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 البرامج االكاديمية: 

 الخدمة االجتماعيةتخصص . 1
 خم جاتملالتعلاملاملقصم ة::ملالأ 

عززد انتها لزب ب مززن الطا مززن متطلبزات يتوقزع  صززصئزه  جززات ا خت يززة حتقيزق كر خلدمزة االجتماع

 التعلم التالية  

  املعرفة والفهم 

 ل مرحلة واهدافها.المح كرها ومعرف معنى اخلدمة االجتماعية وتاراها وتطو .1

 سة املهنية يف اخلدمة االجتماعية.ايفلع على النظريات املعرفية اليت توجه عملية املمار .2

 ملختلفة .جتماعية وميادينها اعرف جماالت اخلدمة اال .3

 عرف اساليب ويفرأ اخلدمة االجتماعية املختلفة. .4

 عرف عناصر عملية التدخل املهو ودور كل منها. .5

  )اإلدراكية( هنيةات الذاملهار

يززة  .1 يززة االجتماع قززدمها مؤسسزات الرعا لززيت ت تززدخل ا بززرامج ال هززا ربزط  مززة وجماالت يززادين اخلد ت

 واساليب التدخل املهو. 

 مية املختلفة كاساس يتم االستناد اليه يف عملية التدخل املهو.يف النظريات العلتوظ اتقن .2

 ال اىل بناء خطة عالجية. يص وصوة وتشخقادر على توظيف عمليات التدخل املهو من دراس .3

فزة .4 قزف االجتماعيزة املختل نزاء اخلطزة قادر على حتليل املوا لزيت تسزاهم يف ب تزائج ا  واسزتخالص الن

 العالجية.

 املهنية العملية أو املهارات

 اتقن مهارات الدراسة والتشخيص والعالج يف خدمة الفرد. .1

 ها.اتقن مهارات بناء اجلماعة وتو يع االدوار داخل .2

لززى ب قزنات .3 قزدرة ع يززه ال صززبح لد ظززواهر االجتماعيزة وا شززكالت وال عززرف علزى امل هززارات الت نززاء م

 برامج تدخل لعالج املشكالت.

 ؤسسات االجتماعية.الال مة يف ادارة امل اتقن املهارات االدارية .4

سزززليم  .5 مزززي  تززنهج عل سزززتها  شزززكالت ودرا ظززواهر وامل يزززد ال مزززي لتحد حززث العل هزززارات الب قززن م ات

 صات يستطيع االستناد اليها يف عمليات التدخل.واستخالنتائج وصوال اىل 
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  عامةال /نقولةاملهارات امل

قزف  .1 فزرد واملشزكالت سزواء علزى مشخصية مهنية قادرة على التعامزل مزع كتلزف املوا سزتوى ال

 او اجلماعة او اجملتمع.

لززى  .2 فززة وقزادرة ع مززع وامنزا  احليزاة املختل فزة اجملت كززة لثقا مززع التعامزشخصزية اجتماعيزة مدر ل 

 تلف الثقافات الرئيسية منها والفرعية.ك

 مات مهارات االتصالب وتقنية املعلو

 .استخدم التكنولوجيا ووظفها يف عملية التدخل املهو .1

لزززف الرب .2 مززززع كت مزززل  سززززة تعا مزززاعي او ادارة املؤس حززززث االجت سزززتوى الب لززززى م سزززواء ع يززززات  جم

 االجتماعية.

  :والبعد األخالقي االراهات والقيم

 اهات قيمية ختدم عملية التدخل املهو.را تبو   .1

 االجتماعية.نثل النظام االخالقي ملهنة اخلدمة  .2

نزززاهج .3 هزززا يف م يزززا ووظف يزززة العل قزززيم املهن ثزززل ال مزززة االجتما ن يفزززرأ اخلد فزززراد و فزززة )اال يزززة املختل ع

 واجلماعات واجملتمعات(.

 العم :ملثانيًا:ملسمق

كززو ارة  .1 يززة  لزو ارات احلكوم يززةا يززة وااالجتما التنم يززة لعع لززي والرتب كززم احمل صززحة واحل مززل وال

 والتعليم.

لزززة يف  .2 يزززة العام سزززات الدول يزززة والناملؤس خلزززدمات االجتماع يزززة جمزززال ا كزززة العامل سزززية كاحلر ف

لززد سزززه ل فزززل ومؤس عزززن الط سزززة فاع  جزززئنيب  ومؤس شزززغيل الال غزززوث وت لزززة   فززلب ووكا قزززاذ الط إن

 الرؤيا العاملية... وغريها.

مزززة االج .3 يزززة واخلد سزززات الرعا يزززةمؤس تزززة الطاحملل تماع عزززن يزززة كاإلغا لزززدفاع  يزززات ا يزززة و ع ب

 نسانب وا.الل األمحر ...وغريها.األسرة واملرأة و عيات حقوأ اإل

 

مل

مل

مل
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ملعية/املرد  اخلدمةملاالجتماختص ململثالثًا:ملمتطلبات

صزززص  كزززالوريوس يف خت جزززة الب لزززى در صزززول ع يزززةللح مزززة االجتماع لزززى  باملنفرد/اخلد ع

 مو عة كما يأتي  معتمدةساعة  (129الطالب ان يتم بنجاع )

 

 :/ التخصص المنفرد  المقررات التخصصية .1

 مو عة كما يأتي عتمدة ساعة م( 81تتكون هذ  املقررات من )

 :الجدول اآلتي دة مبينة في( ساعة معتم81: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

