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  دليل جامعة القدس المفتوحة لتطبيق
 لدرجة الماجستير الخدمة االجتماعيةالميداني في  التدريبمقرر 

 

  مقدمة:
أهددل  أحددا تدخاندد  تتجرناةيدد رخصدد  فدد   تدناجسددرياتدنرقددال دبة دد   يعددا تدردداايم تدنيددات  

ةةد  كدا  لدد  سدات   ،تدراخل تدنه   دةعندل ندا تدحداتت نهااتت تدبادمتألساسي  تكرسام تداكائز 
ن  ددداا تدننااسددد  تدعانددد  فددد  تدخانددد   نددد الدددد   ،ل تدنجرندددانسدددرال تد ددداا تا تدجناةددد  تا فددد  ر  دددي

 هدايااي هدا انجاتر نتتجرناةيد   تدخاند تداةاي  ا اتدلي يرل ضن  نؤسس  ن  نؤسسات ، تتجرناةي 
تدنعافدد  ادايدد  ندد  أخصددائ  تجرندداة  ةةدد  نسددرال ةدداد  ندد  نه دد  ندد    ددل ا إشددات  تدنخرة دد ، 

 ،ل هددلا تدخ دداتت اددد  تدنردداا ي  أي ددا  رددااي هل قددا  ةةدد  تدبة دد تدخ دداو اتدنهددااو نددا ينك دد  ندد  تتشددات  
فد  نيدااي  تدنعافد  تتجرناةيد  نسر اي   دلد  ادد  حصدية  ةةنيد   ،اتكسا هل نهااتت تدراخل تدالزن 

 .رس ق اراتكم ةنةي  تدراايمتدر   تد  اي  اتد  سي   نخرة  تباها
 هددداات ع فدد  تددداتة تت دداناو اتت خددداتب  تدنهددلفنددد  اكددا  تدخاندد  تتجرناةيدد  نه ددد  رب يقيدد  ات عيدد  

نددد  تدخ ددداو  تااسددديها نزيددداانن ةةددد  تدنه ددد   يضددد   ندددا  ابا ددد  تدنخرة ددد  أ عدددااا انجاترددد   تدنه ددد 
 اةداتا فد سدهل يا رعزيدز خ داتت تدبة د  انهدااترهل  ف اااًت  تدنيات  ان  ه ا يكا  دةراايم ، اتدات عي 

ي  ةةدددد  تسددددرخاتل ارا يدددد  تسدددداديم تدننااسدددد  ارق يارهددددا تتخصددددائيي  تتجرندددداةيي   ددددااا جيددددل ندددد  
ندا عندل تد فد ا قداو  تدنخرة   سات  كدا  لدد  ةةد  تدنسدرال تددااد  تا تدنحةد  ديرنك دات ند  تت خداب

 نيددااي  ةنةهددا تدنخرة دد  نسددر اي   ددلد  تددد  ن  دداا تدننااسدد  اتدخاندد  تتجرناةيدد  ن  نددات تداةايدد  
عاب  نعها.  عا ت  يكا ات  دا خ داات هدايرهل تدنه يد  ارنك دات ن هدا، تدنشكالت اتدرتدعان  ف  ناتجه  

 ارنيةات تدن  ان  تدقيني  اتتخال ي  دعنةيات تدراخل اتدننااس   نخرة  نجاترها.
 

  :تعريف التدريب الميداني
نجناةد  تدخ داتت تدرد  رقدال فد  ابداا "تدراايم تدنيدات    أ د   ,Hamilton & Else)1983)ةا  
دنؤسسات أا اتحا ن  نجاتت تدننااس   شكل اتع انقصاا، اتدر  رهدا  اد   قدل تدبدالم احال ت

ن  تدنسرال تدنحدااا تددلي هدل ةةيد  ند  حيدم تد هدل اتدنهدااو اتترجاهدات ادد  نسدرايات رنكد هل فد  
 ."تدنسرق ل ن  ننااس  تدخان  تتجرناةي   شكل نسرقل

ارسرخال فيها أسس  ،تدننااس  تدنيات ي ةنةيات خالدها  تدر  ررل ن  "تدن  ان كنا يعا  تيضا  ا   
كسددددا    نرعددددااو نسددددرهاف  نسددددداةاو تدبادددددم ةةدددد  تسددددريعام تدنعدددداا  ارزايدددداا  ددددادخ اتت تدنيات يدددد  ات 
تدنهدددااتت تد  يدددد  ارعددددايل سدددنات شخصدددير   ندددا يدددؤاي ادددد   نددداا تدنه ددد  ةددد  بايدددق ا دددب تد  ايددد  
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ا إشدات   تداةايد  اتدخاند  تتجرناةيد  اي   يب ق ف  نؤسسات دادرب يق ند  خدالل تتدرزتل  ن هج را
 .نه  

 
 :وبناء على ما تقدم نستطيع القول أن التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية هو 

شاتفي  .1  .ةنةي  رعةيني  رقال ةة  أسس ةةني  ارا اي  ات 

لددد  ند  خددالل أ  تدهدا  ند  هددلا تدعنةيد  رحقيددق تد ندا تدنه دد  اتدشخصد  دبددالم تدرداايم ا  .2
 .اكسا هل تدخ اتت تدنيات ي  اتدنهااتت تد  ي  اتدسنات تدشخصي 

أ  هلا تدعنةي  ررل ن  خالل ن هج رااي   اتضح  اد س   دكل تدنشااكي  فيها، يعا  كل فداا  .3
 .اااا انسؤادير  رجاا هلت تدعنل

