه ِّىٕا  األٔشطح و

 الٔعاغ ٘زٖ اٌرعشتح.ٚ اٌرعاْٚ  اٌصمح ذٛف١ش ظٛ ِٓ  ص١ِالذٙا ٚ

عٍٝ أغٍة االعرفغاساخ اٌرٟ لذ ذثؽس اٌطاٌثح  اٌزٞ ت١ٓ ٠ذ٠ه ِا ٘ٛ إال ِؽاٌٚح ٌإلظاتح  ٘زا اٌىر١ّة  

إلظاتح عٕٙا  ، ِع ذ١ّٕاذٟ ٌطاٌثاذٕا اٌعض٠ض٠اخ ٚ ٌٍّششفاخ األواد١ّ٠اخ ٚ ِششفاخ اٌّؤعغاخ اٌرٛف١ك ٚ 

 اٌغذاد تئرْ هللا.
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، األِصش اٌصزٞ  ا١ٌّذا١ٔصح ٌّٛالف تصا شفح إٌظش٠ح ٌرخظصض اٌخذِصح االظرّاع١صحاٌّعستظ اٌرذس٠ة ا١ٌّذأٟ ٘ٛ  ع١ٍّح ذرُ ِٓ خالٌٙا 

 :  ٘ٛ ٚاورغاب اٌطاٌثح اٌّٙاسج ٚ اٌمذسج  عٍٝ االٔخشاط  ِغرمثال  فٟ عٛق اٌعًّ ، ٠ٕعىظ عٍٝ 

 .ششاف١حإ ذمَٛ عٍٝ أعظ ع١ٍّح ٚذشت٠ٛح ٚذطث١م١ح ع١ٍّح ذع١ّ١ٍح  -1

األخظصصاة١ح  –اٌطاٌثصصح  –األعصصرارج )  ف١صصٗ اخذس٠ثٟ ٚاضصصػ تإٌغصصثح ٌىصصً اٌّشصصاسوِصصٓ خصصالي ِصصٕٙط ذصص٘صصزٖ اٌع١ٍّصصح ذصصرُ   -2

 .شد دٚسٖ ِٚغؤ١ٌٚر٠ٗعشف وً ف ٚاالظرّاع١ح تا١ٌّذاْ ( 

 ِغرّش ٠ضّٓ ذؽم١مٗ أل٘ذافٗ.أواد٠ّٟ ٚ ِؤعغٟ ٚظٛد إششاف اٌرذس٠ة ا١ٌّذأٟ  ٠غرٍضَ   -3

 أهداف التدريب الميداني:

، ٚرٌصه  تاٌّعاسف ٚاٌخثشاخ ٚاٌّٙصاساخ اٌالصِصح ٌّّاسعصح ِٕٙصح اٌخذِصح االظرّاع١صح طاٌثاخ٠ٙذف اٌرذس٠ة ا١ٌّذأٟ فٟ اٌخذِح االظرّاع١ح إٌٝ ذض٠ٚذ اٌ

  ٌّعرّصعِٓ خالي ِغاعذذُٙ عٍٝ ذشظّح األعا١ٌة إٌظش٠ح اٌرٟ ؼظٍٛا ع١ٍٙا داخً لاعاخ اٌذسط إٌٝ أعا١ٌة ذطث١م١ح ذغُٙ فٟ ؼً ِشىالخ اٌعّالء ٚا

 : ِا ٠أذٟ عٍٝ ذؽم١ك اخاٌرذس٠ة اٌطاٌث،  ٠ٚغاعذ 

وأؽشاف األؼذاز ٚعصٛء أؼصٛاي اٌّغصاوٓ  شىالخ االظرّاع١ح ٚاٌرثظش ترأش١ش اٌّتاٌّعرّع ،  اورغاب فُٙ أعّك ٌشثىح خذِاخ اٌشعا٠ح االظرّاع١ح -1

 ٚذفىه األعشج ٚاألِشاع اٌعم١ٍح ٚغ١ش٘ا عٍٝ األفشاد ٚاٌعّاعاخ ٚاٌّعرّعاخ اٌّؽ١ٍح.

