 .1تخصص الخدمة االجتماعية
يهدف هذا التخصنيص اىل إعنيداد أخصنيائي اجتمنياعي علنيى مسنيتوف عنيالٍ منين املهنينية،
قادر على تطبيق مهارات التعامنيل منيع انسنياق اخلدمنية االجتماعينية والتنيأثري فيهنيا إلحنيداث التغنييري
املرغنينيوب للنهنينيومل بنينياجملتمع وأفنينيراده ،ثنينيم إجنينيراء وتطبينينيق البحنينيوث العلمينينية االجتماعينينية لدراسنينية
الظنينيواهر االجتماعينينية والسنينيلوك اإلنسنينياني ووضنينيع اخلطنينيط املناسنينيبة للتنينيدخل املهنينيري واختبارهنينيا
ونيرها وتوظيفها يف العالج والوقاية من امليكالت االجتماعية .كما ويهدف هنيذا التخصنيص
إىل إعنينيداد الطلبنينية إعنينيدادًا نظرينيني ًا وعملينيني ًا مبنينيا يكسنينيبهم مهنينيارات العمنينيل يف جمنينياالت اخلدمنينية
االجتماعية ،وذلا من خالل:







إكساب الطلبة املعارف النظرية اخلاصة بالطرق األساسية للخدمة االجتماعية.
مساعدة الطلبة على تنمية ذاتهم وقدراتهم ومهاراتهم املهنية من خالل املمارسة املهنية
إشراف مهري.
و
إكساب الطلبة مهارات العمل املختلفة اخلاصة مبجاالت املمارسة املهنية للخدمة
االجتماعية.
إكساب الطلبة مهارات البح العلمي والبح االجتماعي ملختلف املواقف واحلاالت،
وإدارة املؤسسات االجتماعية املختلفة.
إكساب الطلبة مهارات دراسة احلالة وتيخيصها والتدخل املهري للتعامل معها.
إكساب الطلبة مهارات التعامل مع احلاالت الفردية واجلماعية وتنظيم اجملتمع.
وللحصول على لة البكالو يوس ل ختص
( )122ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:

 .1املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )27ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )71ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