 .ألهاتف  نسرنا يضن  رحقيق نه   اتكااين  أ  تدراايم تدنيات   يسرةزل اجاا اشات   .4
 
  :هداف التدريب الميدانيأ

يهددا  تدردداايم تدنيددات   فدد  تدخاندد  تتجرناةيدد  اددد  رزايددا تدبددالم  ادنعدداا  اتدخ دداتت اتدنهددااتت 
تدالزن  دننااس  نه   تدخان  تتجرناةي ، الد  ن  خالل نساةارهل ةةد  راجند  تألسداديم تد  ايد  

تدن ر عددي  سدداديم رب يقيدد  رسددهل فددد  حدددل نشددكالت اددد  أ خددالل ااتسددرهل تد  ايدد تدردد  حصددةات ةةيهددا 
 .(تدنجرنا) سات  كا  لد  ةة  نسرال تداحاتت تدصغال )فاا( تا تدنراسب  )جناة ( تا تدك ال

  :تدراايم تدنيات   ي  غ  أ  يصنل دنسداةاو تدبادم ةة  رحقيق نا يأر اةةي  فا  

تداةايدد  تتجرناةيدد  فدد  تدنجرنددا نعافدد  ن اشدداو افهددل أةنددق دشدد ك  خددانات تدبة دد  دتكرسددام  .1
  .في  لتدنحة  تدلي يرل رااي ه

ت حدددات  اد بادددد  اتد قدددا ا تكرسدددام تد هدددل اتدر صدددا  ردددأييا تدنشدددكالت تتجرناةيددد  تدنخرة ددد  ك .2
تألحددددداتم اسدددددا  أحدددداتل تدنسدددداك  ار كدددد  تألسدددداو اتألندددداتا تدعقةيدددد  ا ياهدددددا ةةددددد  تألفددددداتا 

  .اتدجناةدات اتدنجرنعات تدنحةي 

 .ةنةياً  راصل اد  ركانل تدنعاا  اتد  ايات تدر  ااسها تدبادم ارب يقها رب يقاً تد .3

فدد  ابددداا نخرةدددد  تدنه يددد  تدننااسددد  ةنةيددات ر نيدد  تدنهدددااتت اتألسددداديم تدردد  رسدددرخال فددد   .4
 .بداق تدخاند  تتجرناةي  انجاترها

يد   دأ اتع تدنشكالت اة  تدبادم  راجهار  تدقيني ، ار هن  دب يع  نشاةاا  حدا تد داس، ااة .5
تدر  رأر   ها اد  تدنؤسسات تتجرناةي ، ا اار  ةة  رحةيل  يند  انشداةاا رة  ف  رأيياهدا 

 .ةة  ننااسر  تدنه ي 
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 :أهداف التدريب الميداني في الخدمة االجتماعيـة فـي التاليكما يمكن تلخيص 
ةنةيدد  رب يقيدد  اتخر ددداا اراحدد  تد اصدد  دةبددالم تكرسددام اراجندد  تدنعدداا  اددد  ننااسددات  .1

 .تدن اهيل تد  اي  ف  ضا  تدنات   تدات عي 

 .اكسام تدبالم تدنهااتت تد  ي  دةعنل تدنيات   .2

اكسدددام تدبدددالم تترجاهدددات تدسدددةاكي  تدرددد  يجدددم أ  يرصددد   هددددا تألخصددددائ  تتجرندددداة   .3
  .دضنا   جاح  ف  ةنة 

 .هل تدنه   ف  تدنسرق لاكسام تدبالم ةااتت تدعنل تدنه    نا ي ياهل ف  ةنة .4

اكسددام تدبددالم تدقدديل تدنه يدد  اأخال يددات تدنه دد  ةدد  بايددق تدننااسدد  تدنيات يدد  ا نددا تددددلتت  .5
 .تدنه ي 

 .اكسام تدبالم تدنهااتت تدالزن  دةقيال  عنةي  تدرسجيل افقا دألصال تد  ي  .6

كادااتسدد  اتدرشدخي   رزايا تدبالم  ادخ اتت تدنيات ي  تدنار بدد   عنةيددات تدننااسدد  تدنه يدد  .7
 .اتدعالو اتدرقايل

رزايددا تدبددالم  نعدداا  اخ دداتت انهددااتت تدعنددل تد ايقدد  سددات  نددا زنالئهدددل أا  يددداهل ندد   .8
 .تدنخرصي  ف  تدنه  تألخال

 
 اإلشراف المهني على التدريب الميداني

يدددددات   ة اصدددددا تدردددداايم تدنيربةددددم  جدددداة تدعنةيددددد  تدرااي يدددد  تهرناندددددا انشددددااك  فاةةدددد  نددددد  جنيددددا 
م تتخصدددددائ   ، انشدددددا  تدنؤسسددددد ةضدددددا هيئددددد  تدرددددداايسم تدنشدددددا  تتكدددددااين ) اتدنشدددددااكي  فيددددد 

فادرخبيب تدجيدا دن اهج تدراايم، اتدر  يل تدسةيل، اتدرعاا  تد  ا   دي  ، ، ابادم تدراايم( تتجرناة 
دنيدات   رعر دا ند  دعنةيد  تدرداايم ت  تدنخرصد تدجهد ، انرا عد  تدنؤسس  تتكاايني  اتدنؤسس  تدنه ي 

، تدخاندد  تتجرناةيدد بدددالم تدشخصددي  تدنه يدد  اتتجرناةيدد  دأهددل تدعاتنددل تدنددؤياو فدد  رشدددكيل ا  دددا  
تدنخرصددد  فددد  ةنةيدددات تخريددداا تدنؤسسددددات تدن اسددد  ، اتدنشدددافي   تدجهددداتاي  غددد  أ  رراكدددز جهددداا 

