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 قدمة :م

الخدمة أمر بالغ األهمية في إعداد الطالبات للدخول في سوووول للعمل في مجال    الناجحةتعتبر تجربة التدريب الميداني  

  وهوه  التجربوة   من    لالسوووووتروادةكول الرر  على الطوالبوة انتنوا     و  رة  بيك  التودريوب تحوديوات مرحلوة  تحمول    حيو    االجتمواعيوة 

على    جب كما ي     لما كان هلك ممكنا  األنشووطة ك  المبادرة بالمشوواركة في المشوواري  ولخبرات الضوورورية من خالل اكتسوواب ا

هه     إلنجاحو التعاون   الثقة  توفير جو من    شووجي  يميالتها وم  ت ة واثقة بقدراتها ومهاراتها  وووووووأن تكون إيجابي  ةوووووووالطالب

 التجربة.

على أنلوب االسوووووترسوووووارات التي اود تبحو  الطوالبوة إلجوابوة عنهوا    م   الوه  بين يوديوك موا هو إال محواولوة ل جوابوة  هوها الكتيو ب  

 و للمشرفات األكاديميات و مشرفات المؤسسات التوفيق و السداد بإهن هللا. العيييات لطالباتنا  ناتمنيات

 

 

  األمر اله   الميدانية  لموااف  با  رفة النظرية لتخصوو  الخدمة االجتماعيةالمعربط  التدريب الميداني هو  عملية تت  من خاللها  

 :   هو   و اكتساب الطالبة المهارة و القدرة  على االنخراط  مستقبال  في سول العمل   ينعكس على 

 .شرافيةإ  تقو  على أسس علمية وتربوية و تطبيقية  عملية تعليمية   -1
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         الطالبة  –األستاهة )  فيه اتدريبي واضح بالنسبة لكل المشاركمن خالل منهج ت هه  العملية تت     -2

 .رد دور  ومسؤوليتهيعرف كل ف  و (   ياالجتماعية بالميدان األخصائية              
 . مستمر يضمن تحقيقه ألهدافهأكاديمي و مؤسسي  وجود إشراف التدريب الميداني  يستلي     -3

أهداف التدريب الميداني: 

  وهلك  بالمعارف والخبرات والمهارات الاليمة لممارسوووة مهنة الخدمة االجتماعية  طالبات يهدف التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية إلى تيويد ال

من خالل مسووواعدته  على ترجمة األسووواليب النظرية التي حصووولوا عليها داخل ااعات الدرس إلى أسووواليب تطبيقية تسوووه  في حل مشوووكالت العمال  

 : ما يأتي على تحقيق ات التدريب الطالب   ويساعد   والمجتم 

    كانحراف  والتبصر بتأثير المشكالت االجتماعية بالمجتم     كتساب فه  أعمق لشبكة خدمات الرعاية االجتماعيةا -1

 األحدا  وسو  أحوال المساكن وتركك األسرة واألمراض العقلية ونيرها على األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية.       

 .وتطبيقها تطبيقا عمليا   ةها الطالبتي درسالتوصل إلى تكامل المعارف والنظريات الت -2

 تنمية المهارات واألساليب التي تستخد  في الممارسة في إطار مختلف طرل الخدمة االجتماعية ومجاالتها. -3

 المؤسسات االجتماعيةببأنواع المشكالت  ا  ووعيه نحو الناس الطبيعة مشاعره االقيمية  وترهمهها بتوجهات ةوعي الطالب -4

 المهنية . اعلى ممارسته اومشاعره اايمه تأثير على تحليل اوادرته      

 القي  المهنية وأخالايات المهنة عن طريق الممارسة الميدانية ونمو الهات المهنية. البات إكساب الط -6

 المهارات الاليمة للقيا  بعملية التسجيل وفقا لألصول الرنية. البات إكساب الط -7
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 سوا  م  يمالئه  أو نيره  من المختصين في المهن األخرى. يبمعارف وخبرات ومهارات العمل الرريق البات تيويد الط -8

 

التدريب  لمؤسساتق مخاطبة الرسمية ب الميداني عن طريتوفير مؤسسات التدري تتحمل وحدة التدريب الميداني بكلية الخدمة االجتماعية مسئولية    

استعدادها  و كد من توفر األخصائية االجتماعيةالتأ ومعرفة الطااة االستيعابية لعدد الطالبات بالمؤسسة   م  والحصول على الموافقة لتدريب الطالبات  

و تحترظ وحدة التدريب الميداني بحق التأكد من ااتراح مؤسسات معينة     كما تستطي  الطالبات والمشرفات صل الدراسي  شراف على الطالبات طول الرل

. صالحية المؤسسة  

 توياتلجميع المس خاص لمقرر التدريب الميداني ك دليل: هل هنا 4س 

عداد الممارس العا  في الخدمة االجتماعية.لدليل الطالبي للتدريب الميداني إلا     :دليل بعنوان  اك هن  

.               الناشر : مكتبة الرشدنوال المسير   د.   أ.اس  المؤلف  :   

 

