
 

1 
 

 

 

 

 

 سريةكلية التنمية االجتماعية واأل

 الخدمة االجتماعيةتخصص 

 (1181رقم الخطة )
 

 للتخصص المنفرد معتمدة(ساعة  217) المطلوبة:عدد الساعات 
 

 معتمدة ساعة 15 الجامعة:متطلبات 
 

 معتمدة ساعة 11 اجباري / متطلبات جامعة :والا أ

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
متطلب الرقم 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 
 المقرر

 2+ف0ف - - 3 1010 تعلم كيف تتعلم  .1
 2+ف0ف - - 3 1012 الحاسوب  .2

 2+ف0ف - - 3 1010 تاريخ القدس  .3

 2+ف0ف - - 0 1010 العمل التطوعي   .4

 2+ف0ف - - 3 1000 (1) اللغة العربية  .5
 2+ف0ف - - 3 1003 (1) اللغة اإلنجليزية  .6
 2+ف0ف - - 3 1210 فلسطين والقضية الفلسطينية  .7
 2+ف0ف - - 3 1310 المسؤولية المجتمعية  .8

 ساعة 11 المجموع 
 

 

 تية:اآلالمقررات  الطالب منيختارها  ساعات معتمدة 3 اختياري/ متطلبات جامعة: ثانياا 

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
السابقاسم المتطلب   

فصل طرح 

 المقرر

0ف - - 3 1200 (0اللغة الفرنسية )  .1  

2+ف0ف - - 3 1210 الثقافة اإلسالمية  .2  

2ف - - 3 1311 البشرية ومنجزاتها اتالحضار  .3  

 سـاعـات معتمـدة 3 الـمجمـوع
 

 

ا    ساعة 25 اجباري/ ةمتطلبات كلي: ثالثا

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 

 المقرر

0ف - - 3 3011 علم االجتماع ئمباد  .1  

0ف - - 3 3001 علم النفس ئمباد  .2  

0ف - - 3 3013 مدخل الى الخدمة االجتماعية  .3  

2ف + 0ف - - 3 3535 علميمناهج البحث ال  .4  

0ف - - 3 3201 المجتمع العربي  .5  

سـاعـة معتمـدة 25 الـمجمـوع  

 ()منفرد ساعة 82 جباري/إتخصص  متطلبات
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 رقم المقرر اسم المقرر الرقم
عدد 
 س.م.

رقم المتطلب 
 السابق

 اسم المتطلب السابق
فصل طرح 

 المقرر

2+ف0ف - - 3 3010 علم النفس االجتماعي  .0  

علم االجتماع ئمباد 3011 3 3000 نظريات في علم االجتماع  .2 2ف   

والبدويالمجتمع الريفي والحضري   .3 علم االجتماع ئمباد 3011 3 3202  2ف   

2ف - - 3 3203 االتصال والعالقات العامة  .0  

علم االجتماع ئمباد 3011 3 3200 التغير االجتماعي  .0 2ف   

0ف - - 3 3200 التشريعات االجتماعية   .0  

2ف --- -- 3 3200 المجتمع المحلي الفلسطيني  .7  

2ف الخدمة االجتماعيةمدخل الى  3013 3 3203 خدمة الجماعة  .8  

3.  
ممارسة الخدمة االجتماعية مع األفراد 

(0ت )والعائال  
0ف مدخل الى الخدمة االجتماعية 3013 3 3227  

0ف لى الخدمة االجتماعيةمدخل إ 3013 3 3313 نظريات العالج وتطبيقاتها  .01  
 0ف -    - 3 3300 لى التخطيط والتنميةإالمدخل   .11

02.  
مدخل الى الخدمة  3013 3 3302 تنظيم المجتمع وأجهزته

 االجتماعية
2ف  

2ف لى الخدمة االجتماعيةمدخل إ 3013 3 3303 إدارة المؤسسات االجتماعية  .03  

االجتماعئ علم مباد 3011 3 3300 المشكالت االجتماعية  .00 2ف   

00.  

