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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة ( التعريفأ
 Vow101 املقرر:رمز  العمل التطوعي     املقرر: اسم- 1 .1
 ( ساعتان)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 بكالوريوس الرتبية أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 العربية  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 د/نورة إبراهيم الصويان                                                               .7 املقرر الدراسي: اسم منسق - 5 .6
 األول. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .8

 :)يوجد الاملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت 
 يوجد ال وجدت(: املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن - 8 .9

 (ال ينطبق)  موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9
 التدريس اسلوب – 10

  %100 النسبة املئوية:   حماضرات تقليدية –أ 
  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % ئوية:النسبة امل   التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   أخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ا املقرر:ماهو اهلدف األساسي من هذ-1
 . يف اجملتمع  املختلفة للعمل التطوعي هأساليبو  هبراجمو  التطوعيمعرفة مفهوم العمل 

 :الدراسي  املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 ستخدام العروض التقدميية.ا

 . فالم التعليمية عن العمل التطوعي عرض األ -
مؤسسات العمل التطوعى باململكة العربية السعودية  . التواصل الفعلي  بني الطالبات و -  
دراسة وحتليل امناط العمل التطوعى باملؤسسات التطوعية املختلفة باململكة العربية السعودية -  

 علي األحباث واإلصدارات اجلديدة املتصلة باملقرر.  االطالع-
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 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التدريس

 أهم املصادر الىت تشكل ثقافة التطوع - تعريف ثقافة التطوع -
 .األبعاد واملكونات الىت تضمنتها ثقافة التطوع 

1 2 

العمل االجتماعي التطوعي ىف األديان أهدافه ( –أمهيته –)مفهومه املقصود بالعمل االجتماعي التطوعي 
الدين اإلسالمي -7ة )الدين اإلسالمي (. العمل االجتماعي التطوعي عرب التاريخ اإلسالمى ، السماوي

 وحثه على التطوع .

1 2 

 الجمعيات والمؤسسات الخيرية التطوعية فى المملكة العربية السعودية : -1

 مصادر دعم العمل اخلريي : الدعم الرمسي . الدعم الشعيب . النشأة والتطور. -2

 خلريية واالستثمارات .األوقاف ا-ج

1 2 

 أخالقيات العمل التطوعى :مفهوم األخالقيات واملواثيق األخالقية للعمل التطوعي
 العوامل الىت تفسر اسباب اإلهتمام بأخالقيات العمل التطوعي

1 2 

معوقات العمل التطوعي . موجهات وأخالقيات العمل التطوعي بالعامل العريب .-  
تدريبهم وتأهيلهم –وعني )استقطاب املتطوعني معايري اختيار املتط   

 

1 2 

القيم واملفاهيم األساسية ىف املواثيق األخالقية للعمل التطوعي   
 )حقوق املتطوعني وواجباهتم (  األنظمة واللوائح ألعمال اجلمعيات اخلريية .

جمال اخلدمات الصحية .-جماالت اخلدمات التطوعية  أ  
 العمل معسكرات-ھاجملال القومي   -ال اإلجتماعي . داجمل-اجملال الثقايف . ج-ب

1 2 

 الجمعيات والمؤسسات الخيرية فى المملكة العربية السعودية :
اجلمعيات اخلريية اخلاصة باملعاقني .-اجلمعيات اخلريية النسائية .-  
املؤسسات اخلريية .-اجلمعيات اخلريية املتخصصة .-  

1 2 

 املؤسسات الطبية والتأهيلية .- والثقافية والتعليمية . املؤسسات  اخلريية العلمية-
 املراكز املتخصصة .-ؤسسات اخلريية لرجال األعمال امل- املؤسسات العائلية .-
 اهليئات واللجان اخلريية اإلغاثية .-

1 2 

 دور اجلمعيات التطوعية واخلريية السعودية ىف القرن احلادى والعشرين .
  تتعرض هلا املؤسسات اخلريية السعودية .العوائق والصعوبات الىت

 اإلقرتاحات والتوصيات لتحسني دور اجلمعيات اخلريية السعودية .