املق ات التخصصية – ختص
رقم
املقرر

اخلدمة االلتماعية  ،على الطالب أر يتم بن اح

عنوان املقرر

اخلدمة االلتماعية
الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

3115

علم النفس االجتماعي

3

3

-

-

3115

نظريات يف علم االجتماع

3

3

-

3111

3212

اجملتمع الريفي واحلضري والبدوي

3

3

-

3111
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رقم
املقرر

الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات
األةبوعية
نظري

عملي

املتطلب السابق

3213

االتصال والعالقات العامة

3

3

-

-

3214

التغري االجتماعي

3

3

-

3111

3215

التيريعات االجتماعية

2

-

-

3216

اجملتمع احمللي الفلسطيري

2

2

-

-

3219

خدمة اجلماعة

3

3

-

3119

3312

تنظيم اجملتمع وأجهزته

3

3

-

3119

3313

إدارة املؤسسات االجتماعية

3

3

-

3119

3315

اإلرشاد و التوجيه يف مراحل العمر

3

3

-

-

3316

العمل اجلماعي التطوعي

2

2

-

-

3

3

-

3109

3327

تدريب ميداني ()1

2

-

2

3329

تدريب ميداني ()2

2

-

2

3337

علم النفس التطوري

3

3

-

3111

3338

اخلدمات احمللية ل،سرة

3

3

-

-

3339

الصحة النفسية

3

3

-

3111

3419

ميادين ممارسة اخلدمة االجتماعية

3

3

-

3109

3418

نظريات العالج وتطبيقاتها

3

3

-

3111

3421

التأهيل اليامل

3

3

-

-

3422

التدخل يف حاالت األزمات والطواري

3

3

-

3119

3423

تدريب ميداني ()3

2

-

2

3219 -3329

3

3

-

3325

3429

تدريب ميداني ()4

2

-

2

3212 -3423

3499

ميروع التخرج

3

1

2

3325

3425

ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد
والعائالت ()1

ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد
والعائالت ()2

اجملموع ( )71ساعة معتمدة
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2

3219
3312
3325
3327

 1214وانهاء
املستوف الثال

توصيف المقررات التخصصية لتخصص الخدمة االجتماعية
 3115علم النفس االلتماعي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر اىل التعرف على الكيفية اليت يتاثر بهنيا سنيلوك االفنيراد نتيجنية تعرضنيهم
للمنبهنينينيات واملواقنينينيف االجتماعينينينية ،وكينينينيف ينينينيؤثر االطنينينيار االجتمنينينياعي يف السنينينيلوك االنسنينينياني ،
وتتضمن وحدات املقرر  :تعريف بعلم النفس االجتماعي ،عالقة علم النينفس االجتمنياعي بنيبعض
العل ني وم االجتماعينينية االخنينيرف ،تنينياريخ علنينيم النينينفس االجتمنينياعي ،مننينياه البح ني يف علنينيم النينينفس
االجتماعي ،اجلماعة وديناميكتها ،االجتاهات واالعتقادات النفسنيية واالجتماعينية ،التعصنيب
والعالقات ب اجلماعات.

 3115نظ يات ل علم االلتماع 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادي علم االجتماع
يهدف هذا املقرر إىل تعرينيف الطنيالب باألسنيس املعرفينية لنيبعض النظرينيات الكالسنييكية
واملعاصرة يف علم االجتماع ،ورواد هذه النظرينيات ومؤسسنييها ،منيع االهتمنيام اخلنياص بالنظرينية
البنائية الوظيفية ونظرية الصراع ،والنظرية التفاعلية الرمزية ،ونظرية التبادل ،حبي يكنيود
تناول كل نظرية منين خنيالل العوامنيل املمهنيدة لظهورهنيا ،ووظائفهنيا ،ومفاهيمهنيا ،وفرضنيياتها،
واالنتقنينينيادات املوجهنينينية إليهنينينيا ،كمنينينيا ويتننينينياول املقنينينيرر البعنينينيد التطبيقنينينيي لكنينينيل واحنينينيدة منينينين تلنينينيا
النظرينينيات ،حيني سنينينؤكد علنينيى حفنينيز قنينيدرات الطالنينيب علنينيى توظينينيف هنينيذه النظرينينيات يف دراسنينية
و ليل امليكالت االجتماعية وتفسريها واقرتاي احللول هلا.

 3212اجملتمع ال يفي واحلض ي والبدوي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادي علم االجتماع
يهنينينيدف هنينينيذا املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطنينينيالب باملعرفنينينية عنينينين طبيعنينينية املتصنينينيل البنينينيدوي والريفنينينيي
واحلضري ،والبناء االجتماعي للمجتمعات البدوينية والريفينية واحلضنيرية والعالقنيات االقتصنيادية
يف هذه اجملتمعات ،والسكاد واهلجرة الريفية ،ونيوء املدد وتطورها ،ومعنى عملية التحضنير
وآلياتها وأسبابها ،وتزويدهم باملعرفة وبآليات عملية للمقارنة ب احلياة يف البداوة والرينيف ويف
اجملتمع احلضري.
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 3213االتصال والع قات العامة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر اىل تعرينينيف الطنينيالب بعملينينية االتصنينيال واركانهنينيا وانواعهنينيا واملهنينيارات
االتصنينيالية النينييت

قنينيق التفاعنينيل االجتمنينياعي منينيع اجلمهنينيور وسنينيبل فعالينينية الرسنينيائل وتاثريهنينيا يف

اجلمهور ،كما وسنييتعرف الطالنيب علنيى العالقنيات العامنية باعتبارهنيا نينياط ًا حيويني ًا منين انينيطة
االتصال ما سنييقوده اىل فهنيم العالقنيات العامنية باعتبارهنيا احنيد انينيطة االدارة  ،كمنيا سنييتناول
هذا املقرر الوسائل اليت جتعل نياط العالقات العامة فعاال ،باالضافة اىل دراسة الوسائل النييت
يعتمنينيدها اخصنينيائيو العالقنينيات العامنينية لتنفينينيذ مهنينيامهم علنينيى املسنينيتوف االداري والتنظيمنينيي وعلنينيى
مستوف اتصالي حبي يوفر جماال الجناي املؤسسة و قيق اهدافها.