ممارسة الخدمة االجتماعية مع 

 (2األفراد العائالت )
الخدمة  ممارسة 3227 3 3320

مع األفراد االجتماعية 

 (0والعائالت )

 2ف

00.  
خدمة اجتماعية (0تدريب ميداني )  3327 3 3203 

3227 

 خدمة الجماعة
ممارسة الخدمة االجتماعية 

(0فراد والعائالت )مع األ  

0ف  

( خدمة اجتماعية2تدريب ميداني )  .07 (0تدريب ميداني ) 3327 3 3323  2ف   

علم النفس ئمباد 3001 3 3333 الصحة النفسية  .08 0ف   

2ف - - 3 3017 اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر  .03  

2ف - - 3 3018 العمل الجماعي التطوعي  .21  

 2ف مدخل الى الخدمة االجتماعية 3013 3 3013 ميادين ممارسة الخدمة االجتماعية  .20

0ف - - 3 3020 التأهيل الشامل  .22  

23.  
والطوارئالتدخل في حاالت األزمات  مدخل الى الخدمة  3013 3 3022 

 االجتماعية
0ف  

20.  
خدمة اجتماعية (3تدريب ميداني )  3023 3 3323 

3219 
(2تدريب ميداني )  
 خدمة الجماعة

0ف  

خدمة اجتماعية (0تدريب ميداني )  .20 (3تدريب ميداني ) 3023 3 3023  2ف   

نفس النموعلم   .20 علم النفس مبادئ 3001 3 3003  2ف   

العلميمناهج البحث  3535 3 3033 مشروع التخرج  .27 2+ف0ف   

 معتمـدة سـاعـة 82 الـمجمـوع
 

 

  (:ساعات 6خامسا: مقررات حرة / )

 يختارها الطالب من اي من المقررات التي تطرحها الجامعة شريطة ان ال تكون ممنوعة من التخصص
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 سريةكلية التنمية االجتماعية واأل

 تخصص الخدمة االجتماعية

 (1181رقم الخطة )
 

 للتخصص رئيسي / فرعي معتمدة(ساعة  233) المطلوبة:عدد الساعات 

 

 ساعة معتمدة 15 الجامعة:متطلبات 

 

 معتمدة ساعة 11 جباري /إ : متطلبات جامعةوالا أ

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
متطلب رقم ال

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 
 المقرر

 2+ف0ف - - 3 1010 تعلم كيف تتعلم  .1
 2+ف0ف - - 3 1012 الحاسوب  .2
 2+ف0ف - - 3 1010 تاريخ القدس  .3
    0 1010 العمل التطوعي  .4

 2+ف0ف - - 3 1000 (1) اللغة العربية  .5
 2+ف0ف - - 3 1003 (1) اللغة اإلنجليزية  .6
 2+ف0ف - - 3 1210 فلسطين والقضية الفلسطينية  .7
 2+ف0ف - - 3 1310 المسؤولية المجتمعية  .8

 ساعة 11 المجموع 
 

 

 تية:اآلالمقررات  الطالب منيختارها  ساعات معتمدة 3 اختياري/ متطلبات جامعةثانيا: 

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 

 المقرر

0ف - - 3 1200 (0اللغة الفرنسية )  .1  

2+ف0ف - - 3 1210 الثقافة اإلسالمية  .2  

2ف - - 3 1311 البشرية ومنجزاتهاات الحضار  .3  

 سـاعـات معتمـدة 3 الـمجمـوع
 

 

  ساعة 25 اجباري/ متطلبات كليةثالثا: 

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 

 المقرر

0ف - - 3 3011 علم االجتماع ئمباد  .1  

0ف - - 3 3001 علم النفس ئمباد  .2  

0ف - - 3 3013 مدخل الى الخدمة االجتماعية  .3  

2+ ف 0ف - - 3 3535 لعلميمناهج البحث ا  .4  

0ف - - 3 3201 المجتمع العربي  .5  

سـاعـة معتمـدة 25 الـمجمـوع  

 

 يسي(ئ/ )ر ساعة 66تخصص اجباري/ متطلبات
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 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
المتطلب السابق اسم  

