كلية التنمية االجتماعية واألةرية
تقدم الكلية التخصصنيات الرئيسنية التالينية " :اخلدمنية االجتماعينية"" ،وتنمينية اجملتمنيع
احمللي " و الرتبية اخلاصة" يف مستوف الدرجة اجلامعينية األوىل ( البكنيالوريوس ) بهنيدف إعنيداد
الطنينيالب نظرينينيا ومهنينينيا انسنينيجاما منينيع جمموعنينية القنينييم واألخالقينينيات العلينينيا النينييت توجنينيه وتضنينيبط
السلوك املهري أثناء مزاولتهم للمهنة.

األهداف العامة:
ت هدف الكلية إىل إعداد الطالب إعدادا نظرياً وعملياً مبا يكسبهم مهارات العمل يف جماالت
اخلدمة االجتماعية والتنمية االجتماعية والرتبية اخلاصة وذلا من خالل:
.1

إكساب الطالب املعارف النظرية اخلاصة بالطرق األساسية للخدمة االجتماعية والتنمينية
االجتماعية واالسرية.

.2

مساعدة الطالب على تنمينية ذواتهنيم وقنيدراتهم ومهنياراتهم املهنينية منين خنيالل ممارسنية املهننية
و

.3

إشراف مهري.

إكسنينياب الطنينيالب مهنينيارات العمنينيل املختلفنينية اخلاصنينية مبجنينياالت املمارسنينية املهنينينية للخدمنينية
االجتماعية وتنمية اجملتمع.

.4

إكساب الطالب مهارات البحني العلمنيي والبحني االجتمنياعي ملختلنيف املواقنيف واحلنياالت
وإدارة املؤسسات االجتماعية املختلفة.

.5

إكساب الطالب مهارات دراسة احلالة وتيخيصها والتدخل املهري للتعامل معها.

.6

إكساب الطالب مهارات تنمية اجملتمع احمللي وحاالت العمل الفردية واجلماعية.
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مقررات درجة بكالوريوس في كلية التنمية االجتماعية واألسرية
للحصول على درجة البكالوريوس يف كلينية التنمينية االجتماعينية واألسنيرية ،علنيى الطالنيب
أد يتم بنجاي ( )132ساعة معتمدة موزعة كا تي:
 .1املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )27ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )71ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

المقررات التأسيسية (كما يف اجلدول رقم ( )1يف دليل اجلامعة).
المقررات األساسية )27( :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:

رقم املقرر

الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات األةبوعية
نظري

عملي

املتطلب
السابق

1316

املسؤولية اجملتمعية

3

3

-

3111

مبادي علم االجتماع

3

3

-

-

3111

الرعاية االجتماعية

3

3

-

-

3119

مدخل إىل اخلدمة االجتماعية

3

3

-

-

3111

مبادي علم النفس

3

3

-

-

3211

اجملتمع العربي

3

3

-

-

3221

علم االجتماع األسري

3

3

-

3111

3311

مدخل إىل التخطيط والتنمية

3

3

-

-

3314

امليكالت االجتماعية

3

3

-

3111

اجملموع  27ساعة معتمدة
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-

توصيف المقررات االساسية لكلية التنمية االجتماعية واالسرية
 1316املسؤولية اجملتمعية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر اىل تقديم نظرة شنياملة عنين املسنيؤولية اجملتمعينية منين حيني -:
وأبعادها وتطورها ومنطلقنيات

تعريفهنيا

قيقهنيا يف اجلامعنيات واملؤسسنيات األخنيرف ة بغينية تزوينيد الطلبنية

مبعنينيارف مقروننينية باملمارسنينيات التطبيقينينية النينييت تتصنينيف بالنزاهنينية والينينيفافية واإليثنينيار وفنينيق رؤينينية
واضحة إلجياد أنظمة جديدة تدرج معنيايري اجلنيودة يف اسنيرتاتيجياتها كنيي تتوافنيق منيع متطلبنيات
املستقبل .كما يهدف هذا املقرر إلبراز دور كل من العمل التطوعي واخلريي مبياركة فاعلة
منينين القطاعنينيات الثالثنينية :العنينيام واخلنينياص واألهلنينيي يف التغلنينيب علنينيى املينينيكالت اجملتمعينينية  ،وفنينيق
سياسة معينة تتكامل فيها املسؤولية الوطنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية.