 3214التغري االلتماعي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادي علم االجتماع
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تزوينينيد الطنينيالب مبعنينياني النينيتغري االجتمنينياعي واملفنينياهيم واملبنينيادي النينييت
حيتويها ويقوم عليها ،وإغناء درايتهم مبصنيادر وأ نياط التغنييري االجتمنياعي ،وتزوينيدهم باملعرفنية
عن عوامل وأوجه التغريات اجملتمعية والثقافية ،كمنيا ويهنيدف إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية عنين
النينيتغريات البنائينينية عامنينية والنينيتغريات يف مراكنينيز القنينيوة واملكاننينية خاصنينية ،وإغننينياء فهمهنينيم للرتابنينيط
والعالقات ب أجزاء النسق االجتماعي ،وتزويدهم باملعرفة عن أوضاع اجملتمعات العربية عامة
واجملتمع الفلسطيري خاصة وما حدث فيها من تغريات وأسبابها وترابطاتها.

 3215التش يعات االلتماعية 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطالب بأهم التيريعات املتعلقنية بالرعاينية االجتماعينية يف اجملتمنيع
العربنينينيي ،منينينيع الرتكينينينيز علنينينيى تينينينيريعات العمنينينيل والتأميننينينيات االجتماعينينينية والتينينينيريعات األسنينينيرية
وتيريعات الفئات اخلاصة.

 3216اجملتمع احمللي الفلسطيين 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يهنينينيدف هنينينيذا املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطنينينيالب باألسنينينيس املعرفينينينية للتطنينينيور التنينينيارخيي للمجتمنينينيع
الفلسطيري مع االهتمام اخلاص باألبعاد الدميوغرافينية والسياسنيية والثقافينية ،والبنائينية املتمثلنية
بالنسنينيق االقتصنينيادي ،والنسنينيق السياسنينيي ،والنسنينيق الثقنينيايف للمجتمنينيع الفلسنينيطيري ،كمنينيا ويينينيري
املقرر إىل آثار الصراع العربي– اإلسرائيلي عامة والصراع الفلسطيري– اإلسرائيلي خاصة علنيى
كل واحدة من االنسقة املذك ورة أعنياله يف اجملتمنيع الفلسنيطيري ،منيع االهتمنيام اخلنياص بتطنيور
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واقع املؤسسات الرتبوية ،ومؤسسات الرعاية الصحية والصنيحة النفسنيية ،والرعاينية االجتماعينية
وقنينيدراتها يف التنينيأثري علنينيى واقنينيع كنينيل واحنينيدة منينين أنفنينية النينيذكر ،كمنينيا ويهنينيتم املقنينيرر مبناقينينية
التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية النييت يقنيف أمامهنيا الينيعب الفلسنيطيري يف طريقنيه
لبناء دولته املستقلة.

 3219خدمة اجلماعة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3119مدخل إىل اخلدمة االجتماعية
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطنينيالب مبفهنينيوم خدمنينية اجلماعنينية ،وأهنينيدافها ،وأهميتهنينيا
كطريقة مكملة ومتكاملة مع باقي طرق اخلدمة االجتماعية ويتناول املقنيرر مبنيادي وأركنياد
خدمنينينية اجلماعنينينية ،والتعريفنينينينيات املختلفنينينية للجماعنينينينية وأننينينيواع اجلماعنينينينيات ،والنينينيفام اجلماعينينينينية
ومؤسسات خدمة اجلماعة ،كما ويهدف املقرر إىل مناقينية ديناميكيتهنيا يف كنيل مرحلنية منين
تلنينيا املراحنينيل ،وأسنينياليب إدارة لقنينياءات اجلماعنينية منينيع الرتكينينيز علنينيى املهنينيارات النينييت يسنينيتخدمها
األخصائي االجتماعي لتحقيق ذلا ،كما ويهدف املقرر إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية واملهنيارات
عن ماهية تقويم اجلماعة يف مراحلها املختلفة واملهام املهنية املرتتبة على األخصنيائي االجتمنياعي
يف التعامل مع نتائ كل تقويم ،وأدواره يف بعض امليادين واجملنياالت ملمارسنية طريقنية العمنيل منيع
اجلماعة.