 .ٚذطث١مٙا ذطث١ما ع١ٍّا   حٙا اٌطاٌثراٌرٛطً إٌٝ ذىاًِ اٌّعاسف ٚإٌظش٠اخ اٌرٟ دسع -2

 سعح فٟ إطاس ِخرٍف طشق اٌخذِح االظرّاع١ح ِٚعاالذٙا.ذ١ّٕح اٌّٙاساخ ٚاألعا١ٌة اٌرٟ ذغرخذَ فٟ اٌّّا -3
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 عٍصٝ ذؽ١ٍصً ا، ٚلصذسذٙ اٌّؤعغصاخ االظرّاع١صحتتصأٔٛا  اٌّشصىالخ  ا، ٚٚع١ٙص ٔؽٛ إٌصاط اٌطث١عح ِشاعش٘ ااٌم١ّ١ح، ٚذفّٙٙٙا ترٛظٙاذ حٚعٟ اٌطاٌث -4

 ا١ٌّٕٙح . اعٍٝ ِّاسعرٙ اِٚشاعش٘ ال١ّٙ ذأش١ش

 اٌم١ُ ا١ٌّٕٙح ٚأخالل١اخ إٌّٙح عٓ طش٠ك اٌّّاسعح ا١ٌّذا١ٔح ّٚٔٛ اٌزاخ ا١ٌّٕٙح. اٌثاخإوغاب اٌط -6

 اٌّٙاساخ اٌالصِح ٌٍم١اَ تع١ٍّح اٌرغع١ً ٚفما ٌألطٛي اٌف١ٕح. اٌثاخإوغاب اٌط -7

 األخشٜ.عٛاء ِع صِالةُٙ أٚ غ١شُ٘ ِٓ اٌّخرظ١ٓ فٟ اٌّٙٓ  ٟتّعاسف ٚخثشاخ ِٚٙاساخ اٌعًّ اٌفش٠م اٌثاخذض٠ٚذ اٌط -8

 

 

 

ب المٌدانً عن طرٌق مخاطبة الرسمٌة لمؤسسسات التدرٌب توفٌر مؤسسات التدرٌ وحدة التدرٌب المٌدانً بكلٌة الخدمة االجتماعٌة مسئولٌةتتحمل          

استعدادها  و كد من توفر األخصائٌة االجتماعٌةالتأ ومعرفة الطاقة االستٌعابٌة لعدد الطالبات بالمؤسسة ، مع تدرٌب الطالبات ،والحصول على الموافقة ل

، كما تستطٌع الطالبات والمشرفات اقتراح مؤسسات معٌنة ، صل الدراسً لإلشراف على الطالبات طول الف  

.و تحتفظ وحدة التدرٌب المٌدانً بحق التأكد من صالحٌة المؤسسة  

 

 لجميع المستويات خاص لمقرر التدريب الميداني : هل هناك دليل 4س 

عذاد اٌّّاسط اٌعاَ فٟ اٌخذِح االظرّاع١ح.ٌذ١ًٌ اٌطالتٟ ٌٍرذس٠ة ا١ٌّذأٟ إلا     :د١ًٌ تعٕٛاْ  ان ٕ٘  

.               إٌاشش : ِىرثح اٌششذٔٛاي اٌّغ١شٞ  د.   أ.اعُ اٌّؤٌف  :   
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 ح٠اذت ًثل اٙٔالعا ُر٠ اعّاء اٌّؤعغاخ ٚاالسلاَ اٌّشظع١ح اِأ،  العالْ عٓ أعّاء اٌّششفاخذمَٛ ٚؼذج اٌرذس٠ة ا١ٌّذأٟ تاذساعٟ اٌفظً اٌ ح٠اذت ٕذع

  . حفاضالاٚ فزؽٌا جشرف

قرر آخر لبرنامج بكالورٌوس الخدمة م شعبة فً أي يمثل تسجٌل أ )على النظام ،التدرٌب المٌدانً مقرر الطالبة هً المسئولة عن تسجٌل 

كما ٌلً : عملٌة التسجٌل  تتم، و  ( االجتماعٌة  

ٌّة ، الشاشات  ٌة ، وهً  : االعالن االعالن عن بدء التسجٌل فً منتصف الفصل الدراسً ، وٌتم االعالن فً جمٌع  الوسائل        التلفازٌة موقع الكل

