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 الخدمة الاجتماعية   الماجستير في تخصص. 11

 نبذه  عن التخصص 

لتحقيق رؤية أكثر مشولية للتدخالت اجملتمعية املبنية على مستوى جاء هذا التخصص 

ميق املعرفة بالنظرية و املفاهيم اخلاصة باخلدمة توسيع وتععمل على لياملؤسسات واجملتمعات، و

على تطوير قدرات ايضا  االجتماعية على املستوى العاملي واالقليمي و الفلسطيي، ويعمل 

التحليل والنقد يف تناول الربامج و التدخالت اجملتمعية، وتطوير املهارات لدى االخصائيني 

تمعية،  وتطوير قدرات اجراء األحباث للمساهمة ة االجتماعية اجملاالجتماعيني ملمارسة اخلدم

يف تطوير املعرفة يف اخلدمة االجتماعية  ليًا، ومن شأن ذلك حتضري كادر مهي يف فلسطني 

مدعم باملعرفة والقيم واملهارات الالةمة للتغيري اجملتمعي  وقادر على اختاذ خطوات ابداعية 

الظلم وعدم املساواة واالضطهاد اليت يتعر  اا لسطيي من مواجهة فاعلة لتمكني اجملتمع الف

 شرائح طتلفة من اجملتمع، مع الرتكيز على املكنون االنساني واملكاني. 

ومن هنا يأتي هذا التخصص ااام لسد ثغرة رئيسة يف حقل التعليم ويسهم يف رفد مؤسسات 

 تمعات.د واجلماعات واجملاجملتمع بكوادر متخصصة للعمل يف العمل مع األفرا

 أئداف الربنامج.

يسعى الربنامج بصورة عامة اىل ختريج أخصائيني اجتماعيني قادرين على العمل يف جماالت 

مهنة اخلدمة االجتماعية املختلفة للحد من املشكالت االجتماعية اليت يتعر  اا االفراد 

ملة يف جماالت مهنة ة والثانوية( العاواجلماعات واجملتمعات ،وتوفري متطلبات املؤسسات)األولي

اخلدمة االجتماعية جبوانبها الوقائية والعالجية والتنموية، ودعم قدراتها على بناء الربامج 

ااادفة للتعامل مع احتياجات اجملتمع مبستوياتها االجتماعية والثقافية والقانونية واالقتصادية 

 وغريها، ويساعد ذلك على حتقيق اآلتي  

نظرية والتطبيقية الضرورية اليت تؤهله كأخصائي اجتماعي على الطالب باألتر ال تزويد .1

تلبيه االحتياجات االجتماعية لشرائح اجتماعية طتلفة أتفال،مسنني، شباب يف ضائقة، 

 .مدمنون ..اخل
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تأهيل الطالب نظريًا وميدانيًا على التعاتي مع املشكالت االجتماعية على عدة مستويات  .9

 اعات، تنظيم اجملتمع.فرد واألسرة ،اجلمتشمل  ال

تنميه قدرات الطالب يف جمال البحث العلمي )الوصفي التحليلي والتقييمي( يف قضايا  .3

 اجتماعية مركزيه مطروحة على الساحة املهنية.

متكني الطالب من االخنرا  واالندماج داخل مؤسسات اجتماعية، وتطويرها وإدارتها على  .0

 مة مع خصوصية املؤسسات االجتماعية.يثة متناغمة ومنسجأسس إدارية علميه حد

إعطاء الطالب األتر املهنية الالةمة اليت متكنه من فهم السياسات االجتماعية، ونقدها  .0

 .وترل بدائل اا
تأهيل اخلرجيني لإلسهام يف إعداد الدراسات امليدانية اجلادة حول أساليب التعامل مع  .6

ي مبا يساعد املخططني على وضع اخلطط  اجملتمع الفلسطياملشكالت االجتماعية امللحة يف

 .املناسبة للتعامل معها

دعم املؤسسات االجتماعية املختلفة بالكفاءات العلمية اليت تساعد على حتسني ممارسة  .7

 مهنة اخلدمة االجتماعية يف جماالتها املختلفة.