اسما  المؤسسات أما     وتظهر للطالبات األسما  في النظا  ربط الشعب بأسما  المشرفاتتقو  وحدة التدريب الميداني بالرصل الدراسي  بداية عند

.حي  يكون إضافة المؤسسة من مسئولية الطالبة  يت  اعالنها ابل بداية فترة الحهف واالضافة واالراا  المرجعية   

مجال  –مجال األسرة الطرولة  –مجال المسنات  –مجال االحتياجات الخاصة ) االعااة(  –المجال الطبي  –المجال المدرسي المجاالت هي : 

  المؤسسات الخيرية   وهه  المؤسسات تتنوع بين الحكومي و األهلي. - مجال االرشاد األسر  –واإلدمان الصحة النرسية 
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انات لتخصي  مؤسسة  كما ال يوجد ضم   ا  فترة جم  البيانات االحصائية(اثن )  الطالبات ااتراح مؤسسة معينة أو مجموعة من  الطالبة  تستطي  

.    بعينها لطالبات معينين  

 

   كما يلي : للتعديل و تحددها وحدة الجداول بالكلية (  )اابلة في األسبوع أيا  3

الخميس –األثنين  –: األحد المستوى السادس   

الخميس –األربعا   –: الثالثا  المستوى السابع   

   األربعا - الثالثا  – األثنين:   المستوى الثامن

تقو  حي   التدريب  األستاهة مشرفة ربات وبالكلي ة بين الطالبات المتد التمهيد  االجتماعفي األسبوع األول يت  عقد   

  المشرفة بإبالغ الطالبات بموعد التوجه للمؤسسة . 

مالحظة : االجتماع التمهيد  ها  جدا     و على الطالبة  التوجه لمكتب مشرفتها  بالكلية و ارا ة االعالن لمعرفة موعد االجتماع    كما ان  حر  

جيد لمشرفتها كطالبة ملتيمة.ل ي الطالبة على لحضور االجتماع يعطي انطباع أو  
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كما يمكن للطالبة      المشكلةبميداني التدريب ال مشرفةة األستاه إبالغ ال  فعليها أومشكلة    في حال واجهت الطالبة  

(التدريب الميداني  : ) النموهج موجود على موا  الكليةيداني  لرئيسة وحدة التدريب الم ( طالبة معالجة مشكلة )رف  نموهج   

؟  

المقرر في الرصل. التأكد من طرح و المرشدة األكاديمية للطالبة يمكن هلك   ولكن البد من مراجعة  نعم ،   

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

 

.التدريب  طالبةالميداني   واالطالع على : حقول وواجبات ب التدري :كلية الخدمة االجتماعية ل االلكتروني  موقعال أرجو الرجوع الى  

 .األطرال والثانوية ورياض أخصائية اجتماعية في كل من المدارس االبتدائية والمتوسطة   •

 منهجي وإدارة التوجيه االجتماعي واإلرشاد الطالبي أخصائية اجتماعية في كل من إدارة النشاط الال •

 .بالكليات      
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 .أخصائية اجتماعية في السكن الداخلي لطالبات الجامعة •

 .أخصائية اجتماعية في مؤسسات رعاية المسنين بكل أنواعها

 :أخصائية اجتماعية في جمي  مؤسسات هو  االحتياجات الخاصة مثل 

 .ل نا  شامل التأهيل ال •

 .مؤسسات متعدد  اإلعااة •

 .   مؤسسات رعاية المعااين ههنيا  وعقليا   •

 مؤسسات األمل للص  و البك    و األطرال المشلولين.  •

 :أخصائية اجتماعية في كل من المؤسسات التالية 

 .الجمعيات الخيرية النسائية بكل أنواعها •

 .مراكي الخدمة االجتماعية الحضرية •

 ).تنمية االجتماعية )الريريةمراكي ال •

 .مشروعات اإلسكان الخير  والتنمو  •

 ة(. مراكي األحيا  )مراكي التنمية االجتماعية الحضري  •

 .مكاتب الضمان االجتماعي •

.مؤسسات رعاية الطرولة بجمي  أنواعها مثل: رعاية األيتا  واللقطا  

.مؤسسات رعاية األسرة واإلرشاد األسر  
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 .سجون النسا  •

 .مؤسسات األحدا  المنحرفين •

 .اللجنة الوطنية لرعاية السجنا  •

 .جمي  أنواع المؤسسات التي تقد  خدمات اجتماعية للسجنا  واألحدا  المنحرفين من الرتيات القاصرات  •

 (. المستشريات والمراكي الصحية )مراكي الرعاية الصحية األولية •

 .مستشريات الصحة النرسية وعيادات الصحة النرسية •

 ت(. مستشريات عالج اإلدمان )الكحوليات/ المخدرا •

 .مراكي التبرع باألعضا  •

 و المدارس المذكورة  أعاله في كل فصل دراسي.   المؤسساتليس بالضرورة أن يتم طرح كل  مالحظة :

 

 والنجاح مع تمنياتنا لطالباتنا العزيزات دوام التقدم        

 وحدة التدريب الميداني بكلية الخدمة االجتماعية                 