  .تدنيات   اأهنير تدنؤهةي ، ار  يل تدةقا تت تدرنهياي  تدرد  رعدا  تدبدالم  ادرداايم
 
  :عضو هيئة التدريسمسؤوليات  

نسدؤادي  ك يداو ، ايقدا ةةد  ةارقد  تدعنةيدد  تدرااي يدد ينيل ةضا هيئ  تدراايس تدجا دم تتكدااين  فد  
ةضددددا هيئدددد  تدردددداايس م ألهدددداتفها، اينكدددد  أ   ةخدددد  أهددددل نسددددؤاديات  ةنةيدددد  تدردددداايمفدددد  رحقيددددق 

  :ف  تدراد تدنشا  تتكااين  
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فدد   اتيدد  كددل فصددل ااتسدد  درعايدد  تدبددالم  قددا تت تدصدد ي  ) تدنحاضدداتت تتا عدد (ةقددا تدة .1
فد    تدنشااكتدع اصا  ادراايم تدنيات   اأهاتف  اأهنير ، اراضديح أااتا انسؤاديات جنيا 

 .هلا تدعنةي 

اتدرعدا  ةةد  نداياها اتألخصدائيي  تتجرنداةيي  تدرد  سدرقال  عنةيد  تدرداايم زيااو تدنؤسسد   .2
  دةبة   تدنراا ي .    ا انج أا خب  تدراايم تدنيات تتر اق نعهل ةةفيها ا 

تتجرندداة  اتدبة دد  تدنردداا ي    األخصددائ تدردد  رشددا  ةةدد  تدردداايم اتدةقددا   تدنؤسسدد زيددااو  .3
  .كنا ها نخبب دهارسيا تدعنةي  تدرااي ي   ت ن   اتدرأكا

ةةددد  تتسدددر ااو ادددد   لنسددداةارها   بة دددتدندددا اتدجناةيددد  تد اايددد   ي فتإلشددداتةقدددا تتجرناةدددات  .4
 ادرعةينات اتدنعةانات اتدراجيهات تدردد  رسددهل فدد   لأ ص  حدا ننك  ن  تدراايم، ارزاياه

تسدرعاتا نددا  ددال  دد  تدبدالم ا ان ا شد  تدرقداايا نعهدل تدنه د  فد  تدنؤسسد ،  لداااه لأات ه
نددد  ربدددااهل  درأكددداات بدددايقهل رعردددااخدددالل تألسددد اع ان ا شددد  تدصدددعا ات اتدنعا دددات تدرددد  

 .تدنه   خالل تدراايم

ةقددا تتجرناةددات تدرر عيدد  نددا نشددا  تدنؤسسدد  كةنددا دددزل تألنددا  هددا  نرا عدد  ر  يددل تدخبددد   .5
حسم نا هدا نر دق ةةيد ، ان ا شد  تدرعدايالت تدضداااي ، ار داال تددداأي اتدنشددااو فدد  جنيدا 

  .تدجات م لتت تدصة   ادعنةي  تدرااي ي 

  دةبدالم فد   هايد  تد صدل تدااتسد  ارقدايل  ردائج تدرقدايل دةكةيد  أا تدقسدددل رقدايل تألات  تدنه د .6
  .تدنخر 

 
  :المؤسسة االخصائي االجتماعي فيمسؤوليات 

تش  أ  تألخصائيي  تتجرناةيي  تدلي  يشافا  ةة  بة   تدرداايم تدنيددات   هددل ة صدا نهدل جدات 
فدددد  نرا عدددد  تدبددددالم ارددداجيههل ارزايددداهل  فددد   جددداة تدرددداايم، ايقدددا ةةددد  ةدددارقهل نسدددؤادي  ك يددداو

ندا تدبدالم.  ةضدا هيئد  تدرداايس ادخ اتت اتدنهااتت تدالزن ، الد  أل هل ينضدا  ا ردا أبدال ند  
  :ف  تدراد  تدنه يي  م تتخصائيي  تتجرناةيي  اررةخ  نهن  تدنشافي 

  .ف   ةااو خب  تدراايم تدنيات   ةضا هيئ  تدراايس تتشرات  نا  .1

جات ترهددا، ارددافيا تدجددا تد  سدد  تدنالئددل دهددل  .2 رعايدد  تدبددالم  ادنؤسسدد  اأهدداتفها اسياسددرها ات 
  .تدلي يساةاهل ةة  أات  ةنةهل تدنه    صااو صحيح 

 .شاة تدنهال تدر  يقال  ها تألخصائ  تتجرناة   ادنؤسس   شكل ر صية  .3

  تدرعةينيددددد  دةرددددداايم اراحدددد  تد اصدددد  دةبددددالم دننااسدددد  تدعنددددل تدنه دددد  فدددد  ضدددددا  تألهدددددات .4
  .تدنيات  
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تإلشدددات  تديدددان  اتدنرا عددد  تدن اشددداو دندددا يقدددال  ددد  تدبدددالم نددد  أةندددال اأ شددددب ، ارزايدددداهل  .5
 . ادرعةينات اتدراجيهات تدالزن 

ةقدا تجرناةددات اشدداتفي  فاايدد  ندا كددل بادددم اراجيهدد  حسدم تدحاجدد  انسدداةار  فدد  تدرغةددم  .6
تدخ اتت تدرعةيني ، اناتجع  سدجالر ، انرا عد  أاتئد  ةة  تدصعا ات تدر  رعيق تسر اار  ن  

  .ا ناا تدنه  

اراحددد  تد اصددد  دةبدددالم دالشدددرات  فددد  ةنةيدددات تدرخبددديب ار  يدددل تد ددداتنج اتدن اسددد ات تدعاندددد   .7
 .ارقاينها، اتتشرات  ف  تد حام تدنيات ي  تدر  رقال  ها تدنؤسس 

نشدا  تدضدات ب تدنه يد  تدنر دق ةةيهدا ندا تدنشااك  ف  رقايل أات  تدبدالم افدق تدنعداييا اتد .8
  تتكااين )ةضا هيئ  تدراايس(.