المبدئً لعدد االحصائً حصر ال من االعالن هو  هدف، وال داخل الفصول الدراسٌة  إعالنات الحائط الضافة الىبا ،تعلٌمٌة  بالممرات عند األقسام ال

أسماء  التعرف علىكذلك  ، و توى دراسً فً كل مس (ٌة فً الخدمة االجتماعًالتدرٌب المٌدانً ) الممارسة المهن مقررالراغبات بتسجٌل الطالبات 

قاعدة ، كما تفٌد االحصائٌة  فً توفٌر بالحً من المؤسسات  الكافً عددالكثافة الطالبات باألحٌاء حتى ٌتم توفٌر  األحٌاء المرغوبة من الطالبات و 

  .أرقام هواتفهن و  و أرقامهن الجامعٌة بأسماء الطالبات بٌانات

ٌتم إعالنها للطالبات لتتمكن الطالبة  ، ومن ثّم  عمادة القبول و التسجٌلرجعٌة لدى رقام مٌتم بعدها تحدٌد المؤسسات لجمٌع المستوٌات و ربطها بأ

  .، بعد ذلك  تتحمل الطلبة مسئولٌة التسجٌل الذاتً  من اختٌار المؤسسة المرغوبة و معرفة اسم مشرفتها و الرقم المرجعً

ضمن مؤسسات التدرٌب أو عدم إدراجها تحتفظ وحدة التدرٌب المٌدانً بحق التحقق من صالحٌة المؤسسة وتقرٌر إمكانٌة إدراجها   مالحظة :

  للطالبات
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  –مجال المسنات  –مجال االحتٌاجات الخاصة ) االعاقة(  –المجال الطبً  –المجال المدرسً المجاالت هً : 

المؤسسات الخٌرٌة ، وهذه المؤسسات تتنوع بٌن الحكومً  -مجال االرشاد األسري –مجال االدمان  –مجال الصحة النفسٌة  –مجال األسرة الطفولة 

 و األهلً.

انات لتخصٌص مؤسسة ، كما ال ٌوجد ضم،  ) أثناء فترة جمع البٌانات االحصائٌة( الطالبات اقتراح مؤسسة معٌنةالطالبة ، أو مجموعة من تستطٌع 

.  بعٌنها لطالبات معٌنٌن  

 

، كما ٌلً : ) قابلة للتعدٌل و تحددها وحدة الجداول بالكلٌة (  أٌام فً األسبوع  3  

    .سٌمخلا –األثنٌن  –: األحد المستوى السادس 

الخمٌس. –األربعاء  –: الثالثاء المستوى السابع   

.المستوى الثامن ن الثالثاء األربعاءاألثنٌ:    



7 
 

ٌّة بٌن الطالبات المتد التمهٌدي االجتماعفً األسبوع األول ٌتم عقد  بموعد  الطالبات إبالغتقوم المشرفة ب حٌث  ،التدرٌب  األستاذة مشرفة ربات وبالكل

.لمؤسسةالتوجه ل  

لمعرفة موعد االجتماع ،  كما ان  حرص مالحظة : االجتماع التمهٌدي هام جداً  ، و على الطالبة  التوجه لمكتب مشرفتها  بالكلٌة و قراءة االعالن 

ٌّد لمشرفتها كطالبة ملتزمة.الطالبة على لحضور االجتماع ٌعطً انطباع أو لًّ ج  

  

لرئٌسة طالبة(   معالجة مشكلة )كما ٌمكن للطالبة رفع نموذج  ،   المشكلةبالتدرٌب المٌدانً  مشرفةاألستاذة  إبالغ فعلٌها أوالً مشكلة ،  فً حال واجهت الطالبة

.( التدرٌب المٌدانً  = النموذج موجود على موقع الكلٌة) ٌدانً ، وحدة التدرٌب الم  

؟  

.المقرر فً الفصل التأكد من طرح و المرشدة األكادٌمٌة للطالبة ٌمكن ذلك ، ولكن البد من مراجعة  نعم ،   

 مالحظة هامة  : غير مضمون طرح  مقرر التدريب  في الفصل الصيفي .

