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 التنمية االجتماعية واألسريةكلية 

 

 نبذة عن الكلية:

عررام  سرررية يف ال يررة واأل يررة االجتماع يررة التنم سررت كل هررذا  1991تأس صررة يف  يررة متخص كررأول كل

عررداد يررة علررى إ مررل الكل سررطينية. تع يررة االجتماعيررة اخصررائيني املوضوع بني اجلامعات الفل  يف التنم

وهي : اخلدمررة االجتماعيررة ،  البكالوريوس يف أربعة ختصصات، ومتنح الكلية درجة واألسرية

فررة   وتنمية اجملتمع احمللي ، رعاية الطفل ، والنوع االجتماعي     وتضم الكلية بتخصصرراتها املختل

يررة  4287 مررن بدا تالب وتالبة، فيما بلغ عدد اخلرجيني من كلية التنمية االجتماعية واألسرية 

يرررررة  ترررررى نها عرررررة وح سررررريس اجلام صرررررل االول اتأ سررررري 1201لف عرررررام الدرا     2021/2020 مرررررن ال

فرررغني ، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس تالب وتالبة17603 يررة املت ئررة  (44)يف الكل عضررو هي

 .تدريس

 :الرؤية

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

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

 ريادي لتنمية قطاع العمل االجتماعي يف فلسطني.
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 الرسالة:

إعداد كفاءات علمية ومهنية وحب ية متخصصة ومتميزة يف جماالت العمل االجتماعي 

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

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

التعلم املفتول وأساليب التعليم املدمج، وتعزيز البيئة التعليمية والتطبيقية والبح ية يف إتار من 

عل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع كافة األتراف املعنية مع مراعاة التفا

 أحدث معايري اجلودة والتميز.

 األهداف:
 مؤسسات اجملتمع احمللي بالكوادر املهنية املتخصصة. رفد  .1

 وإقليميا .تعزيز القدرات التنافسية خلرجيي الكلية ملليا   .2

صرررات  .3 قرررديم التخص ترررول ت لررريم املف سرررات التع ضرررل ممار فرررق أف يرررزة و يرررة املتم يرررة والتدريب لرررربامج التعليم وا

 وأساليب التعليم املدمج مبا يليب حاجات اجملتمع وتطلعاته.

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

ئرررة ال .5 سرررني البي شرررراكات لتح نررراء ال عررري وب عرررل اجملتم سرررتوى التفا فرررع م مرررل ر طررراع الع يرررة ق يرررة وتنم تعليم

 االجتماعي يف فلسطني.

 

 :الدرجات الممنوحة

 درجة البكالوريوس يف كافة الربامج لديها. التنمية االجتماعية واألسريةمتنح كلية 

 ومتطلبات اجلامعة والكلية. جواجلداول اآلتية تبني توزيع الساعات املعتمدة على الربام
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 المعتمدة على البرامج توزيع الساعات  
 

 الربنامج 

 االكادميي

 

 نوع املقرر

 )املتطلبات(  

اخلدمة 

 االجتماعية

تنمية اجملتمع 

 احمللي

 رعاية الطفل

النوع االجتماعي 

 وقضايا التنمية

 الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة

 منفرد

رئيسي 

 فرعي /

 منفرد

رئيسي 

 فرعي /

 منفرد

رئيسي 

 فرعي /

 منفرد

رئيسي 

 فرعي /

   27 27  27  27  27    27 27 27  متطلبات اجلامعة 

املتطلبات أ. 

 اإلجبارية

ب. املتطلبات 

 االختيارية

24   

 

3 

 24 

 

3 

24   

 

3 

 24 

 

3 

24   

 

3 

24   

 

3 

 24 

 

3 

24   

 

3 

 15 15 15 15 15 15 15 15 متطلبات الكلية

متطلبات 

  التخصص
81 66 81 66 81 66 81 65 

أ. املتطلبات 

 اإلجبارية

ب. املتطلبات 

 االختيارية

81 

 

- 

66 

 

- 

81 

 

- 

66 

 

- 

81 

 

- 

65 

 

- 

81 

 

- 

65 

 

- 

 - 6 - 6 - 6 - 6 املقررات احلرة

 27 - 27 - 27 - 27 - متطلبات الفرعي

 135 129 135 129 135 129 135 129 اجملموع
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   متطلبات الجامعة 

 ( ساعة معتمدة: 24متطلبات الجامعة االجبارية ) 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاري  القدس 0104

 - - 0 0 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 املهارات احلياتية  0106

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية 0306

 - 1  23 24  اجملموع

 متطلبات الجامعة االختيارية 

 ( ساعات معتمدة من املقررات اآلتية : 3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
املتطلب 

 عملي نظري السابق

 - - 3 3 مبادئ اللغة الصينية 0115

 - - 3 3 مبادئ اللغة الرتكية 0116

 - - 3 3 اللغة الروسيةمبادئ  0117

 - - 3 3 ال قافة االسالمية 0206

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 مكافحة الفساد: التحديات واحللول 0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 0300

 - - 3 3 (1عربي ) 8180
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 متطلبات الكلية:  

 ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي: 15تتكون هذه املقررات من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3  علم االجتماعمبادئ  3100

 - - 3 3 مدخل إىل اخلدمة االجتماعية 3109

 - - 3 3 علم النفسمبادئ  3110

 - - 3 3 اجملتمع العربي 3210

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 5303

  - 15 15 اجملموع

 :متطلبات الكليةتوصيف 

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3مبادئ علم االجتماع:  3100

بررالعلوم  ترره  طرروره وعالق شررأته وت مرراع ن لررم االجت يررف بع قرررر إىل التعر هررذا امل هرردف  يررة ي االجتماع

نررة  مرراعي واملكا لرردور االجت مرراعي، وا نرراء االجت مررع والب هرروم اجملت قرررر مف نرراول امل مررا يت خرررى، ك األ

هرروم  يررث املف مررن ح فررة  عررات، وال قا منررا  اجلما يررة وأ قررات االجتماع سررتويات العال يررة، وم االجتماع

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

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

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3مدخل إىل اخلدمة االجتماعية:  3109

يررة  تررارطي للرعا بررالتطور ال صررلة  يررة املت سررس املعرف طررالب باأل يررد ال قرررر إىل تزو هررذا امل هرردف  ي

مررررة االجتما نررررة اخلد شررررأة مه يررررة، ون هررررا، االجتماع سررررفتها، ومبادئ نررررة، وفل هررررا كمه يررررة وتبلور ع

لرر الث )  يررة ا مررة االجتماع ترررا اخلد لررى  عرررف ع قرررر إىل الت هرردف امل مررا وي هررا، ك قررة وأخالقيات تري

، خدمة اجلماعة، وتنظيم اجملتمع (، ومراجعة طتصرة مليادين اخلدمة االجتماعيررة خدمة الفرد

يررردان الطفو يررررة يف م مرررة االجتماع لررررى اخلد يرررز ع مرررع الرتك يررررة )  مرررة االجتماع سرررررة، اخلد لرررة واأل

يررادين (، ودور  مررن امل املدرسية، اخلدمة االجتماعية الطبية، العمل مع األحداث، التأهيل وغريها 
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قرررر إىل  هرردف امل يررادين، كمررا وي هررذه امل األخصائي االجتماعي يف ممارسة هذه الطرا والعمل يف 

 .يف فلسطني خاصةمراجعة واقع اخلدمة االجتماعية يف العال العربي عامة و

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3مبادئ علم النف :  3110

هرره  ضرربطه وتوجي ئررق  سرران وترا سررلوك االن هررم  مررن ف لررب  كررني الطا قرررر اىل مت هررذا امل هرردف  ي

لررنفس  حبيث يصبح عضوا  فاعال  ومنتجا  يف اجملتمع، ويركز هذا املقرر على دراسة ماهية علم ا

صررررة يف  يرررات املعا ئررره والنظر لرررتفكري ومباد لرررتعلم وا مرررو وا حرررل الن يرررث مرا مرررن ح سرررلوك  سرررة ال درا

سرررلوك  سرررية، وال ضرررطرابات النف صرررية، واال عررراالت، والشخ يرررة واإلنف لرررذكاء واإلدراك والدافع وا

 االجتماعي.

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3اجملتمع العرب::  3210

سرري مررات األسا برري واملقو مررع العر عررة اجملت طررالب بطبي يررف ال قرررر إىل تعر هررذا امل هرردف  لرريتي  ة ا

سررتعرض املالمررح  برري، وي مررع العر قرري للمجت نرراء الطب ينهض عليها، وبالبناء السكاني ومضررمون الب

األساسية املميزة للنظم االجتماعية يف اجملتمع العربي والسياا ال قايف للمجتمع العربي من حيررث 

هررا وعالق برري ووظائف مررع العر بررالنظم عناصره واجتاهات تغريه، وتبيعة النظم ال قافية يف اجملت هررا  ت

 االجتماعية، واألبعاد االجتماعية وال قافية للشخصية العربية.

 نظري( 3ساعات معتمدة  3:  مناهج البحث العلم: 5303

سررلوب هرررو أك ررر  أ مرري  حرررث العل سررراليبالب سرررم  أ هرررو يت يررة، ف جررردوى وفاعل شرركالت  حرررل امل

صررورة  جرردواها يف  هررا و قررويم فاعليت عررايري لت مررام م برردائل أ ضررع ال ضرروعية وو ضررول واملو بررالتنظيم والو

لررذا حيترراج  يررة،  صررية والذات ملررؤثرات الشخ عررن ا يرردة  يررهموضرروعية بع شرراكله  إل فرررد ملواجهررة م كررل 

 وحتدياتها.

حررث  نرراهج الب لررب مب يررف الطا قرررر إىل تعر هرردف امل قرره وي سررابهو ترائ مررة  وإك هررارات الالز امل

ترره  نرراهج البحررث: ماهي يررة: م سررية اآلت سررته للموضرروعات األسا خررالل درا مررن  لررك  للقيام بالبحررث، وذ

نررة، وأدوات مجررع  مررع والعي وأنواعه، مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث، واجملت

 البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

 

 