 
   :مسؤوليات طالب التدريب

 نا أ  تدبادم ها تدنسر يا تألال ن  تدعنةي  تدرااي يد  فدإ  ند  تدضدداااي نسدداةار  ادد  أ صد  حدا 
هدل أهنيد  تدردداايم، ننكد  دالسدر ااو ن هددا، اهدلت ت يرحقدق ات ندد  خدالل نسداةار  أات ةةددد  ااات  اف

  :انعاف  نسؤاديار  رجاا هلت تدعنل. اينك  د دا أ   ةخد  أهدل هدلا تدنسؤاديات ف  تدجات م تدرادي 
درعايد  يعقداها ةضدا هيئد  تدرداايس  تدرد تتسد اةي  تدةقا تت تدص ي  ا  تدنحاضاتت حضاا .1

  .تدبالم  أهدات  تدراايم تدنيات   اأهنير 

 ندا يدرال ل ندا أهاتفد  ابناحارد  انيادد  تدرد  سديراام  هدا نؤسسد  تخرياا نجال تدراايم اتد .2
  الد   اتر اق نا ةضا هيئ  تدراايس.  ا ااتر 

حضدداا تدةقددا  تدرنهيدداي تدددلي رعقدداا تدنؤسسدد  دةرعايدد   ادنؤسسدد  اأهدداتفها اخدددانارها اااا  .3
  .تألخصائ  تتجرناة  فيها

  .نخصصد  دةرداايم افد  تدناتةيدا تدنحااوتت ر ال ف  تدحضاا اد  تدنؤسس  جنيا تأليال تد .4

 . ادشكل تدصحيحتدنبةا   ن   تدعنل ةة  ا جاز جنيا تألةنال اتأل شب  اتدنهال تدنه ي   .5

 .حضاا تتجرناةات تإلشاتفي  تد ااي  ن ها اتدجناةي  اتتسر ااو ن ها  اا تإلنكا  .6

  تدنراحدددد ، اتتسددددرعا   تدعندددل ةةددد  تتسدددر ااو ادددد  أ صددد  حدددا ننكددد  نددد  تد دددا  تدرااي يدددد .7
  در ني  شخصير  تدنه ي .  خ اتت تدنشافي 

كرا دد  تدرقدداايا تدالزندد  ان ا شددرها نددا تتخصددائ  تتجرندداة  ارقدداينها دعضددا هيئدد  تدردداايس  .8
 .ان ا شرها تنال تدبة   ف  تتا ات تدنحااو

جات تت تدنؤسس  اسياسارها اةال نخاد رها .9  .تتدرزتل  أ  ن  ا اتةا ات 
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 التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية أثناء  الطالبفعاليات التي يجب أن يقوم بها ال

( سددداة  رااي يدد  الددد  فددد  200يرا ددا ندد  تدبادددم ت  يقضددد  فدد  هددلت تدرددداايم نددا نقدداتاا )
تدعانةدد  فدد  تدناي دد  تا تدنحاف دد  تدردد  يقبدد   تتجرناةيدد تداةايدد  اتدخاندد  نؤسسددات تحددال 
فد  نجدال ةنةد  ت ةنيقد  داي  خ او رحت اشات  أخصائ  تجرناة    ةة  ت  يرل لدفيها، 

ات  ياتفددق تتخصددائ  فدد  ةنةيددات تدردداخل تدنخرة دد  فدد  اتحدداو ندد   ،رقددل ةدد  خنددس سدد اتت
نجاتت تدخان  تتجرناةي  انيااي هدا تكرسدام تدنهدااتت تدالزند  دعنةيدات تدرداخل  اتسدر اا 

جرناةيدد  ندد  خددالل نرا عدد  حاددد  نحددااو اتدعنددل تددد  ندد هج تدننااسدد  تدعاندد  فدد  تدخاندد  تت
نعها ن  خالل را ي  نهااتت تدرداخل ةةد  نسدرال تداحداتت تدصدغال )تدرداخل تد دااي( ا 

اتيضا ةة  نسرال تداحاتت تدك ال )ر  يل  (ةة  نسرال تداحاتت تداسب  )خان  تدجناة 
تد اايد  اتدعندل ةةد   حيم يحقق ن هج تدراخل هلت تدنسداةاو فد  حدل تدنشدكالت  ،تدنجرنا(

اكدددلد  تدعندددل ةةددد  ربدددايا تنكا يدددات تدنجرندددا  ،انجددد  اتخدددل تدجناةدددات تدرددد  ي رنددد  تديهدددا
 ارا ي ها دخان  تدحاد  تدر  يرل تدرعانل نعها.

