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 : ة األكاديمي البرامج  

 الخدمة االجتماعية تخصص . 1
 خمرجات التعلم املقصودة:أوال: 

بررات  مررن متطل يررق طرجررات  ختصررصيتوقع من الطالب بعد انتهائه  اخلدمررة االجتماعيررة حتق

 التعلم التالية :

  املعرفة والفهم:

 عرف معنى اخلدمة االجتماعية وتارطها وتطورها ومالمح كل مرحلة واهدافها. .1

 النظريات املعرفية اليت توجه عملية املمارسة املهنية يف اخلدمة االجتماعية.اتلع على  .2

 عرف جماالت اخلدمة االجتماعية وميادينها املختلفة . .3

 عرف اساليب وترا اخلدمة االجتماعية املختلفة. .4

 عرف عناصر عملية التدخل امله  ودور كل منها. .5

 :)اإلدراكية( املهارات الذهنية

هررا ربط برامج التدخ .1 يررة االجتماعيررة مبيررادين اخلدمررة وجماالت قرردمها مؤسسررات الرعا لرريت ت ل ا

 واساليب التدخل امله . 

 اتقن توظيف النظريات العلمية املختلفة كاساس يتم االستناد اليه يف عملية التدخل امله . .2

 قادر على توظيف عمليات التدخل امله  من دراسة وتشخيص وصوال اىل بناء خطة عالجية.  .3

در على حتليل املواقف االجتماعية املختلفة واستخالص النتائج اليت تساهم يف بناء اخلطة قا .4

 العالجية.

 املهنية العملية أو املهارات

 اتقن مهارات الدراسة والتشخيص والعالج يف خدمة الفرد. .1

 اتقن مهارات بناء اجلماعة وتوزيع االدوار داخلها. .2

نرراء  .3 قرردرة علررى ب يرره ال ظررواهر االجتماعيررة واصرربح لد اتقن مهارات التعرف على املشرركالت وال

 برامج تدخل لعالج املشكالت.

 اتقن املهارات االدارية الالزمة يف ادارة املؤسسات االجتماعية. .4

سررليم  .5 مرري  مبررنهج عل سررتها  شرركالت ودرا ظررواهر وامل يررد ال مرري لتحد حررث العل هررارات الب قررن م ات

 ج واستخالصات يستطيع االستناد اليها يف عمليات التدخل.وصوال اىل نتائ
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 العامة: /نقولةاملهارات امل

فرررد  .1 شخصية مهنية قادرة على التعامل مع طتلف املواقف واملشكالت سواء على مسررتوى ال

 او اجلماعة او اجملتمع.

قررادرة علررى  .2 فررة و منررا  احليرراة املختل مررع شخصية اجتماعية مدركة ل قافة اجملتمع وا مررل  التعا

 طتلف ال قافات الرئيسية منها والفرعية.

 مهارات االتصال، وتقنية املعلومات:

 استخدم التكنولوجيا ووظفها يف عملية التدخل امله . .1

سرررة  .2 مررراعي او ادارة املؤس حرررث االجت سرررتوى الب لرررى م سرررواء ع يرررات  لرررف الربجم مرررع طت مرررل  تعا

 االجتماعية.

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 اجتاهات قيمية ختدم عملية التدخل امله . تب    .1

 مت ل النظام االخالقي ملهنة اخلدمة االجتماعية. .2

فررراد  .3 فررة )اال يررة املختل مررة االجتماع ترررا اخلد نرراهج و هررا يف م يررا ووظف يررة العل قرريم املهن مت ررل ال

 واجلماعات واجملتمعات(.

 العمل: ثانيًا: سوق

يررة  التنميةالوزارات احلكومية كوزارة  .1 االجتماعية والعمل والصحة واحلكررم احمللرري والرتب

 والتعليم.

يررة  .2 كررة العامل سررية كاحلر يررة والنف خلرردمات االجتماع جمررال ا لررة يف  يررة العام سررات الدول املؤس

سررة  جررئني،  ومؤس شررغيل الال غرروث وت لررة   فررل، ووكا قرراذ الط سرره إن فررل ومؤس عررن الط لرردفاع  ل

 ة... وغريها.الرؤيا العاملي

عرررن  .3 لررردفاع  يرررات ا يرررة ومجع ثرررة الطب يرررة كاإلغا يرررة احملل مرررة االجتماع يرررة واخلد سرررات الرعا مؤس

 األسرة واملرأة ومجعيات حقوا اإلنسان، وا.الل األمحر ...وغريها.

