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 ةالتنمية االجتماعية واألسريكلية 

 

 :نبذة عن الكلية

كةأول كليةة متخصصةة يف هةذا      1991تأسست كليةة التنميةة االجتماعيةة واألسةرية يف العةام      

 تعمل الكلية على إعداد اختصاصني يف التنميةة االجتماعيةة  . املوضوع بني اجلامعات الفلسطينية

صصةاتها  وتضم الكلية بتخ.  ، ومتنح الكلية درجة البكالوريوس يف أربعة ختصصاتواألسرية

تالب وتالبة، فيما بلغ عدد اخلرجيني من كلية التنمية االجتماعية واألسرية ( 4149)املختلفة 

/  2117 العةةام الدراسةةي مةةن ( 1171)الفصةةل االول مةةن بدايةةة تأسةةيس اجلامعةةة وحتةةى نهايةةة  

( 92)يف الكليةة  املتفةرغني  ، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس تالب وتالبة( 14791)  2112

 .هيئة تدريسعضو 

 :الرؤية

التميز يف إعداد كوادر علمية متخصصة تستند إىل احدث النظريات واملهارات للتدخل يف 

حنو دور . جماالت العمل االجتماعي مبيادينها املختلفة وأبعادها الوقائية والعالجية والتنموية

 .ريادي لتنمية قطاع العمل االجتماعي يف فلسطني
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 :الرسالة

ات علمية ومهنية وحبثية متخصصة ومتميزة يف جماالت العمل االجتماعي إعداد كفاء

وميادينه املختلفة مبا يليب حاجات اجملتمع ورفع قدرة اخلرجيني على املنافسة يف سوا العمل 

احمللي واإلقليمي، من خالل تقديم ختصصات وبرامج تعليمية وتدريبية وفق أفضل ممارسات 

عليم املدمج، وتعزيز البيئة التعليمية والتطبيقية والبحثية يف إتار من التعلم املفتول وأساليب الت

التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع كافة األتراف املعنية مع مراعاة 

 .أحدث معايري اجلودة والتميز

 :األهداف
 . رفد قطاعات العمل االجتماعي بالكوادر املهنية املتخصصة .1

 .وإقليميًات التنافسية خلرجيي الكلية ىليًا تعزيز القدرا .2

تقةةديم التخصصةةات والةةربامج التعليميةةة والتدريبيةةة املتميةةزة وفةةق أفضةةل ممارسةةات التعلةةيم املفتةةول           .3

 .وأساليب التعليم املدمج مبا يليب حاجات اجملتمع وتطلعاته

 .تشجيع أنشطة البح  العلمي يف ميادين العمل االجتماعي وجماالته املختلفة .4

رفةةع مسةةتوى التفاعةةل اجملتمعةةي وبنةةاء الشةةراكات لتحسةةني البيئةةة التعليميةةة وتنميةةة قطةةاع العمةةل             .9

 .االجتماعي يف فلسطني

 

 :الدرجات الممنوحة

 .درجة البكالوريوس يف كافة الربامج لديها سريةالتنمية االجتماعية واألمتنح كلية 

 .ومتطلبات اجلامعة والكلية جمواجلداول اآلتية تبني توةيع الساعات املعتمدة على الربا
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 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج
 

 البرنامج 

 االكاديمي

 

 نوع المقرر

 (  المتطلبات)

 رعاية الطفل تنمية المجتمع المحلي الخدمة االجتماعية
النوع االجتماعي 

 وقضايا التنمية

 ت المعتمدةالساعا الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة

 منفرد
/ رئيسي 
 فرعي

 منفرد
/ رئيسي 
 فرعي

 منفرد
/ رئيسي 
 فرعي

 منفرد
/ رئيسي 
 فرعي

 25 25 25 25 25 25 25 25 متطلبات الجامعة 
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  متطلبات الجامعة

 :ساعة معتمدة( 22)متطلبات الجامعة االجبارية 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 --  3 3 تعلم كيف تتعلم 1111

 - 1 2 3 احلاسوب 1112

 - - 3 3 تاريخ القدس 1114

- -  1 1 العمل التطوعي 1119

 - - 3 3 (1)اللغة العربية  1111

 - - 3 3 (1)اللغة االجنليزية  1113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 1219

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية 1316

-  1 21 22 اجمل وع

 متطلبات الجامعة االختيارية

 :  اآلتيةساعات معتمدة من املقررات ( 3)يدرس الطالب 

 ن المقررعنوا رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
المتطلب  األسبوعية

 السابق
 عملي نظري

- -  3 3 الثقافة االسالمية 1216

- -  3 3 احلركة األسرية 1217

- -  3 3 التحديات واحللول: مكافحة الفساد 1212

 - - 3 3 (1)اللغة الفرنسية  1211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 1311
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 : متطلبات الكلية

 :ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي 19تتكون هذال املقررات من 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  األسبوعيةالساعات 
 السابق