 3111مبا ئ علم االلتماع 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر إىل التعريف بعلنيم االجتمنياع نينيأته وتطنيوره وعالقتنيه بنيالعلوم االجتماعينية
األخرف ،كما يتناول املقنيرر مفهنيوم اجملتمنيع والبننياء االجتمنياعي ،والنيدور االجتمنياعي واملكاننية
االجتماعية ،ومستويات العالقنيات االجتماعينية وأ نياط اجلماعنيات ،والثقافنية منين حيني املفهنيوم
واخلصنينيائص ،والنينينظم االجتماعينينية وعملينينيات النينيتغري االجتمنينياعي ،واملينينيكالت االجتماعينينية منينين
حي التعريفات واأل اط ،ومراجعة أولية ملناه البح العلمي يف العلوم االجتماعية.

 3111ال عاية االلتماعية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تزوينينيد الطنينيالب باألسنينيس املعرفينينية للرعاينينية االجتماعينينية وماهيتهنينيا،
ونينينيأتها ،وجماالتهنينيا ودورهنينيا النينيوظيفي ،كمنينيا ويتطنينيرق املقنينيرر إىل الرعاينينية االجتماعينينية يف ظنينيل
احلضارات القدمية والديانات السماوية وإىل االجتاهات احلديثة يف الرعاية االجتماعية ،كمنيا
ويتطرق املقرر إىل مهنة اخلدمة االجتماعية ،كإحدف املهن األساسية اليت تساهم – متكاتفنية
مع املهن األخرف – لتحقيق الرعاية االجتماعية يف اجملتمع ،من حي التعريف باملهنة ،ونينيأتها
التارخيية ،وتبلورها كمهنة حديثة.

 3119مدخل إىل اخلدمة االلتماعية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطنيالب باألسنيس املعرفينية املتصنيلة بنيالتطور التنيارخيي للرعاينية
االجتماعينينينية ،ونينينينيأة مهننينينية اخلدمنينينية االجتماعينينينية وتبلورهنينينيا كمهننينينية ،وفلسنينينيفتها ،ومبادئهنينينيا،
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وأخالقياتها ،كما ويهدف املقرر إىل التعرف على طنيرق اخلدمنية االجتماعينية النيثالث ( اخلدمنية
االجتماعينينية منينيع األفنينيراد و العنينيائالت ،خدمنينية اجلماعنينية ،وتنظنينييم اجملتمنينيع ) ،ومراجعنينية خمتصنينيرة
مليادين اخلدمة االجتماعية ( مع الرتكيز على اخلدمة االجتماعية يف ميداد الطفولنية واألسنيرة،
اخلدمة االجتماعية املدرسية ،اخلدمة االجتماعية الطبية ،العمل مع األحداث ،التأهيل وغريها
منينين املينينيادين ) ،ودور األخصنينيائي االجتمنينياعي يف ممارسنينية هنينيذه الطنينيرق والعمنينيل يف هنينيذه املينينيادين،
كما ويهدف املقرر إىل مراجعة واقع اخلدمة االجتماعينية يف العنياا العربنيي عامنية ويف فلسنيط
خاصة.

 3111مبا ئ علم النفس 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر اىل متكني الطالنيب منين فهنيم سنيلوك االنسنياد وطرائنيق ضنيبطه وتوجيهنيه
حبيني يصنينيبح عضنينيواً فنينياعالً ومنتج ني ًا يف اجملتمنينيع ،ويركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى دراسنينية ماهينينية علنينيم
النفس ومبادئه والنظريات املعاصرة يف دراسة السلوك من حي مراحل النمو والتعلم والتفكري
والنينيذكاء واإلدراك والدافعينينية واإلنفعنينياالت ،واليخصنينيية ،واالضنينيطرابات النفسنينيية ،والسنينيلوك
االجتماعي.

