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 االجتماعية واألسريةالتنمية كلية 

 

 نبذة عن الكلية:

عزززام  سزززرية يف ال يزززة واأل يزززة االجتماع يزززة التنم سزززت كل يزززة متخ 1991تأس صزززة يفكزززأول كل هزززذا  ص

عززدادا لزززى إ يززة ع مزززل الكل سززطينية. تع عزززات الفل بززني اجلام ضززوع  صزززائيني ملو يززيف ا اخ يزززةلتنم  ة االجتماع

كززالوواألسزرية جززة الب نززنح الكليزة در صززاتب و يززة ب  ريوس يف أربعزة ختص مززة االجتماع وهزي   اخلد

نزوع االجتمزاعي  يزة الطفزل ب وال فززة ا املخوتضزم الكليزة بتخصصزاته  وتنميزة اجملتمزع احمللزي ب رعا    تل

يززة االجتماعيز 4287 عززدد اخلزرجيني مزن كليزة التنم لزب ويفالبزةب فيمزا بلزغ  يززة يفا ة واألسزرية مزن بدا

يزززززة  تزززززى نها عزززززة وح سزززززيس اجلام صزززززل االتأ عزززززام ا 1191ول  الف سزززززي    مزززززن ال     2019/2020لدرا

تزدريس يفالب ويفالبة16742 ئزة ال فزرغني ب وبلزغ عزدد أعضزاء هي ئزة ( 45) يف الكليزة املت  عضزو هي

 .تدريس

 :الرؤية

هارات للتدخل يف التميز يف إعداد كوادر علمية متخصصة تستند إىل احدث النظريات وامل

ية والعالجية والتنموية. ءو دور تلفة وأبعادها الوقائجماالت العمل االجتماعي تيادينها املخ

 ريادي لتنمية قطاع العمل االجتماعي يف فلسطني.
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 الرسالة:

متخصصة ومتميزة يف جماالت العمل االجتماعي  ثيةنية واية ومهإعداد كفاءات علم

 سوأ العمل يليب حاجات اجملتمع ورفع قدرة اخلرجيني على املنافسة يف وميادينه املختلفة تا

اإلقليميب من خالل تقديم ختصصات وبرامج تعليمية وتدريبية وفق أفضل ممارسات احمللي و

ز البيئة التعليمية والتطبيقية والبحثية يف إيفار من وتعزي ملدمجبالتعلم املفتوع وأساليب التعليم ا

نية مع مراعاة والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع كافة األيفراف املعالتفاعل اجملتمعي 

 عايري اجلودة والتميز.أحدث م

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

 وإقليميا . ليا  الكلية رجيي فسية خلتعزيز القدرات التنا .2

وع ية املتميزة وفق أفضل ممارسات التعلزيم املفتزتقديم التخصصات والربامج التعليمية والتدريب .3

 ليب حاجات اجملتمع وتطلعاته.التعليم املدمج تا يوأساليب 

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

مززل توى الرفزع مسز .5 ئزة التعليميزة وتنميزة قطزاع الع نزاء الشزراكات لتحسزني البي تفاعزل اجملتمعزي وب

 الجتماعي يف فلسطني.ا

 

 :الدرجات الممنوحة

 درجة البكالوريوس يف كافة الربامج لديها. ريةاالجتماعية واألسمية التنننح كلية 

 امعة والكلية.جلالبات ومتط جواجلداول اآلتية تبني تو يع الساعات املعتمدة على الربام
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 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج 
 

 الربنامج 

 ميياالكاد

 