 3312تنظيم اجملتمع وألهزته 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3119مدخل إىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بطريقة تنظيم اجملتمنيع كإحنيدف الطنيرق يف اخلدمنية
االجتماعينينية ،حي ني سنينييكود الرتكيزعلنينيى تطورهنينيا الت نيارخيي ومفهومهنينيا وتعريفاتهنينيا املختلفنينية،
وعالقتهنينيا بطنينيرق اخلدمنينية االجتماعينينية األخنينيرف ( خدمنينية اجلماعنينية وخدمنينية الفنينيرد ) ،كمنينيا ويهنينيتم
املقنينيرر بتوضنينييح مبنينيادي وفلسنينيفة وأهنينيداف تنظنينييم اجملتمنينيع والعمنينيل اجلمنينياهريي ،و نينياذج خمتلفنينية
ملمارسة هذه الطريقة مع الرتكيز على تنمية اجملتمع احمللنيي ،والتخطنييط االجتمنياعي ،والعمنيل
االجتمنينينياعي واألجهنينينيزة النينينييت متنينينيارس منينينين خالهلنينينيا طريقنينينية تنظنينينييم اجملتمنينينيع ،بنماذجهنينينيا النينينيثالث،
ومراجعنينية شنينياملة لكافنينية أدوار األخصنينيائي االجتمنينياعي يف تنظنينييم اجملتمنينيع والعمنينيل اجلمنينياهريي
واالسنينيرتاتيجيات املتبعنينية يف ممارسنينية تنظنينييم اجملتمنينيع والوسنينيائل املسنينيتخدمة لتحقينينيق ذلنينيا ،كمنينيا
يتناول املقرر أهمية القيادة يف تنظيم اجملتمع وخباصة معنى القيادة وأنواعها والنظريات حوهلا.
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 3313إ ا ة املؤسسات االلتماعية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تزوينيد الطنيالب باألسنياس املعنيريف ملعننيى اإلدارة وأهميتهنيا وأهنيدافها،
كما ويهنيدف إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية عنين وظنيائف اإلدارة يف املؤسسنيات االجتماعينية ،ومنين
أهمهنينيا وظنينيائف التخطنينييط والتنظنينييم والتوظينينيف والقينينيادة واختنينياذ القنينيرارات والتوجينينيه والتنسنينييق
وتقديم التقارير والتمويل والتقويم والرقابة ،كما ويتناول املقنيرر موضنيوع االتصنيال اإلداري منين
حي مفهوم عملية االتصنيال يف املؤسسنيات االجتماعينية ،طرقهنيا ووسنيائلها ،ومقومنيات االتصنيال
الفعال والناجح ،كما ويهتم املقرر مبفهوم التحفينيز والدافعينية وعمليتهنيا ،ونظرياتهنيا املختلفنية،
يهدف هذا املقرر أيضاً إىل أغناء معرفنية الطنيالب بنظرينيات اإلدارة واملنيدارس اإلدارينية املختلفنية،
منينيع االهتمنينيام بالنظرينينيات العلمينينية الكالسنينييكية ،املنينيدارس السنينيلوكية ،املدرسنينية الكمينينية،
والنظريات املوقفية.

 3315اإل شا والتوليه ل م احل العم  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطنيالب باملعرفنية عنين مفهنيوم اإلرشنياد والتوجينيه ،وعنين مفهنيوم
عملينينية التوجينينيه واإلرشنينياد وطبيعنينية اخلنينيدمات اإلرشنينيادية ،وعنينين احلاجنينية إىل اخلنينيدمات اإلرشنينيادية
والتوجيهينينية والنفسنينيية ل،فنينيراد واجلماعنينيات ،والتعنينيرف علنينيى األسنينيس النينييت تقنينيوم عليهنينيا تقنينيديم
خنيدمات التوجينينيه واإلرشنينياد ،وإكسنياب الطنينيالب باملعلومنينيات الالزمنية للعملينينية اإلرشنينيادية ووسنينيائل
مجعهنينيا وتنظيمه نيا ،وتزوينينيدهم باملعرفنينية عنينين بعنينيض االجتاهنينيات النظرينينية األساسنينيية يف اإلرشنينياد
وأسنينياليب اسنينيتخدامها منينيع األفنينيراد واجلماعنينيات ،والتعنينيرف علنينيى خطنينيوات عملينينية اإلرشنينياد وعلنينيى
ميكالت النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.