.التدرٌب  طالبةالمٌدانً ، واالطالع على : حقوق وواجبات كلٌة الخدمة االجتماعٌة = التدرٌب ل االلكترونً  موقعالأرجو الرجوع الى   



8 
 

 ٚس٠اع األطفاي  أخظاة١ح اظرّاع١ح فٟ وً ِٓ اٌّذاسط االترذاة١ح ٚاٌّرٛعطح ٚاٌصا٠ٛٔح. 

 ٟتاٌى١ٍاخ أخظاة١ح اظرّاع١ح فٟ وً ِٓ إداسج إٌشاط اٌالِٕٙعٟ ٚإداسج اٌرٛظ١ٗ االظرّاعٟ ٚاإلسشاد اٌطالت. 

 أخظاة١ح اظرّاع١ح فٟ اٌغىٓ اٌذاخٍٟ ٌطاٌثاخ اٌعاِعح. 

 .أخظاة١ح اظرّاع١ح فٟ ِؤعغاخ سعا٠ح اٌّغ١ٕٓ تىً أٔٛاعٙا

 :أخظاة١ح اظرّاع١ح فٟ ظ١ّع ِؤعغاخ رٚٞ االؼر١اظاخ اٌخاطح ِصً

 ٌٌإلٔازشاًِ اٌرأ١ً٘ ا. 

 ِؤعغاخ ِرعذدٞ اإلعالح. 

   ِؤعغاخ سعا٠ح اٌّعال١ٓ ر١ٕ٘ا  ٚعم١ٍا . 

 .ِٓؤعغاخ األًِ ٌٍظُ ٚ اٌثىُ ، ٚ األطفاي اٌّش١ٌٍٛ 

 :أخظاة١ح اظرّاع١ح فٟ وً ِٓ اٌّؤعغاخ اٌرا١ٌح

 اٌعّع١اخ اٌخ١ش٠ح إٌغاة١ح تىً أٔٛاعٙا. 

 االظرّاع١ح اٌؽضش٠ح ِشاوض اٌخذِح. 

 ِشاوض اٌر١ّٕح االظرّاع١ح )اٌش٠ف١ح.( 

 ِّٕٞٛششٚعاخ اإلعىاْ اٌخ١شٞ ٚاٌر. 

 ح(.ِشاوض األؼ١اء )ِشاوض اٌر١ّٕح االظرّاع١ح اٌؽضش٠ 
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 ِٟىاذة اٌضّاْ االظرّاع. 

.ِؤعغاخ سعا٠ح اٌطفٌٛح تع١ّع أٔٛاعٙا ِصً: سعا٠ح األ٠راَ ٚاٌٍمطاء 

.ِؤعغاخ سعا٠ح األعشج ٚاإلسشاد األعشٞ 

 ععْٛ إٌغاء. 

 ِٓؤعغاخ األؼذاز إٌّؽشف١. 

 اٌٍعٕح اٌٛط١ٕح ٌشعا٠ح اٌغعٕاء. 

 ٌرٟ ذمذَ خذِاخ اظرّاع١ح ٌٍغعٕاء ٚاألؼذاز إٌّؽشف١ٓ ِٓ اٌفر١اخ اٌماطشاخظ١ّع أٔٛا  اٌّؤعغاخ ا. 

 (.اٌّغرشف١اخ ٚاٌّشاوض اٌظؽ١ح )ِشاوض اٌشعا٠ح اٌظؽ١ح األ١ٌٚح 

 ِغرشف١اخ اٌظؽح إٌفغ١ح ٚع١اداخ اٌظؽح إٌفغ١ح. 

 خ(.ِغرشف١اخ عالض اإلدِاْ )اٌىؽ١ٌٛاخ/ اٌّخذسا 

 ِشاوض اٌرثش  تاألعضاء. 

 تاٌضشٚسج أْ ٠رُ طشغ وً اٌّٛعغاخ ٚ اٌّذاسط اٌّزوٛسج  أعالٖ فٟ وً فظً دساعٟ. ِالؼظح : ١ٌظ

 

 ِع ذ١ّٕاذٕا ٌطاٌثاذٕا اٌعض٠ضاخ دٚاَ اٌرمذَ ٚاالصد٘اس،،،       

 ٚ تاهلل اٌرٛف١ك،،،          