 عملي نظري

 --  3 3  علم االجتماعمبادئ  3111

 - - 3 3 ىل اخلدمة االجتماعيةمدخل إ 3119

 - - 3 3 علم النفسئ مباد 3111

 - - 3 3 اجملتمع العربي 3211

- -  3 3 مناهج البح  العلمي 9313

  - 19 19 اجمل وع

 :متطلبات الكليةتوصيف 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: مب  ئ الم االجت  ع 3111

يهةدف هةذا املقةرر إىل التعريةف بعلةم االجتمةاع نشةأته وتطةورال وعالقتةه بةالعلوم االجتماعيةةة           

خةةرى، كمةةا يتنةةاول املقةةرر مفهةةوم اجملتمةةع والبنةةاء االجتمةةاعي، والةةدور االجتمةةاعي واملكانةةة  األ

االجتماعيةةة، ومسةةتويات العالقةةات االجتماعيةةة وأمنةةا  اجلماعةةات، والثقافةةة مةةن حيةة  املفهةةوم   

واخلصائص، والنظم االجتماعية وعمليات التغري االجتماعي، واملشكالت االجتماعية من حي  

 .واألمنا ، ومراجعة أولية ملناهج البح  العلمي يف العلوم االجتماعية التعريفات

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: مدخل إىل اخلدم  االجت  اي  3119

يهدف هةذا املقةرر إىل تزويةد الطةالب باألسةس املعرفيةة املتصةلة بةالتطور التةارخيي للرعايةة           

كمهنةةةةة، وفلسةةةةفتها، ومبادئهةةةةا، االجتماعيةةةةة، ونشةةةةأة مهنةةةةة اخلدمةةةةة االجتماعيةةةةة وتبلورهةةةةا 

اخلدمةة  ) وأخالقياتها، كما ويهدف املقةرر إىل التعةرف علةى تةرا اخلدمةة االجتماعيةة الةثالث        

، ومراجعةةة طتصةةرة  (االجتماعيةةة مةةع األفةةراد و العةةائالت، خدمةةة اجلماعةةة، وتنظةةيم اجملتمةةع     

يةدان الطفولةة واألسةرة،    مع الرتكيز على اخلدمةة االجتماعيةة يف م  ) مليادين اخلدمة االجتماعية 

اخلدمة االجتماعية املدرسية، اخلدمة االجتماعية الطبية، العمل مع األحداث، التأهيةل وغريهةا   

، ودور األخصةةائي االجتمةةاعي يف ممارسةةة هةةذال الطةةرا والعمةةل يف هةةذال امليةةادين،    (مةةن امليةةادين 

ربةي عامةة ويف فلسةطني    كما ويهدف املقةرر إىل مراجعةة واقةع اخلدمةة االجتماعيةة يف العةا  الع      

 .خاصة
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 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: مب  ئ الم الرد  3111

يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل متكةةني الطالةةب مةةن فهةةم سةةلوك االنسةةان وترائةةق ضةةبطه وتوجيهةةه  

حبي  يصبح عضوًا فاعاًل ومنتجًا يف اجملتمع، ويركز هذا املقرر على دراسة ماهية علم الةنفس  

ة يف دراسةةة السةةلوك مةةن حيةة  مراحةةل النمةةو والةةتعلم والةةتفكري        ومبادئةةه والنظريةةات املعاصةةر  

والةةةذكاء واإلدراك والدافعيةةةة واإلنفعةةةاالت، والشخصةةةية، واالضةةةطرابات النفسةةةية، والسةةةلوك  

 .االجتماعي

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: اجملت ع الدرب  3211

 ساسةةية الةةيتيهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب بطبيعةةة اجملتمةةع العربةةي واملقومةةات األ  

ينهض عليها، وبالبناء السكاني ومضمون البنةاء الطبقةي للمجتمةع العربةي، ويسةتعر  املالمةح       

األساسية املميزة للنظم االجتماعية يف اجملتمع العربي والسياا الثقايف للمجتمع العربي من حية   

وعالقتهةا بةالنظم   عناصرال واجتاهات تغريال، وتبيعة النظم الثقافية يف اجملتمع العربةي ووظائفهةا   

 .االجتماعية، واألبعاد االجتماعية والثقافية للشخصية العربية

 (نظري 3)س ا ت مدت د  3:  مر ئج البحث الدل   9313

حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة، فهةةو يتسةةم     أسةةاليبالبحةة  العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

ليتهةا وجةدواها يف صةورة    بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاع       

كةل فةرد ملواجهةة مشةاكله      إليةه موضوعية بعيدة عةن املةؤثرات الشخصةية والذاتيةة، لةذا حيتةاج       

 .وحتدياتها

املهةةارات الالةمةةة  وإكسةةابهويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةة  و ترائقةةه   

ماهيتةه  : هج البحة  منةا : للقيام بالبح ، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات األساسةية اآلتيةة      

وأنواعه، مشكلة البح  وصياغة الفرضيات وتصميم البح ، واجملتمع والعينةة، وأدوات عةع   

 .البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البح 

 

 