 3316العمل اجلماعي التطوعي 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بفكرة شاملة عن مفهنيوم العمنيل التطنيوعي والتعرينيف
بنينيه وبأهدافنينيه ودوره الفاعنينيل يف تقنينيديم اخلنينيدمات اإلنسنينيانية و قينينيق التنمينينية االجتماعينينية ،كمنينيا
ويهنينيدف املقنينينيرر بتعرينينينيف الطنينينيالب علنينينيى األسنينينياليب التنظيمينينينية العلمينينينية إلدارة العمنينينيل التطنينينيوعي،
وتزويدهم باملعرفة عن تنظيمات العمل التطوعي واألطر التيريعية للعمل التطوعي ،وعن آليات
وسبل تنمية املنيوارد واسنيتثمارها يف العمنيل التطنيوعي ،كمنيا ويهنيدف املقنيرر إىل تعرينيف الطنيالب
مبيثاق اليرف األخالقي للعمل التطنيوعي ودور العمنيل التطنيوعي يف إحينياء روي املدنينية واملواطننية
الصاحلة .
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 3325مما سصصة اخلدمصصة االلتماعيصصة مصصع األف ص ا والعصصائ ت ( 3:)1سصصاعات معتم صصدة (3
نظ ي)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
هذا هو املقرر األول منين بني مقنيررين متتنيال عنين طريقنية اخلدمنية االجتماعينية منيع األفنيراد
والعائالت ،حي يهدف إىل تزويد الطالب باملعرفة الياملة عن مفاهيم وتعريفات طريقة خدمة
األفراد والعائلة ،وأهنيدافها وأخالقياتهنيا ،ومقومنيات العالقنية املهنينية بني األخصنيائي االجتمنياعي
والعميل ،كما يهتم املقرر بتوضيح أسلوب وأهداف الدراسة النفسنيية – االجتماعينية – العائلينية
وا ليات املتبعة لتحقيقها مع الرتكيز على املقابالت والزيارة املنزلية واالستعانة بتقارير مهننيي
آخرين لتحقيق ذلا.

 3327تد يب ميداني ( 2 :)1ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلب سابق  3219خدمة اجلماعة  3312،تنظيم اجملتمنيع واجهزتنيه 3325،ممارسنية
اخلدمة االجتماعية مع االفراد والعائالت()1
هذا هو املقرر األول من ب أربعة مقررات متتالية حي يلتحق الطالب مبؤسسة اجتماعية
أو صحية أو تربوية يعمل بها أخصائيود اجتماعيود يف منطقنية سنيكناه ،ويقضنيي فيهنيا مبعنيدل
 21 - 15ساعة أسبوعية ،أو ما يعنيادل  251 -225سنياعة فصنيلية ،اهلنيدف األساسنيي منين
هنينيذا املقنينيرر هنينيو إتاحنينية الفرصنينية للطالنينيب ليتعنينيرف علنينيى كافنينية مؤسسنينيات الرعاينينية االجتماعينينية يف
منطقنينية سنينيكناه ،منينيع اهتمنينيام خنينياص باملؤسسنينيات النينييت يعمنينيل بهنينيا أخصنينيائيود اجتمنينياعيود ،ومنينين
املتوقع من الطالنيب التعنيرف علنيى املؤسسنية امللتحنيق بهنيا الطالنيب منين حيني
وماهية خنيدماتها ومينياريعها وجمتمنيع املنتفعنيي

تارخيهنيا وسياسنيتها

منين خنيدماتها وتطنيوير طواقمهنيا وغريهنيا منين

املعلومنينيات ،كنينيذلا منينين املتوقنينيع منينين الطالنينيب التعنينيرف علنينيى اكنينيف عنينيدد ممكنينين منينين املؤسسنينيات
االجتماعينينية النينييت يعمنينيل بهنينيا اخصنينيائيود اجتمنينياعيود اثننينياء تنينيدريب الطالنينيب ،ويقنينيوم الطالنينيب اثننينياء
تدريبه باملؤسسة بتقديم تقارير عن هذه املؤسسات واملؤسسة امللتحق بها الطالب .

 3329تد يب ميداني ( 2 :)2ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلب سابق  3327التدريب امليداني ()1
هذا املقرر الثنياني منين بني أربعنية مقنيررات متتالينية ،يلتحنيق الطالنيب مبؤسسنية اجتماعينية او
صحية او تربوية يعمنيل بهنيا اخصنيائيود اجتمنياعيود تركنيز يف عملنيها علنيى طريقنية خدمنية الفنيرد،
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ويقضنينيي فيهنينيا مبعنينيدل  21 -15سنينياعة اسنينيبوعية او مايعنينيادل 251 - 225 ،سنينياعة فصنينيلية
ومنينين املتوقنينيع منينين الطالنينيب خنينيالل تدريبنينيه اكتسنينياب ملهنينيارات االتصنينيال واملقابلنينية ودراسنينية احلالنينية
والتيخيص النفسي – االجتماعي– العائلي وبناء خطنية عالجينية واضنيحة األهنيداف والتطلعنيات،
كما ومتوقع من الطالب اكتساب مهارات إنهاء العالقة املهنية .