2 4 

التطوعي ىف دول جملس  االجتماعيالعمل   منوذج اجلمعيات التطوعية بدول جملس التعاون اخلليجى :
 التعاون .

2 4 
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  يس لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدر -2
 المختبر فصول دراسية المحاضرة 

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 اإلجمالي أخرى

 ساعة 26 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 ساعات التدريس

 ............ ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة

 
 

 يوجد ال ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / افيةساعات دراسة خاصة إض-3

واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4
 التدريس.

 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم يجيات التدريساسترات للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

1.0 
في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن:: المعارف  

 
 اختبارات صفية  احملاضرة . ذكر اهم املصادر الىت تشكل ثقافة التطوع باجملتمع السعودى ي 1.1
 اختبارات صفية . املناقشة لسعودى .ا دد ابعاد ومكونات ثقافة التطوع باجملتمعحي 1.2
. مصادر دعم العمل اخلريي التطوعيعدد ي 1.3  اختبارات صفية احملاضرة . 
 اختبارات صفية . العصف الذهين  .ذكر إشكاليات صياغة مواثيق أخالقيات العمل التطوعىي 1.4
 اختبارات صفية احملاضرة . ذكر جذور العمل التطوعى ومراحل تطوره .ي- 1.5

2.0 
سة المقرر يستطيع كل طالب أن:في نهاية درا: المهارات المعرفية  

 
 املفاهيم خريطة  مجاالت الخدمات التطوعية . يصنف 2.1

 جمموعات العمل
 اختبارات شفوية

 حل املشكالت .قارن بني األدوار املختلفة للجمعيات التطوعية اخلريية السعودية ي 2.2
 مناقشة

قراءات من 
 اإلنرتنت .

 املشاركة الصفية . جمموعات العمل حلل مصادر دعم العمل الخيريي- 2.3

 قترح التوصيات لتحسين دور الجمعيات الخيرية السعودية  ي- 2.4
 

 حوار ومناقشة
 التعلم التعاوىن .

تقارير العمل 
 اجلماعي
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم يجيات التدريساسترات للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

 استقصاء . قيم أنشطة وبرامج الجمعيات الخيريةي 2.5
 جمموعات عمل

 فصلية . اختبارات

3.0 
في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: :تحمل المسؤوليةو مهارات التعامل مع اآلخرين   

 
لتطوعية خلدمة اجملتمع السعودى .طط ا لربامج اخي 3.1  .اجلماعىالعمل  تعلم تعاوين 

 التقومي الذاتى . جمموعات العمل. .لتزم بأخالقيات العمل التطوعي  ي 3.2

غرس حب العمل التطوعي  ىف اجملتمع احمليط.ي 3.3  
 

كتابة التقارير حول  لتعلم النشط واملناقشةا
 الزيارات امليدانية

األسئلة املناقشة  .املناقشة واحلوار ستقطب  أفراد اجملتمع احمللي جملال العمل التطوعي .ي 3.4
 التحريرية

:دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن في نهاية :والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل  4.0  

 األنشطة البحثية  تعلم ذايت الكرتوين تقن مهارات  البحث الذاتى .ي 4.1

 .تقييم األقران تعلم تعاوين تواصل مع األقران ىف املشروع اجلماعى .ي 4.2

كتابة التقارير حول  مناقشة وحوار تواصل بفاعلية مع املؤسسات اخلريية والتطوعية السعودية .  ي 4.3
 الزيارات امليدانية

من  واالطالعالبحث  حمركات البحث املختلفة ىف البحث عن موضوعات املقرر استخداميد جي 4.4
 شبكة اإلنرتنت

إعداد حبث عن 
موضوعات 

 املقرر
 المهارات النفس حركية 5.0
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 5.1
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

حسب املوعد  إختبار  هنائي .
 احملدد

60 

2 
 

 10 منتصف الفصل  إختبارفصلي أول .