تدعنددل اكدلد  فدد    دا  تدخبد  تدعالجيدد  ت  لدد  يربةدم تدرعددا  ةةد   دااتت تد دداا ارا ي هدا 
تنكا يارهددا اتنكا يددات تدنجرنددا را يدد  يهددا تد دداا ا نددا تدجناةدد  تا تدجناةددات تدردد  ي رندد  تد

تدنحةدد   ادجات ددم تدردد  رخددال تدحاددد  ناضدداع تدردداخل دةاصددل تددد    ددا  خبدد  ةالجيدد  رسددر ا 
تددد  تنكا يددات تد دداا انسدداةاو تدجناةددات تد يئيدد  تدنخرة دد  تضدداف  تددد  را يدد  نددا تنكدد  ندد  

رحددددت تشددددات  ةدددد  ت  يددددرل لددددد  ة، تدجهدددداا تدن لاددددد  دنسدددداةاو تدحاددددد  ندددداتاا تدنجرنددددا ددددداةل
 فيها تدبادم. راايمنؤسس  تدر  يف  تد تتخصائ  تتجرناة   ا ناتفق 

فدد   تد دداتنج تدااديدد  تدنقاندد البددالع ةةدد  د ندد  تدنهددل دةبادددم تي ددا  راا دد  ت  يعنددل جاهددات 
تدةقدددا تت تدااديددد  تدنشدددراك  ندددا دحضددداا اتد حدددم ةددد  فدددا   ،تدرددد  يرددداام فيهدددا تدنؤسسددد 

اكدلد  تدرعدا  ةةد   فد  حدال اجااهدا رندا تدنحةد  اتددااد  اندؤرناتت تدحادد نؤسسات تدنج
 صددا   تجرناةيدد  ات تدردد  رعددا   ندد  أزندداتنجرنعددةد  نخرةدد  تشددكاد  بايقدد  رقددايل تددداةل

 تد  ا ة  تدر اع تديقاف .
 احرددد  يسدددربيا تدباددددم تدرع يدددا ةددد    سددد  اراضددديح تدجهددداا تدرددد   دددال  هدددا اتدنهدددااتت تدرددد 

ةدد  ندد  تدرقدداايا تدردد  يددرل تتر دداق ةةيهددا نددا  ددي  تدبادددم ا ددد  ندد  رقددايل نجنا تكرسدد ها ت  دد
اةضددا هيئدد  تدردداايس الددد   حسددم تدحاددد  تدردد  يددرل تدعنددل نعهددا ان ا شدد  هددلا تدرقدداايا نددا 
تتخصددائ  تتجرندداة  تدددلي يشددا  ةةيدد  فدد  تدنؤسسدد  اندد  يددل ن ا شددرها نددا ةضددا هيئدد  

بة   نقاا تدرداايم تدنيدات   ررل هلا تدن ا ش  تنال  تدراايسم تدنشا  تتكااين  اي ضل ت 
  حر  يرل ر اال تدخ اتت اتةنال تد ائاو ةة  تدجنيا.
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 العالقة بين المؤسسة األكاديمية والمؤسسة التدريبية
ينكدد  تد  ددا تددد  نأسسدد  ةنةيدد  تدردداايم ندد  زتايرددي  تتاددد  هدد  تدنؤسسددات تدردد  ردد  ل ةنةيدد     

 د  تدنؤسسددات  ، اتدددلي رع د النـو  االولتندا  ؤسسدات تدردد  ر  دل ةنةيد  تدردداايم.تدرداايم، اتديا يد  تدن
تةدداتاًت نه يددًا  عددا رةقدديهل تدنعدداا  تد  ايدد  ةةدد  ةارقهددا ةنةيدد  تةدداتا تدبددالم  رأخددلتتكااينيدد  تدردد  

ار سديق  ر  ديل  تدنؤسس  تتكاايني قال رديص حات تخصائيي  تجرناةيي  ف  تدنسرق ل، حيم تدالزن  
 ةي  تدراايم الد  ن  خالل:ةن
 تدنه يدددد  ر  ل ةنةيدددد  تدرااي يدددد  ةةدددد  تسدددداس ردددداتفا شدددداابتتر دددداق ةةدددد  تدنؤسسددددات تدردددد  سدددد .1
 تدك اي  ف  تتات  تدا ي  .تتسرعاتا اتدخ او ا ا 
ةةد  تسداس رداتفا )تتخصدائيي  تتجرنداةيي (  ةةد  تدرداايم اتخدل تدنؤسسد تدنشدافي  تخرياا  .2

 م اتدقااو تدا ي ي  ةة  تات  نسؤادي  تتاشاا اتدراجي .تدعةن  تدن اس تدرأهيلشااب 

 دي   زنالئد  اكدلد ا  تدباددمتيجاا   دال ردااي   يسدنح  اجداا   داتت ترصدال تفقيد  ااتسدي   دي   .3
 .تدنه   اتتكااين  اهيئ  تتشات تدبادم 

 اضا   ال رقييل ةاال. .4

 تدعنةي  تدرااي ي . رنالإلتةاتا اسائل تدراايم تدالزن  اتتنكا يات تدنااي  تدن اس    .5

تدقددددااو ةةدددد  ننااسدددد  تدر  دددديل اتدضدددد ب تدالزنددددي  دضددددنا  سدددديا تدعنةيدددد  تدرااي يدددد  فدددد    اترهددددا  .6
 تدصحيح .