 3337علم النفس التطو ي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادي علم النفس
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل دراسنينية مراحنينيل نينيو اإلنسنينياد منينين الطفولنينية حتنينيى الينينييخوخة وإلقنينياء
الضوء على اخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحنيل النمنيو منيع دراسنية ملظنياهر النمنيو
املختلفة :النمنيو اجلسنيمي ،والنمنيو العقلنيي ،والنمنيو االنفعنيالي ،والنمنيو االجتمنياعي ،واحلاجينيات
اإلنسانية خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة.

 3338اخلدمات احمللية لألس ة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة عن ماهية وطبيعة اخلدمات احمللية ل،سرة،
ودور اخلدمة االجتماعية يف رعاينية األسنيرة ،والنيفام احمللينية لرعاينية األسنيرة صنيحياً واجتماعينياً
ونفسنيي ًا واقتصنيادي ًا وتربويني ًا وتروحييني ًا كمنيا ويهنيدف هنيذا املقنيرر إىل إكسنياب الطنيالب باملعرفنينية
األساسنينيية عنينين واقنينيع هنينيذه النينيفام واخلنينيدمات يف فلسنينيط  ،وعنينين تقنينيويم مؤسسنينيات اخلنينيدمات
احمللية ل،سرة فلسطينياً وعاملياً.

 3339الصحة النفسية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادفء علم النفس
يهدف هنيذا املقنيرر إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية الينياملة مبفهنيوم الصنيحة النفسنيية منين جهنية
وعلم االضطرابات واألمرامل النفسية والعقلية من جهة أخرف ،كما ويستعرمل املقرر نظريات
اليخصية ،فحوصات طبية – نفسية للمريض وعائلته ،تصنينيف وتينيخيص األمنيرامل الطنيب –
نفسنينينينيية ،واالضنينينينيطرابات العاطفينينينينية ،والفانوينينينينيا ،واالضنينينينيطرابات العصنينينينيابية ،واالضنينينينيطرابات
اليخصنينيية ،واالضنينيطرابات النفسنينيية – عضنينيوية ،واالضنينيطرابات النفسنينيية – جسنينيدية ،وظنينيروف
الطواري بالطب النفسي ومهن الصحة النفسية املختلفة.
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 3419ميا ين مما سة اخلدمة االلتماعية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هنيذا املقنيرر إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية األساسنيية عنين بعنيض املينيادين املختنيارة النييت
متارس بها مهنة اخلدمة االجتماعية ،بطرقها الثالث ،ومن أهمها امليادين التالية :جمال األسرة
والطفولة ،واجملال املدرسنيي ،جمنيال الينيبيبة غنيري العاملنية وغنيري املتعلمنية ،واخلدمنية االجتماعينية
الطبية والطب – نفسية ،واخلدمة االجتماعية مع املسن  ،واخلدمنية االجتماعينية منيع املنيدمن ،
واخلدمة االجتماعية التأهيلية ،واخلدمنية االجتماعينية العمالينية ،واخلدمنية االجتماعينية الريفينية،
يف نقاشنينينا لكنينيل واحنينيدة منينين هنينيذا املينينيادين سنينييكود الرتكينينيز علنينيى بعنينيض املينينياكل والظنينيواهر
اليائعة لدف الفئة املسنيتهدفة ،وأدوار األخصنيائي االجتمنياعي يف ممارسنية كنيل واحنيدة منين هنيذه
اجملاالت ،وأهمية املمارسة املتكاملة لطرق اخلدمة االجتماعية الثالثة ( خدمة الفرد واألسرة،
خدمنينية اجلماعنينية ،وتنظنينييم اجملتمنينيع ) أثننينياء قينينيام األخصنينيائي االجتمنينياعي بتحقينينيق أدواره يف كنينيل
ميداد من ميادين املمارسة.