3 
 

 إختبار فصلي ثاىن 
 

 10 األسبوع العاشر 

4 
 

مستمر طوال  مشروع تطوعي مجاعي 
 الفصل الدراسي 

20 

 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 ئة التدريس خالل الساعات املكتبية يف مكتبه.تواجد عضو هي

 الربيد االلكرتوين. -
 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1

.ھ1434العمل التطوعي بني النظرية والتطبيق ، مكتبة الرشد ، الرياض ، هدي عبد اهلل السرحان ونبيلة الجرايدة :-  
 املراجع الرئيسة:-2

 ھ1426:العمل اإلجتماعي التطوعي ىف اململكة العربية السعودية ،الرياض ،نعيم د.عبد اهلل العلي ال
 م.2008:ثقافة التطوع ،مؤسسة األمرية العنود اخلريية ، اململكة العربية السعودية ،أمانى قنديل -
 م.. 2008دية ،أخالقيات العمل التطوعي ،مؤسسة األمرية العنود اخلريية ، اململكة العربية السعو  أمانى قنديل : 

والعمالية ،دول جملس التعاون  االجتماعية:اجملتمع املدىن ىف دول جملس التعاون ،سلسلة الدراسات  وأخرون عدنان عبد الحميد القرشي
 . ھ1427اخلليجى ،البحرين ، العدد الثالث واألربعون ،

  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3

 .ھ1428األهلية حبي السويدى ، االجتماعيةكار للمؤسسات التطوعية ، جلنة التنمية : دليل األفرائد عبد العزيز المهيدب 
 . م2002املنظمة العربية للرتبية والثقافة ،تونس ،العمل اجلماعي التطوعي عبد اهلل الخطيب  وأخرين : 
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 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-4

-www.gbcenter.net . 

-www.almufradat.com . 

     - www.gcclsa.org          

موقع -  edu search ,google ا يتضمنه من مواقع تربوية تتصل باملقرر .مو   
  

 ال ينطبق أخرى:مواد تعليمية -5
 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

طالب .50تسع  قاعة حماضرات         
 أجهزة عرض -     

 مصادر احلاسب اآليل:-2
  كية وأجهزة عرض رقميةحاسب أيل وسبورة ذ 

 ال ينطبق            أخرى:مصادر -3
 
 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1
 .املناقشات الفعالة ىف أثناء احملاضرات 
  البات .عن املقرر يتم توزيعه على الط استباناتمن خالل 
 . حتليل نتائج الطالبات يف املقرر 
  . مناقشة مشاريع الطالبات البحثية وتقوميها 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2
 من خالل منوذج تقرير كفاءة  األداء الوظيفي من إدارة القسم .

 تقييم املقرر . استمارة 

  ايتالذتطبيق استبانة التقييم. 

 الطالب مناقشة ملف اجناز. 
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 .تقييم األقران 
 التدريس:عمليات تطوير -3

الطرق احلديثة ىف التدريس . استخداممن خالل   
حل املشكالت . استخدام-  
. واالكتشاف االستقصاء-  
التعلم التعاوىن .-  
زيادة األنشطة البحثية .-  
 إضافة تكليفات منزلية للطالبات )كتابة مقالة(.-
 الطالب:ات التحقق من معايري اإلجناز لدى عملي-4

 مراجعة  تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني. تدقيق و

  . مراجعة األوراق اليت مت تصحيحها من قبل أستاذة املقرر وعضو أخر بالقسم  - 
 فحص ملفات اجناز الطالب. -
فحص نتائج الطالب-  
 من قبل عضو تدريس خارجي ت اإلجابةمراجعة عينة من كراسا -
 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -5
. جتماع الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمني علي تدريس املقرر لتقرير نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف اال  
ستبانات تقييم املقرر .التقييم النهائي ال -  
.  تخطيط لتطوير فعالية املقرر الدراسي تبعا للمعطيات احلديثةال -  

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 خالد العفيصان.د.  االسم:  د. نورة الصويان االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ..... / ....... هـ....... / .. التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر
هـ 1434/ 3/11بتاريخ  (3)في جلسة القسم رقم   

 
   

 