 اخلدمة االجتماعية/املنفردختصص  ثالثًا: متطلبات

صرررص  كرررالوريوس يف خت جرررة الب لرررى در صرررول ع مرررة للح يرررةاخلد لرررى  ،املنفرد/االجتماع ع

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:129الطالب ان يتم بنجال )
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 :/ التخصص المنفرد المقررات التخصصية .1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:81تتكون هذه املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 81: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 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 االتصال والعالقات العامة 3213

 3100 - 3 3 التغري االجتماعي 3214

 - - 3 3 التشريعات االجتماعية 3215

 - - 3 3 احمللي الفلسطي اجملتمع  3216

 3109 - 3 3 خدمة اجلماعة 3219

3227 
ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 (1ت )األفراد والعائال
3 3 - 3109 

 3109 - 3 3 نظريات العالج وتطبيقاتها 3309

 - - 3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 3109 - 3 3 تنظيم اجملتمع وأجهزته 3312

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27  - 3 24  متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 81 - - 81 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 3109 - 3 3 إدارة املؤسسات االجتماعية 3313

 3100 - 3 3 املشكالت االجتماعية 3314

3326 
ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 (2األفراد العائالت )
3 3 - 3227 

 2 1 3 خدمة اجتماعية (1تدريب ميداني ) 3327

3109 
يطرل اجباري على 

 الفصل االول

3409 
يطرل اجباري 

  لطالب فصل ثاني

 3327 2 1 3 ( خدمة اجتماعية2تدريب ميداني ) 3329

 3110 - 3 3 الصحة النفسية 3339

 - - 3 3 والتوجيه يف مراحل العمر اإلرشاد 3407

 - - 3 3 العمل اجلماعي التطوعي 3408

 3109 - 3 3 ميادين ممارسة اخلدمة االجتماعية 3409

 - - 3 3 التأهيل الشامل 3421

3422 
حاالت األزمات التدخل يف 

 والطوارىء
3 3 - 3109 

 2 1 3 خدمة اجتماعية (3تدريب ميداني ) 3423
3219  
3329 

 2 1 3 خدمة اجتماعية (4تدريب ميداني ) 3429
3312  
3423 

 3110 - 3 3 نفس النموعلم  3449

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  10 71 81 اجملموع
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 المقررات الحرة: .2

يررار ) لررب اخت سررتطيع الطا عررة6ي صررات اجلام مررن ختص خررر  صررص آ مررن أي خت مرردة  سرراعات معت  )  /

صرره، سررية لتخص طررة الدرا ضررم خررارج اخل كررون م لررى أن ال ي حرررة ع قررررات  يررة كم ملررادة التعليم ون ا

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

 

 فرع: -االجتماعية/رئيس: اخلدمة ختصص  رابعًا: متطلبات

سرري /اخلدمررة االجتماعية ختصررص للحصول على درجة البكررالوريوس يف ، فرعرري-رئي

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:135 على الطالب ان يتم بنجال )

 

 :/ التخصص الرئيسي  المقررات التخصصية .1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:66تتكون هذه املقررات من )

 : الجدول اآلتي ( ساعة معتمدة مبينة في  66: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية  .   1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي 3105

 3100 - 3 3 نظريات يف علم االجتماع 3115

  - 3 3 االتصال والعالقات العامة 3213

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 135 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3100 - 3 3 التغري االجتماعي 3214

 - - 3 3 التشريعات االجتماعية 3215

 3109 - 3 3 خدمة اجلماعة 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

3326 
ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 (2األفراد العائالت )
3 3 - 3227 

 2 1 3 خدمة اجتماعية  (1تدريب ميداني ) 3327

يطرل  3109

الفصل اجباري على 

  االول

يطرل  4309

الفصل اجباري على 

  ال اني

 2 1 3 خدمة اجتماعية (2تدريب ميداني ) 3329
3227 
3327 
 

3339 
 

 3110 - 3 3 الصحة النفسية

 - - 3 3 والتوجيه يف مراحل العمر اإلرشاد 3407

 - 3 3 ميادين ممارسة اخلدمة االجتماعية 3409
 اجتياز  3327

 ساعة معتمدة  45

 - - 3 3 لالتأهيل الشام 3421

3422 
التدخل يف حاالت األزمات 

 والطوارىء
3 3 - 3109 

 2 1 3 خدمة اجتماعية (3تدريب ميداني ) 3423
3219 
3329  
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 2 1 3 خدمة اجتماعية (4تدريب ميداني ) 3429
3312  
3423 

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  10 56 66 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

مررن ) لرريت تطرحهررا 27تتكون  حررد التخصصررات الفرعيررة ا مررن ا لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت  )

 الكليات االخرى.

 

 

 

 

 

 