 اخلريججماالت عمل 

وتطوير شخصياتهم املهنية جيني من خالل صقل يسهم هذا الربنامج يف حتسني فرص اخلر   

واالجتماعية، مبا يؤهلهم للعمل باملؤسسات وإدارة تلك املؤسسات املهنية يف جماالت اخلدمة 

االجتماعية والرعاية االجتماعية يف اجملاالت التالية  االسرة والطفولة،واجملال املدرسي، وجمال 

، واجملال الطيب، واجملال ب، وجمال املخدراتاالحداث، وجمال ذوي االعاقة، وجمال الشبا

العمالي، وجمال االسرى، وجمال املسنني، باالضافة إىل التدريس يف اجلامعات والكليات 

واملعاهد الفلسطينية، وأيضا العمل يف املؤسسات الدولية اليت تعنى باخلدمات املقدمة للفرد 

ال البحث العلمي ات اليت تعمل يف جمواجلماعة واجملتمع يف فلسطني. باإلضافة اىل املؤسس

 واليت تهتم حبياة الفرد واجلماعة وقضايا اجملتمع.

 شرجط القبوا 

يقبل الطالب للدراسة لدرجة املاجستري يف هذا التخصص إذا كان حاصاًل على أحد املؤهالت 

 اآلتية 

إحدى من جامعة القدس املفتوحة أو من يف اخلدمة االجتماعية  درجة البكالوريوس .1

 ( كحد أدنى.%70رى املعرتف بها، حبيث يكون معدله الرتاكمي )اجلامعات األخ
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كافة التخصصات شريطة اجتياة املقررات االستدراكية اليت درجة البكالوريوس يف  .9

( كحد أدنى. يكون القبول على أساس تنافسي %70، ومبعدل تراكمي )حتددها الكلية

 حسب معايري الكلية.

 ية بنجال تبقًا ملعايري حتددها جلنة الربنامج.لطالب املقابلة الشخصأن جيتاة ا .3

 يلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف الكلية. .0

 

 اخلط  الدراسي  

( سةاعة  36للحصول على درجة املاجستري يف اخلدمة االجتماعية علةى الطالةب أن جيتةاة بنجةال )    

 معتمدة موةعة على النحو التالي 

 ساعة معتمدة املتطلب الرقم

 18 مساقات نظرية إجبارية 1

 3 تدريب ميداني 9

 9 مساقات اختيارية 3

 6 الرسالة 0

 36 اجملموع

 

 المساقات الاجبارية:

كمةا هةو    ( ساعات معتمدة تةدريب ميةداني  3باالضافة اىل ) ( ساعة معتمدة18الطالب  )يدرس 

   يف اجلدول اآلتيمبني  

رقم 

 املقرر

 ملقررعنوان ا

الساعات 

 ملعتمدةا

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 االحصاء االجتماعي 6691

 - - 3 3 مناهج البحث يف اخلدمة االجتماعية 6691

 - - 3 3 مهارات متقدمة يف اخلدمة االجتماعية 6699

 - - 3 3 نظريات املمارسة يف اخلدمة االجتماعية 6693

 - - 3 3 عي يف اخلدمة االجتماعيةالتخطيط االجتما 6690

 - - 3 3 اخلدمة االجتماعية الدولية 6695
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رقم 

 املقرر

 ملقررعنوان ا

الساعات 

 ملعتمدةا

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 - 3 - 3 تدريب ميداني 6607

  3 18 91 اجملموع

 

 المساقات الاختيارية:

 من بني املساقات اآلتية    ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

ات الساع

 تطلب السابقامل األةبوعية

 عملي نظري

 - 1 3 3 جماالت اخلدمة االجتماعية 6696

 - 1 3 3 لعنف األسري قضايا وتدخالتا 6697

 - 1 3 3 التنمية االنسانية والفقر 6698

 - 1 3 3 التدخل يف االةمات والكوارث 6699

 - 1 3 3 اإلعاقة والتأهيل 6631

 

 الرسالة :

 والنجال يف امتحان مناقشتها. ، ة املاجستريإعداد رسال

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 - 6 - 6 الرسالة 6608

  6 - 6 اجملموع
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 :المقررات الاستدراكية

ت االسةتدراكية  سةيقوم الطالةب احلاصةل علةى بكةالوريوس مةن ختصةص آخةر بتسةجيل املقةررا          

وذلك حسةب مةا تقةررال     ،لتالية إذا رغب يف احلصول على درجة املاجستري يف اخلدمة االجتماعيةا

   جلنة القبول

 

 رقم

 املقرر

 اةم املقرر

عدد الساعات 

 املعتمدة

 3 مدخل اىل اخلدمة االجتماعية 3119 (1

9) 3996 
ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد 

 (1والعائالت )
3 

 

 

 

 