حر   انا يقال  ااتسر    اياً  تدبادمتحاتم اركاي  ةال   تار اب ةضاي   ي  نا يراام ةةي   .7
ح احردد  ت رحددام فجدداو  ددي  تدات ددا ندد  تكرسددام تدقددااو اتد عاديدد  ةةدد  تتات  تدصددحي تدبادددميددرنك  
 تد  اي دةااتس . اتإلباا  دةننااستدعنة  

ا ع دد   هددا تدنؤسسددات تتجرناةيدد   ،فهددا تدنؤسسددات تدردد  ر  ددل فيهددا ةنةيدد  تدردداايم النــو  الثــانيتنددا 
تدر  رنااس  ها نه   تدخاند  تتجرناةيد  اينكد  دةباددم ت  يرةقد  رااي د  تد عةد  فيهدا بداتل تد صدل 

عال تدااتس ، ارعرندا ك ايد  تدعنةيد  تدرااي يد  فد  هدلا تدنؤسسدات تدد  حدا ك يدا ةةد  ك ايرهدا فد  تا تد
فيهددا ةةدد  راجيدد  اردداايم  تدعددانةي تتجرندداةيي  تتخصددائيي  تاتئهددا دا ائ هددا تتجرناةيدد  اةةدد   ددااو 

 ي  افاةةي :تدعنةي  تدرااي ي   ك ا إلرنالتدرادي   تتدنسؤاديااةة  هلا تدنؤسسات رقا  ،تدبالم

تتخصدائيي  تتجرنداةيي  فد   نهدالاتتيندا   دا  تحدال  ،رافا تدا    تدشخصي  دراايم تدبالم  .1
تدنؤسسددات تدر  يليدد  هدد  ردداايم بددالم تدخاندد  تتجرناةيدد  حردد  يحددام تدراتصددل تد  دداي اتدعنةدد  

 رسربيا رحنل تدنسؤادي . يرل   ا  تجيال نرخصص احر  
 تدعنةي  تدرااي ي . إلرنالد شاي  رافيا تتنكا ات تدنااي  ات .2
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 .تدنه   اتإلشات  تألكااين  تإلشات ركاي    اتت ترصال ن راح   ي   .3

 تدعاتد  ف  رازيا تدنسؤاديات تدرااي ي  ةة  تدبالم. .4

 تدا ي   دةبالم. دألات رافيا   ال يسنح  ادرقييل تدعاال  .5

ل اتدقددااو ةةدد  تشددات  اتاشدداا اراجيدد  رددافا تدنسددرال تدنالئددل ندد  تدقددااو ةةدد  تتات  تدنه دد  تد عددا .6
 تدبالم.

 اراجي  نه   سةيل. اشات نسؤاديات نه ي  دةبالم رحت   إس اارافا حا نعي  ن  تديق  يسنح  .7
 

 مؤسسات التدريب التي من الممكن التعاون معها:
ات نؤسسدتداكدلد  انيااي هدا تدنخرة د ، تتجرناةي   تدخان ه  جنيا تدنؤسسات تدعانة  ف  نجاتت 

دددايهل ندد  تدخ دداو اتدنهددااو  يكددا  ، يا  تجرندداةيا أخصددائ يعنددل  هددا تدر نايدد   نخرةدد  نجاترهددا اتدردد 
 تدنراا ي  ا قل خ ارهل انهااترهل دةبة  . تدبة  اتدنه ي  تدعادي  نا يؤهةهل دإلشات  ةة  

 
ـــ ين  االخصـــائيين االجتمـــاعيينخصـــائص ومقومـــات  ـــ باإلمكـــانال ى االســـتعانة بهـــم لعشـــراف عل

 المتدربين:
 تدخاندد هددا رعايدد  تدنردداا ي  ةةدد  نؤسسددات  هددلا تدناحةدد   نددا أ  تدهددا  ندد  تدردداايم تدنيددات   فدد 

هدلا تدنؤسسدات  تدرد  رعرنداهاتدخاند  تتجرناةيد  فد  نه د  تدننااسد  اتكرسدام تسداديم تدتتجرناةي  
رردافا فد  هدلت دةراايم رحدت اشدات  أخصدائ  نه د  يعدا أندا ضداااي ةةد  أ   تدبادمفا  تدرحاق 

تدنشا  نجناة  ن  تدخصائ  تدعةني  اتدنه ي  اتدشخصي  تدر  رؤهة  دةقيدال  هدلت تددااا اند  هدلا 
 تدخصائ :

: أ  يكا  ن  حنة  شهااو تد كادااياس ةة  تأل ل، ف  تدخاند  أوال: على المستوى العلمي والمهني
سدد اتت، ات  يكددا  ددد   ل ةدد  خنددسننااسدد  هددلا تدنه دد  ت رقددتتجرناةيدد ، ات  يكددا  دايدد  خ دداو فدد  

 نراا ي  اتإلشات  ةةيهل.تدبة   تدايكا  داي  تتسرعاتا تسرق ال  ،اص  نه   نحاا ف  تدنؤسس 
ــى المســتوى الشخصــي ــا: عل : أ  يكددا  دايدد  ندد  تدصدد ات تدشخصددي  نددا يؤهةدد  دإلشددات  ةةدد  ثاني

اتألخدددالق تدعاديددد  احدددم تدعبدددا   تدنرددداا ي ، ندددا تدرأكيدددا ةةدد  أهنيددد  رحةيددد   ادصددداق اتألنا دد  تدبة دد 
ةةد  تةر داا أ  لدد  جدز  ند   تتجيدال تدنرعا  د اتدرضحي ، ات  يكا  نؤن ا  أهنيد   قدل خ ارد  ادد  

 تدبة د تدنسؤادي  تألخال ي  تدر  رقا ةة  ةارق تألخصائيي  تدنه يي  ف   قدل رجدا رهل اخ دارهل ادد  
 تدلي  هل أخصائيا تدنسرق ل.