 نوع املقرر

 )املتطلبات(  

اخلدمة 

 االجتماعية

تمع اجمل تنمية

 احمللي

 ة الطفلرعاي
النوع االجتماعي 

 وقضايا التنمية

 تمدةالساعات املع الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة

 منفرد

رئيسي 

 فرعي /

 منفرد

رئيسي 

 فرعي /

 منفرد

رئيسي 

 فرعي /

 منفرد

رئيسي 

 رعيف /

   27 27  27  27  27    27 27 27  متطلبات اجلامعة 

أ. املتطلبات 

 ريةاإلجبا

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
80 65 81 66 80 65 81 65 

أ. املتطلبات 

 باريةاإلج

ب. املتطلبات 

 االختيارية

80 
 
- 

65 
 
- 

80 
 
- 

65 
 
- 

80 
 
- 

65 
 
- 

80 
 
- 

65 
 
- 

ملقررات احلرة  - 6 - 6 - 6 - 6 ا

 27 - 27 - 27 - 27 - متطلبات الفرعي

 135 129 135 129 135 129 135 129 اجملموع



 

239 
 

   متطلبات الجامعة 

 ( ساعة معتمدة: 24متطلبات الجامعة االجبارية )

رقم 

 قررامل

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي ظرين

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 - - 0 0 عيالعمل التطومل0105

 - - 3 3 املهارات احلياتية مل0106

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3 الفلسطينيةفلسطني والقضية  0205

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية 0306

 - 1  23 24 ملاجملممع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 آلتية   ملقررات اة من امعتمد ( ساعات3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر
الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
املتطلب 

 عملي نظري السابق

 - - 3 3 صينيةللغة المبادئ ا 0115

 - - 3 3 مبادئ اللغة الرتكية 0116

 - - 3 3 مبادئ اللغة الروسية 0117

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 د  التحديات واحللولالفسا مكافحة 0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 0300

 - - 3 3 تمعية املسؤولية اجمل 0306

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

 ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي  15تتكون هذ  املقررات من 

رقم 

 رراملق
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3  علم االجتماعمبادئ  3100

 - - 3 3 ة االجتماعية اخلدممدخل إىل 3109

 - - 3 3 علم النفسمبادئ  3110

 - - 3 3 اجملتمع العربي 3210

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 5303

  - 15 15ملعمماجمل

 :متطلبات الكليةتوصيف 

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3مبا ئملعلاملاالجتماع:ململ3100

شزززأت مززاع ن لزززم االجت يزززف بع قززرر إىل التعر هزززذا امل هززدف  بزززالي تززه  طزززور  وعالق يزززة ه وت علوم االجتماع

نزززة  مزززاعي واملكا لززدور االجت مزززاعيب وا نززاء االجت مزززع والب هززوم اجملت قزززرر مف نززاول امل مزززا يت خززرىب ك األ

يزززاال سزززجتماع هزززوم ةب وم يزززث املف مزززن ح فزززة  عزززاتب والثقا منزززا  اجلما يزززة وأ قزززات االجتماع تويات العال

لزتغري االجتمزاعيب يززات ا لزنظم االجتماعيزة وعمل شززكالت االجتماعيز واخلصزائصب وا يززث وامل ة مزن ح

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

ملنظ ي(مل3 ملاتملمعتمدةساعمل3:ملتماعيةةملاالجمدخ ملإىلملاخلدممل3109

سززس ا طززالب باأل يزززد ال قززرر إىل تزو هززذا امل هززدف  يزززة ي تززاراي للرعا بززالتطور ال صزززلة  يززة املت ملعرف

يزززززةب  مزززززة االاالجتماع نزززززة اخلد شزززززأة مه هزززززاب ون سزززززفتهاب ومبادئ نزززززةب وفل هزززززا كمه يزززززة وتبلور جتماع

مزززة اال يفززرأ اخلد لزززى  عززرف ع قزززرر إىل الت هززدف امل مزززا وي هززاب ك يززوأخالقيات لزززثالجتماع قزززة ث ) ة ا يفري

فزرد مززع (ب ومراجعزة كتصزخدمزة ال يززة ب خدمزة اجلماعزةب وتنظزيم اجملت رة مليزادين اخلدمزة االجتماع