 3418نظ يات الع ج وتطبيقاتها 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادفء علم النفس
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الياملة عن بعض النظريات املختارة ملمارسنية
اخلدمة االجتماعينية ( بنياألخص منيع األفنيراد والعنيائالت) منيع االهتمنيام بالنظرينيات التالينية :نظرينية
العنينيالج النفسنينيي – االجتمنينياعي ،والنظرينينية اإلنسنينيانية ،ونظرينينية االنسنينيقة ،ونظرينينيات ايكولوجينينية
خمتلفنية ،عننينيد تناولننينيا لكنينيل واحنيدة منينين هنينيذه النظرينينيات سنينتطرق إىل عنينيدة جواننينيب مهمنينية لكنينيل
نظرينينية ،ومنينين أهمهنينيا :اخللفينينية التارخيينينية للنظرينينية ،وتوجينينيه النظرينينية لطبيعنينية اإلنسنينياد ،مفنينياهيم
النظرينينينية وإطارهنينينيا الفكنينينيري وعالقتهنينينيا بنينينيأطر فكرينينينية ونظرينينينيات أخنينينيرف ،األهنينينيداف واملبنينينيادي
العالجية لكل نظرية واملناه أو الطرق املتبعة لتحقيقهنيا ،واملراحنيل والعملينيات املتبعنية ملمارسنية
النظري ة يف العالج ،كما ويهنيدف املقنيرر إىل حني الطنيالب علنيى تنيبري فكنيرة العنيالج املتكامنيل
واليمولي ،من جهة ،والتوجيه االنتقائي ( ،)Eclecticمن جهة أخرف ،أثناء ممارسة اخلدمة
االجتماعية ،مبا يتماشى مع حاجيات ومياكل العميل ،وبدالً منين االقتصنيار علنيى تنيبري نظرينية
واحدة من ب تلا النظريات أو غريها
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 3421التأهيل الشامل 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تزوينينيد الطنينيالب باملعرفنينية الينينياملة عنينين املفنينياهيم املختلفنينية لإلعاقنينية
وأنواعها وتصنيفاتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والعقلية ،كما ويهدف املقرر
إىل تزوينيد الطنيالب بالبصنيرية والدراينية الينياملة عنين ا ثنيار املختلفنية لإلعاقنية علنيى الفنيرد وأسنينيرته
واجملتمع وكيفية تقويم وتيخيص تلا ا ثار ،يتمركز املقرر أيضاً يف توضيح ماهينية التأهينيل
والتوجهنينينيات املختلفنينينية حننينينيو التأهينينينيل ،منينينيع الرتكينينينيز علنينينيى مفهنينينيوم التأهينينينيل الينينينيامل ( الطنينينيا –
االقتصادي – املهري – الرتبوي – االجتماعي – النفسي ) للمعنياق ،ودور األخصنيائي االجتمنياعي
يف

قيق التأهيل اليامل للمعاق ،وبالتعاود مع املعاق أسرته ومهن أخنير ( مثنيل الطنيب ،والطنيب

النفسي ،والتمريض ،والطب الطبيعي ،ومهن

ليل العمل واالختيار والتوجيه املهنيري ،والعنيالج

باللعب ،والتدريب املهري).

 3422التدخل ل حاالت األزمات والطوا ئ 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهنينينيدف هنينينيذا املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطنينينيالب باملعرفنينينية الينينينياملة عنينينين مفهنينينيوم األزمنينينيات وحنينينياالت
الطنينيواري ،منينيع االهتمنينيام اخلنينياص باألزمنينيات النامجنينية عنينين عملينينيات تطورينينية وانتقالينينية يف حينينياة
اإلنسنينياد ،وأزمنينيات آنينينية وموضنينيوعية ( ،)Situationalوظنينيروف طارئنينية نامجنينية عنينين كنينيوارث
طبيعية وأخنيرف منين صنينع اإلنسنياد ،كمنيا ويهنيدف املقنيرر إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية واملهنيارات
الياملة لتحديد وتيخيص األزمات والطواري ،من حي ماهيتها وطبيعتها وخصائصنيها ،يهنيتم
املقرر أيضاً بتزويد الطالب باملهارات الياملة للتدخل املهري يف حاالت األزمنيات والطنيواري ،منين
حي ني أهنينيداف التنينيدخل املباشنينير وغنينيري املباشنينير ،ومراحنينيل ومسنينيتويات التنينيدخل ،والتكتيكنينيات
املختلفة للتدخل حسب نظريات خمتلفة.