يدددد  تدقيددددال  نسددددؤادي  تدردددداايم ات  يكددددا  دايدددد  تدا ددددت تدكدددداف  دراجيدددد  تدبددددالم ت  يق ددددل باتة ثالثــــا:
 دخب  تدراايم تدناضاة . ب قاً  بايالً  ا راً  رربةمتدنراا ي ، حيم ت  ةنةي  تدراايم 
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ـــا:  ن هددداا تدعدددال ات  يكدددا  لت شخصدددي   ايددد  اجلت ددد  ايسدددربيا تاتاو تدحدددايم  ت  يكدددا  نهرنددداً  رابع
ي هدا كقدااو تندال تدبدالم اتدنعافد  دا ت  يكدا  ةةد   داا ك يدا ند  تديقافد  اتد قاش اهلت يربةم تيض

 .تدنراا ي 
 

 العمليات األكاديمية خالل التدريب
يدددالم نقددداا أا عددد  دقدددا تت   ايددد  ر ددداأ ندددا  اتيددد  تد صدددل تدااتسددد ، دكدددل دقدددا  دهدددلت تديخصددد   اوال:

  تدراايم تدنيات   اتهنير  ف  تهاتةة   تدبة     ابالع ةضا هيئ  تدراايس، يقال خالدها ساةات
 .ها خالل تدراايما أ  يكرس  لتدنهااتت تدر  يجم ةةيها   ا  تدشخصي  تدنه ي  اتتجرناةي  دةبة  ، 

ــا: نازةدد   ددي  تدجا ددم تد  دداي سدداة  رااي يدد   (200)ةدداا تدسدداةات تدنبةا دد  ندد  تدبادددم هدد   ثاني
 .تدص ي  تتكاايني ن  خالل تدةقا تت  اف  تدجانع فيها راايم ر  ينؤسس  تدتدف  اتدعنة  أي 

 نرا عد  تدنرداا ي  ند  خدالل  ةضدا هيئد  تدرداايسةةد  تدنؤسسدات يسدرنا  تدبة     عا رازيا  :ثالثا
ندا ةضدا هيئد  تدرداايس   حيم يرل ن ا شد  هدلا تدرقداايا ، يقانا هاتدرقاايا تدر  تدةقا تت تتشاتفي  ا 

 ناتضا تدقاو اتدضع  فيها.ةة   دبة  درعاي  تتنال زنالئهل  اي ضل
نداو  فيهداف  تدنؤسس  تدرد  يرداام  )تتخصائ  تتجرناة ( نا تدنشا  تدنه   تدبادميةرق   :رابعا

)تتخصددائيي  ، كنددا ا شددجا تدنشددافي  تدنه يددي  رقاي دداً دندداو سدداة  ا صدد  ا ، دقدداً  راجيهيدداً  كددل تسدد اع
 .بادمن   أكياا  يراام دايهل ك التت  يقانات تتشات  تدجناة  دةبة  ، تتجرناةيي ( 

تتبالع ةة  اضا تدبادم ند  ا نكا  تدراايم ف  يقال ةضا هيئ  تدراايس  زيااو تدبادم  خامسا:
 .ان ا ش  تدرباا تدنه   دةنراام نا تتخصائ  تدنشا  ةةي  حيم سالس  تدراايم ف  تدنؤسس 

 نمو ج تقييم الدارسين
 دادنةحق   رع ئد   ندالو تدرقيديل تدنافدق تدنؤسسد (نه د  فد  يقال تدنشا  ةة  تدراايم )تألخصائ  تد

 ن  خالد  يرل تدرحقق ن  أ  تدنراام  ا حقق تدها  تدناجا ن  تدراايم. اتدلي" 2" ا ل
 في مقرر تدريب ميداني الطالبمعايير تقييم 

 يرل رقييل تداتاس ر عًا دةنعاييا تآلري :
 %15                        تر افعادير  ان ااا دةقا تت تدص ي   دبادمحضاا ت

 %15      تتدرزتل  عاا ساةات تدراايم

 %40    ان ا شرها دعضا هيئ  تدراايستدرقاايا تدنقان  

 %30       رقييل تدنؤسس  دةنراام
____________________________________________________ 

 %100               تدنجناع
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 )راايس  كةي  تدر ني  تتجرناةي  اتتساي ( 

 
 

Ref. :   تدا ل :  
Date :   : تدراايخ  

 
 (1نمو ج رقم )

 
 المحترم/ة       )رئيس/ة (مدير/ة  يد/ةالسحضرة 

 
 -تحية طيبة وبعد :

 متقدم  الموضو  تدريب ميداني
اتددددددلي )تدرددددد ( يمرحندددددل تددددددا ل  ،       فا  تدبادممو  

هددامي تحددامل تداتاسددي متت فدد  جانعدد  تدقدداس تدن راحدد        تدجانع 
. انددد  تجدددل تسددددركنال خانددد  تجرناةيددد ناجسدددريا تد،  ا دددانج فددد  كةيددد  تدر نيددد  تتجرناةيددد  اتتسددداو 

 .نرقال مت يجم ت  تميكا   ا ت ه مت نربة ات نساق راايم نيات   نربة ات رخاج
سددداة    200ام فددد  نؤسسدددركل تدندددا او ندددا نارددد  تندددل نددداتفقركل  ادسدددناة دةباددددممو تدندددلكاامو  ادردددا

تدنه يدد   ئ، ا ادن دداارااي يدد  ةةنددا  ا دد مت  سدديةرزل  جنيددا تت  ندد  اتدقددات ي  تدناةيدد  اتخددل تدنؤسسدد  
 دةخان  تتجرناةي .