ت اعاالس

 املعتمدة

ت الساعا

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي 3105

 3100 - 3 3 نظريات يف علم االجتماع 3115

3212 
اجملتمع الريفي واحلضري 

 والبدوي
3 3 - 3100 

 - - 3 3 قات العامةاالتصال والعال 3213

 3100 - 3 3 التغري االجتماعي 3214

 - - 3 3 جتماعيةالتشريعات اال 3215

 - - 3 3 اجملتمع احمللي الفلسطيو 3216

 3109 - 3 3 خدمة اجلماعة 3219

3227 
ع مماعية االجت ممارسة اخلدمة

 (1ت )األفراد والعائال
3 3 - 3109 

 3109 - 3 3 نظريات العالج وتطبيقاتها 3309

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27  - 3 24  اجلامعةبات متطل

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 81 - - 81 بات التخصصطلمت

 6 6 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

ت اعاالس

 املعتمدة

ت الساعا

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 3109 - 3 3 وأجهزتهتنظيم اجملتمع  3312

 3109 - 3 3 إدارة املؤسسات االجتماعية 3313

 3100 - 3 3 املشكالت االجتماعية 3314

3326 
دمة االجتماعية مع ة اخلممارس

 (2األفراد العائالت )
3 3 - 3227 

 2 1 3 خدمة اجتماعية (1) تدريب ميداني 3327

 3227ا3219

 50اجتيا  

 مدةساعة معت

 3327 2 1 3 ( خدمة اجتماعية2ني )تدريب ميدا 3329

 3110 - 3 3 الصحة النفسية 3339

 - - 3 3 اإلرشاد والتوجيه يف مراحل العمر 3407

 - - 3 3 العمل اجلماعي التطوعي 3408

 3109 - 3 3 ميادين ممارسة اخلدمة االجتماعية 3409

 - - 3 3 التأهيل الشامل 3421

3422 
ت األ مات يف حاالالتدخل 

 طوارىءوال
3 3 - 3109 

3423 
 خدمة اجتماعية (3تدريب ميداني )

3 1 2 
ب  3329

3312 

 3423 2 1 3 ماعيةخدمة اجت (4تدريب ميداني ) 3429

 3110 - 3 3 نفس النموعلم  3449

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  10 71 81 اجملموع

 المقررات الحرة: .2

لزززب ا سززتطيع الطا يزززار )ي سزززاعات6خت مززز (  عزززةمعت صزززات اجلام مزززن ختص خزززر  صزززص آ مزززن أي خت /  دة 

صززهب سزززية لتخص طززة الدرا ضزززم خززارج اخل كززون م لززى أن ال ي حزززرة ع قززررات  ملززادكم يزززة لية التعون ا م

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كما  و/أو كيفا مكررا  يف مقررات 

مل
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ملف عيمل-اخلدمةملاالجتماعية/ ئيسيملختص ململ ابعًا:ملمتطلبات

كزز جززة الب لززى در صززول ع صززص الوريوس يفللح مززة االجتماعية خت سززي /اخلد عززي-رئي ب فر

 ي ( ساعة معتمدة مو عة كما يأت135 على الطالب ان يتم بنجاع )

 :/ التخصص الرئيسي    المقررات التخصصية .1

 عتمدة مو عة كما يأتي عة م( سا66تتكون هذ  املقررات من )

 :ة مبينة في الجدول اآلتيمعتمد ( ساعة66: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية .  1.1

رقم 

 املقرر

 رعنوان املقر

الساعات 

 املعتمدة

لساعات ا

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي 3105

 3100 - 3 3 جتماعنظريات يف علم اال 3115

  - 3 3 االتصال والعالقات العامة 3213

 3100 - 3 3 التغري االجتماعي 3214

 - - 3 3 التشريعات االجتماعية 3215

 3109 - 3 3 اجلماعة مةخد 3219

3227 
ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 (1)األفراد والعائالت 
3 3 - 3109 

 3109 - 3 3 نظريات العالج وتطبيقاتها  3309

 3109 - 3 3 تنظيم اجملتمع وأجهزته 3312

 3109 - 3 3 إدارة املؤسسات االجتماعية 3313

 3100 - 3 3 املشكالت االجتماعية 3314

 3227 - 3 3ماعية مع ممارسة اخلدمة االجت 3326

 اجملموع احلرة اختياري اجباري املساقات وعةجمم

 27 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 الكليةبات متطل

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص الفرعي فرعيمتطلبات التخصص ال

 135 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 رعنوان املقر

الساعات 

 املعتمدة

لساعات ا

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 (2األفراد العائالت )

 2 1 3 خدمة اجتماعية  (1تدريب ميداني ) 3327

ب 3227ب3219

 ةساع 50اجتيا  

 معتمدة

 2 1 3 خدمة اجتماعية (2تدريب ميداني ) 3329
3327 
 

مل3339
 

 3110 - 3 3 فسيةالصحة الن

 - - 3 3 اإلرشاد والتوجيه يف مراحل العمر 3407

 3109 - 3 3 ن ممارسة اخلدمة االجتماعيةميادي 3409

 - - 3 3 لالتأهيل الشام 3421

3422 
التدخل يف حاالت األ مات 

 رىءوالطوا
3 3 - 3109 

 2 1 3 خدمة اجتماعية (3تدريب ميداني ) 3423
3329 
3312 

 3423 2 1 3 خدمة اجتماعية (4) ميدانيتدريب  3429

 5303 2 1 3 جمشروع التخر 3499

  10 56 66 عاجملمو

 :مقررات التخصص الفرعي .2

مززن ) كززون  يززة 27تت صززات الفرع حززد التخص مززن ا لززب  هززا الطا مززدة اتار سززاعة معت لززيت ت(  هززا ا طرح

 الكليات االخرى.

 

 

 

 

 

 