فصل طرح 
 المقرر

 2ف - - 3 3010 علم النفس االجتماعي  .1

علم االجتماع ئمباد 3011 3 3000 نظريات في علم االجتماع  .2 2ف   

0ف - - 3 3200 التشريعات االجتماعية  .3  

 2ف مدخل الى الخدمة االجتماعية 3013 3 3203 خدمة الجماعة  .4

 2ف مبادئ علم االجتماع 3011 3 3300 المشكالت االجتماعية  .5

 2ف مبادئ علم االجتماع 3011 3 3200 التغير االجتماعي  .6

 2ف   3 3203 االتصال والعالقات العامة  .7

 2ف مدخل الى الخدمة االجتماعية 3013 3 3302 تنظيم المجتمع وأجهزته  .8

 2ف مدخل الى الخدمة االجتماعية 3013 3 3303 إدارة المؤسسات االجتماعية  .9

 2ف - - 3 3017 اإلرشاد والتوجيه في مراحل العمر  .11

11.  
ممارسة الخدمة االجتماعية مع األفراد 

 (0)والعائالت 
3227 3 

 مدخل الى الخدمة االجتماعية 3013
 0ف

12.  
 0ف علم النفس مبادئ 3001 3 3333 الصحة النفسية

 3 3327 اجتماعية خدمة (0تدريب ميداني )  .13
3203 

3227 

 خدمة الجماعة
الخدمة االجتماعية مع  ممارسة

(0فراد والعائالت)األ  
 0ف

14.  
 0ف مدخل الى الخدمة االجتماعية 3013 3 3313 نظريات العالج وتطبيقاتها

15.  
 0ف - - 3 3020 لالتأهيل الشام

 3 3323 خدمة اجتماعية (2تدريب ميداني )  .16
3327 

 
(0تدريب ميداني )  2ف 

ممارسة الخدمة االجتماعية مع األفراد   .07

 (2العائالت )
3320 3 3227 

الخدمة االجتماعية  ممارسة

 (0مع األفراد والعائالت )
 2ف

 2ف مدخل الى الخدمة االجتماعية 3013 3 3013 ميادين ممارسة الخدمة االجتماعية  .18

 0ف مدخل الى الخدمة االجتماعية 3013 3 3022 والطوارئالتدخل في حاالت األزمات   .19

 3 3023 خدمة اجتماعية (3تدريب ميداني )  .21
3323 
3219 

(2تدريب ميداني )  
 خدمة الجماعة

 0ف

(3تدريب ميداني ) 3023 3 3023 خدمة اجتماعية (0تدريب ميداني )  .21  2ف 

العلميمناهج البحث  3535 3 3033 مشروع التخرج  .22  2+ف0ف 

ساعة 66 الـمجمـوع  
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 سريةكلية التنمية االجتماعية واأل

  االجتماعية )فرعي(تخصص الخدمة 

 سريةصات كلية التنمية االجتماعية واأللجميع التخصصات باستثناء تخص

 ساعة( 72عدد الساعات المطلوبة )
 

 (1181رقم الخطة )

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل 

طرح 

 المقرر

0ف - - 3 3011 علم االجتماع ئمباد  .1  

0ف - - 3 3013 مدخل الى الخدمة االجتماعية  .2  

3.  
مدخل الى الخدمة  3013 3 3203 خدمة الجماعة

 االجتماعية

 2ف

4.  
ممارسة الخدمة االجتماعية مع 

 (0األفراد والعائالت )

مدخل الى الخدمة  3013 3 3227

 االجتماعية

 0ف

5.  
مدخل الى الخدمة  3013 3 3313 نظريات العالج وتطبيقاتها

 االجتماعية

 2ف

6.  
مدخل الى الخدمة  3013 3 3302 تنظيم المجتمع وأجهزته

 االجتماعية

 2ف

7.  

( خدمة اجتماعية0تدريب ميداني )  3327 3 3203 

3227 

 خدمة الجماعة

ممارسة الخدمة 

فراد االجتماعية مع األ

(0)والعائالت  

0ف  

8.  
 مدخل الى الخدمة 3013 3 3013 ميادين ممارسة الخدمة االجتماعية

 االجتماعية

 2ف

9.  
التدخل في حاالت األزمات 

 والطوارئ

مدخل الى الخدمة  3013 3 3022

 االجتماعية

 0ف

 

 الـمجمـوع

 

ساعة 17  

 