 بقبول فائق االحترام اوتفضلو 
  سخ :
 .ا كةي  تدااتسات تدعةيا تدنحرال 

   تدنحرالةنيا كةي  تدر ني  تتجرناةي  اتتساي 
 مرفق  

 .  اساد  راضح تهات  تدراايم تدنيات 

 .سجل حضاا تدبادم ف  تدنؤسس  تي ا  تدراايم  

 نالو رقييل تدنراام   

 را يا ةضا هيئ  تدراايس
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 )راايس  كةي  تدر ني  تتجرناةي  اتتساي (

 ( 2رقم )  نمو ج
 في المؤسسة اثناء التدريب الميدانيالطالب سجل حضور 

 --------------------------تسل تدنؤسس :  ----------------:تدبادمتسل 
 ---------------------------تسل تدنايا:  -------------------تدنشا  :تسل 

 ------------ا ل تدهار :
   تدبادمتيال ااتل 

   ساةات تدااتل
 

 نالح ات را يا تدنشا  ةاا تدساةات تداخال تدراايخ تديال
    تد  تدساة   ن  تدساة  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  مجمو  الساعات
 را يا تدنايا اخارل تدنؤسس 



 14 

 

 ( 3جملحلق رقم ) 

   متدربطالب منوذج تقييم 

 خاص مبشرف املؤسسة 

 

 
 ........................................................................................................................الطالبتدرب بها اسم المؤسسة والدائرة التي ي

مة
عا

ت 
ما

لو
مع

 

 الطالب  اسم

 

 

 

 اسم األخصائي الذي اشرف على تدريبه

 

 

 

 )املشرف (عدد سنوات الخبرة

 

 

 التخصص
 

 

 عنصــــــــــــــــــــــــــــــرال تقييم األداء 
 ـةالدرجــة املستحق

 كتابة رقمًا 

 تقييم الطالبمعايير 

   (4-0) يتميز بروح المبادرة ال اتية.

   (4-0) يمتلك المعارف والمهارات التنظيمية الالزمة.

   (4-0) يحب العمل التطوعي والتضحية.

   (4-0) .كتابياالتعبير عن أفكاره شفويًا و  ىقادر عل

   (4-0) لديه دافعية للعمل 

مثـــل  ضـــبط المواعيـــد، والجديـــة فـــي العمـــل،  ةلديـــه ســـلوكات مهنيـــة ايجابيـــ
 تدخواألمانة واالستقامة الشخصية والمهنية........

(0-4)   

   (4-0) مدى االستفادة من إرشادات وتعليمات المشرف.

   (3-0) ب.مدى تفاعل الطالب مع زمالئه في التدري

   (3-0) مدى قدرة االطالب على إقامة عالقة مهنية سليمة مع المشرف.

   (3-0) مدى قدرة  الطالب على العمل تحت الضغط..

المهارة في المالحظة للتعرف على سمات المنتفع ومظاهر سلوكه وواقعه 
 األسري واالجتماعي وغير  لك.

(0-3)   

تفع وتفسير مظاهر سلوكه واستجابته بشكل المهارة في تفهم مشاعر المن
 مالئم

(0-3)   

   (3-0) القدرة على المحافظة على سرية المعلومات التي تخص المنتفعين

   (3-0) القدرة على استيعاب سلبية أو عدم حماس المنتفعين وعدم إدانتهم

   (3-0) القدرة على فهم العوامل البيئية المحيطة بالمنتفع وأثرها في مشكلته

   (3-0) القدرة على إقامة عالقة مهنية ناجحة

   (3-0) القدرة على كسب ثقة المنتفعين ودعمهم بطريقة مناسبة

   (3-0) القدرة على ممارسة مهارة المقابلة

   (3-0) القدرة على اإلعداد المناسب للزيارة المنزلية

   (3-0) قاريرالقدرة على استخدام مهارة التسجيل وكتابة الت
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   (3-0) على التعرف على حقائق الموقف اإلشكالي وجوانبه المختلفةالقدرة 

   (3-0) على تنظيم الحقائق وربطها ببعض وعرضها بطريقة منظمة وواضحةالقدرة 

على تحليل البيانات التي جمعها عن المنتفع وأسرته وكتابة تشخيص القدرة 
 فارقي عنه وعن أسرته

(0-3)   

   (3-0) القدرة على فهم توقعات المنتفع من المؤسسة وشرح إمكانياتها للمنتفع

   (3-0) القدرة على توضيح جوانب المشكلة والتأكد من إدراكه العام لها

على بناء خطة تدخليه وعالجية مع المنتفع وأسرته، بما ينسجم مع القدرة 
مكانيات   المؤسسة، من جهة أخرىحاجاتهم وظروفهم، من جهة، وقدرات وا 

(0-3)   

على تنفي  الخطة التدخلية والعالجية، بالتعاون مع المنتفع وأسرته مع القدرة 
 الموارد البشرية والمؤسساتية المتوفرة.

(0-3)   

على توضيح اإلمكانيات والفرص المتاحة أمام المنتفع لمواجهة  القدرة 
 المشكلة

(0-3)   

   (3-0) ت المنتفع واستثمارها لصالح عملية المساعدةمهارته في اكتشاف قدرا

   (3-0) على تقييم الخطة التدخلية والعالجيةالقدرة 

   (3-0) على إنهاء عالقة مهنية بصورة ناجحة وبّناءة وبناية خطة للمتابعةالقدرة 

    المجمو  

 

    التاريخ ................................  ………............توقيعه : ........ معد التقييم: ............................ 

 
     ي  تدنشا  تدنه   اتدبادم تدنراام . تدرقييل  شكل نشرا  نا يرل تةاتانالح   : 

 
 ةتوقيع وخاتم المؤسس

 
 
 
 