 3423تد يب ميداني ( 2 :)3ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلب سابق  3329التدريب امليداني ( 3219،)2خدمة اجلماعة
هذا هنيو املقنيرر الثالني منين بني أربعنية مقنيررات متتالينية ،حيني يلتحنيق الطالنيب للتنيدريب يف
مؤسسة اجتماعية أو صحية أو تربوية بواقنيع  21 -15سنياعة أسنيبوعية،أو منيا يعنيادل -225
 251سنينياعة فصنينيلية ومتوقنينيع منينين الطالنينيب بننينياء جمموعنينية منينين املننينيتفع منينين خنينيدمات املؤسسنينية،
والتعاود معهم يف تيخيص حاجياتهم امليرتكة ،وبناء خطة تدخلينية أو برننيام مجنياعي ليعمنيل
على

قيقه معهم خالل تدريبه امليداني.
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 3425مما سص صصة اخلدمص صصة االلتماعيص صصة مص صصع األف ص ص ا والعص صصائ ت ( 3 :)2سص صصاعات
معتمدة( 3نظ ي)
متطلب سابق  3325ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت ()1
هذا ه و املقرر الثاني من بني مقنيررين متتنيالي يف طريقنية اخلدمنية االجتماعينية منيع األفنيراد
والعائالت ،حي يهدف إىل تزويد الطالب باملعرفة الياملة عن التيخيص ،كعملية مركزية
يف ممارسنينينية هنينينيذه الطريقنينينية منينينيع الرتكينينينيز علنينينيى أهنينينيداف التينينينيخيص ،ومكوناتنينينيه ومركباتنينينيه
ووتوياته التكاملية من الناحينية النفسنيية والعقالنينية والعاطفينية والعائلينية واالجتماعينية ومهنيارة
اسنينيتقاء أهنينيداف عالجينينية بننينياءً علنينيى نتنينيائ التينينيخيص ،كمنينيا ويهنينيدف املقنينيرر إىل تزوينينيد الطنينيالب
باملعرفة الياملة عن العالج يف ممارسة اخلدمة االجتماعية ،منيع الرتكينيز علنيى أهنيداف وآلينيات
ممارسة العالج النفسي – االجتماعي – العائلي اليمولي ،وتوضيح بعض معوقنيات العنيالج ،منيع
الرتكينينيز علنينيى مقاومنينية العمينينيل للعنينيالج ،كمنينيا ويتطنينيرق املقنينيرر إىل أهنينيداف وعملينينية وآلينينية تقنينيويم
العالج ،ومقومات العالج الناجح وإنهاء العالج ،واملتابعة.

 3429تد يب ميداني ( 2 :)4ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلب سابق  3423التدريب امليداني ( 3212،)3تنظيم اجملتمع واجهزته
هذا هو املقرر الرابع من ب أربعة مقررات متتالية ،حي يستمر الطالب يف تدريبه وذلنيا
بواقع  21 -15سنياعة أسنيبوعية أو منيا يعنيادل  251 -225سنياعة فصنيلية  ،ومنين املتوقنيع منين
الطالب أد يقوم ببناية برنام مجاهريي ملعاجلة ميكلة اجتماعية يف مكاد سكناه ،على أد
حيتوي الفنام على كافة املراحل اليت درسها يف مقرر تنظيم اجملتمع وأجهزته.

 3499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي )
متطلب سابق  1214مناه البح العلمي ،إنهاء املستوف الثال .
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل إتاحنينية الفرصنينية أمنينيام الطالنينيب ليسنينيتع مبنينيا اكتسنينيبه منينين مع نيارف
ومهارات أثناء التحاقه يف كلية التنمية االجتماعية واالسرية إلجراء دراسة ميدانية مليكلة او
قضية اجتماعية يف جمال ختصصه او بناء برنام مجنياهريي لتغنييري سياسنية اجتماعينية قائمنية او
القرتاي سياسة اجتماعية جديدة ،مراعيا املراحل واخلطوات املتبعة لتحقينيق ذلنيا ،ومنين اهمهنيا
توضنينييح القضنينيية او املينينيكلة النينييت يننينيوي الطالنينيب التنينيدخل بينينيانها  ،ومجنينيع بياننينيات متنينيوفرة يف
فلسط عن القضية او امليكلة او اقرتاي ميروع جلمع البيانات عنها و ديد معاا القضنيية
او املينينيكلة منينين حي ني حجمهنينيا وابعادهنينيا والعوامنينيل املنينيؤثرة بهنينيا ،تيخيصنينيها  ،واقنينيرتاي خطنينية
املواجهة.
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