لززززى  يزززززز ع مززززع الرتك مزززززة )  يزززززدان اخلد يززززة يف م يزززززة االجتماع مززززة االجتماع سزززززرةب اخلد لززززة واأل الطفو

حززداثب التأهيزل وغريهززا  مززع األ مززل  يززة الطبيزةب الع مززة االجتماع (ب ودور يززادين مززن املاملدرسزيةب اخلد

يززاد هززذ  امل طززرأ والعمزل يف  هززذ  ال مززاعي يف ممارسزة  قززرر إىل األخصزائي االجت هززدف امل ينب كمزا وي

 .امة ويف فلسطني خاصةة يف العا  العربي عمراجعة واقع اخلدمة االجتماعي
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3مبا ئملعلاملالرد :ململ3110

مزززن ف لززب  كزززني الطا قززرر اىل ن هزززذا امل هززدف  سززلوي هزززه ك االنهزززم  ضزززبطه وتوجي ئززق  سزززان ويفرا

لزنفس يث يصبح عضوا  فاعال  ومنتجا  يف اجملتمزعب ا ويركزز هزذا املقزرر علزى دراسزة ماهيزة علزم ا

ئزززه وا صززززرة يف ومباد يزززات املعا لززززتفكري لنظر لزززتعلم وا مززززو وا حزززل الن يزززث مرا مززززن ح سزززلوك  سزززة ال درا

ضزززز صززززيةب واال عززززاالتب والشخ يززززة واإلنف لزززذكاء واإلدراك والدافع سزززز طراباتوا سززززلوك النف يةب وال

 االجتماعي.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3اجملتمعملالع بي:ململ3210

مزززع العر عزززة اجملت طزززالب بطبي يزززف ال قزززرر إىل تعر هزززذا امل هزززدف  سزززيي مزززات األسا لزززيتبزززي واملقو  ة ا

مززح  مززع العربزيب ويسزتعرض املال سززكاني ومضزمون البنزاء الطبقزي للمجت يزنهض عليهزاب وبالبنزاء ال

قزايف للمجتمزع العربزي مزن حيزث م االجة للزنظاألساسية املميز تماعيزة يف اجملتمزع العربزي والسزياأ الث

لزنظم الثقافيزة يف اجملتمزع اعناصز بززالنظم لعربزي ووظائفهزا وعالقر  واراهزات تغزري ب ويفبيعزة ا تهزا 

 االجتماعيةب واألبعاد االجتماعية والثقافية للشخصية العربية.

ملنظ ي(مل3 عتمدةملساعاتملم3:ململمراةجملالبحثملالعلميمل5303

سزززلوب ثزززر  أ هزززو أك مزززي  حزززث العل سزززاليبالب هزززو  أ يزززةب ف جزززدوى وفاعل شزززكالت  سزززم حزززل امل يت

ضززوعي ضززوع واملو عززبززالتنظيم والو مزززام م بززدائل أ ضززع ال هززاة وو قززويم فاعليت صزززورة  ايري لت جززدواها يف  و

تززاج  لززذا   يززةب  صزززية والذات ملززؤترات الشخ عززن ا يززدة  ضززوعية بع يزززهمو شزززاكله  إل هززة م فززرد ملواج كززل 

 تها.وحتديا

قزززه يو حزززث و يفرائ نزززاهج الب لزززب ت يزززف الطا قزززرر إىل تعر سزززابههزززدف امل هزززارات الال  وإك مزززة امل

حزز ضززوعات األساللقيزام بالب سززته للمو خززالل درا مززن  لززن  نززاهج الثب وذ يززة  م تززه سززية اآلت حززث  ماهي ب

وأنواعزهب مشزكلة البحزث وصزياغة الفرضزيات وتصزميم البحزثب واجملتمزع والعينزةب وأدوات  زع 

 بة تقرير البحث.ت وكتاعلوماالبيانات وامل

 

 