 3211اجملتمع الع بي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هنيذا املقنيرر إىل تعرينيف الطنيالب بطبيعنية اجملتمنيع العربنيي واملقومنيات األساسنيية النييت
ينهض عليها ،وبالبناء السكاني ومضمود البناء الطبقي للمجتمع العربي ،ويسنيتعرمل املالمنيح
األساسنينيية املمينينيزة للنينينظم االجتماعينينية يف اجملتمنينيع العربنينيي والسنينيياق الثقنينيايف للمجتمنينيع العربنينيي منينين
حي عناصره واجتاهات تغريه ،وطبيعة النظم الثقافية يف اجملتمنيع العربنيي ووظائفهنيا وعالقتهنيا
بالنظم االجتماعية ،واألبعاد االجتماعية والثقافية لليخصية العربية.

 3221علم االلتماع األس ي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادي علم االجتماع
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة العلمية حول نظام األسرة وبنائها االجتمنياعي
واالجتاهات املختلفة لتحليل العالقات األسرية وتفسنيريها ،وأبعنياد التطنيور االجتمنياعي للعالقنيات
األسرية ومؤشراته يف كل مرحلة من مراحل تطور العالقات األسرية ،كما ويهدف املقنيرر إىل
تزوينينيد الطنينيالب باملعرفنينية عنينين األبعنينياد البنائينينية ل،سنينيرة وآلينينيات تفاعلنينيها يف احملنينييط االجتمنينياعي،
واألدوار واملكاننيات االجتماعينينية داخنينيل األسنيرة النووينينية واألسنينيرة املمتنيدة ،كمنينيا يسنينيهم املقنينيرر يف
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إملام الطالب مبالمح التغري االجتماعي والثقايف وأثره يف األسنيرة عامنية واألسنيرة العربينية خاصنية،
وعن أ اط التنيئة االجتماعية وأساليبها يف األ اط األسرية املختلفة.

 3311مدخل إىل التخطيط والتنمية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقنيرر إىل تعرينيف الطنيالب باملفنياهيم األساسنيية للتنمينية والتخطنييط والعالقنيات
املتبادلنية بني املفنياهيم وتزوينيدهم باملعرفنية عنين أسنيس التخطنييط االجتمنياعي وأهميتنيه يف أحنينيداث
التنمية الياملة والتعرف على غايات التنمية االجتماعية وأهنيدافها ومينيادين

قيقهنيا ومؤشنيرات

قياسها ،وتوضيح ضرورات التخطيط االجتماعي ومتطلباته إلجناي عملينيات ونينياطات وبنيرام
التنمينينينية االجتماعينينينية ،كمنينينيا ويهنينينيدف إىل تبينينينياد دور املخطنينينيط االجتمنينينياعي يف جمنينينياالت التنمينينينية
واخلنينيدمات االجتماعينينية ،وأهمينينية املقومنينيات النينييت تسنينيتند عليهنينيا التنمينينية االجتماعينينية ودورهنينيا يف
إحداث التغيري االجيابي يف اجملتمع ،والتعرف على سياسات التخطنييط الالزمنية لتحقينيق التقنيدم
االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع ،والتعرف علنيى واقنيع بعنيض املينياريع التنموينية العربينية عامنية
ويف فلسط خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها.

 3314املشك ت االلتماعية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادي علم االجتماع
يهدف هنيذا املقنيرر إىل تعرينيف الطنيالب بطبيعنية املينيكالت االجتماعينية واملنيداخل النظرينية
املختلفنينية لتحليلنينيها  ،وتفسنينيريها ،وطبيعنينية املينينيكالت االجتماعينينية يف البيئنينيات احمللينينية املختلفنينية،
وطبيعنينية املينينيكالت النينييت تعنينياني منهنينيا فئنينيات الطفولنينية والينينيباب يف ظنينيروف العصنينير وأسنينياليب
مواجهتها ،وأبعاد امليكالت اليت تعاني منها األسنيرة املعاصنيرة يف ظنيروف البيئنية العربينية عامنية
والبيئنينينية الفلسنينينيطينية خاصنينينية ،كمني نيا ويهنينينيدف املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطنينينيالب باملعرفنينينية عنينينين طبيعنينينية
امليكالت الرتبوية اليت تعاني منها الفئات املختلفة وأثرها علنيى نيو اليخصنيية ،والعالقنية بني
امليكالت االجتماعية والتغري وأثرها على عملية النمو.
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