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 :البرامج االكاديمية

 الخدمة االجتماعيةتخصص . 1
 :خمرج ت التدلم املقصو  : أ ال

اخلدمةة االجتماعيةة حتقيةق طرجةات      صةص ختيتوقع من الطالب بعد انتهائه من متطلبةات  

 :التعلم التالية 

  :املعرفة والفهم

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

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

 .نها املختلفة عرف جماالت اخلدمة االجتماعية وميادي .3

 .عرف اساليب وترا اخلدمة االجتماعية املختلفة .4

 .عرف عناصر عملية التدخل املهمت ودور كل منها .9

 :(اإلدراكية) املهارات الذهنية

ربط برامج التدخل اليت تقدمها مؤسسةات الرعايةة االجتماعيةة مبيةادين اخلدمةة وجماالتهةا        .1

 . واساليب التدخل املهمت

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

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

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

 .العالجية

 املهنية ة أوالعملي املهارات

 .اتقن مهارات الدراسة والتشخيص والعالج يف خدمة الفرد .1

 .اتقن مهارات بناء اجلماعة وتوةيع االدوار داخلها .2

اتقن مهارات التعرف على املشكالت والظةواهر االجتماعيةة واصةبح لديةه القةدرة علةى بنةاء         .3

 .برامج تدخل لعالج املشكالت

 .رة املؤسسات االجتماعيةاتقن املهارات االدارية الالةمة يف ادا .4

اتقةةن مهةةارات البحةة  العلمةةي لتحديةةد الظةةواهر واملشةةكالت ودراسةةتها مبةةنهج علمةةي سةةليم   .9

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

على مستوى الفةرد  شخصية مهنية قادرة على التعامل مع طتلف املواقف واملشكالت سواء  .1

 .او اجلماعة او اجملتمع

شخصية اجتماعية مدركة لثقافة اجملتمع وامنا  احليةاة املختلفةة وقةادرة علةى التعامةل مةع        .2

 .طتلف الثقافات الرئيسية منها والفرعية

 :مهارات االتصال، وتقنية املعلومات

 .استخدم التكنولوجيا ووظفها يف عملية التدخل املهمت .1

ف الربجميةةةات سةةةواء علةةةى مسةةةتوى البحةةة  االجتمةةةاعي او ادارة املؤسسةةةة تعامةةةل مةةةع طتلةةة .2

 .االجتماعية

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 .تبنى اجتاهات قيمية ختدم عملية التدخل املهمت   .1

 .متثل النظام االخالقي ملهنة اخلدمة االجتماعية .2

االفةةراد )جتماعيةةة املختلفةةة القةةيم املهنيةةة العليةةا ووظفهةةا يف منةةاهج وتةةرا اخلدمةةة اال   متثةةل  .3

 (.واجلماعات واجملتمعات

 :الد ل سوق: ث نيً 

االجتماعية والعمل والصحة واحلكم احمللةي والرتبيةة    التنميةالوةارات احلكومية كوةارة  .1

 .والتعليم

املؤسسةةات الدوليةةة العاملةةة يف جمةةال اخلةةدمات االجتماعيةةة والنفسةةية كاحلركةةة العامليةةة     .2

ؤسسةةه إنقةةاذ الطفةةل، ووكالةةة  غةةوث وتشةةغيل الالجةةئني،  ومؤسسةةة  للةةدفاع عةةن الطفةةل وم

 .وغريها... الرؤيا العاملية

مؤسسةةات الرعايةةة واخلدمةةة االجتماعيةةة احملليةةة كاإلغاثةةة الطبيةةة وععيةةات الةةدفاع عةةن       .3

 .وغريها...األسرة واملرأة وععيات حقوا اإلنسان، وااالل األمحر 
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 املردر /جت  اي اخلدم  االختصص  متطلب ت: ث لثً 

علةةى  ،املنفةةرد/اخلدمةةة االجتماعيةةة للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص   

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 127)الطالب ان يتم بنجال 

 

 :التخصص المنفرد/  المقررات التخصصية .1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 21)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 21)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  1.1

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 اعات األسبوعيةالس
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي 3119

 3111 - 3 3 نظريات يف علم االجتماع 3119

3212 
اجملتمع الريفي واحلضري 

 والبدوي
3 3 - 3111 

 - - 3 3 االتصال والعالقات العامة 3213

 3111 - 3 3 التغري االجتماعي 3214

 - - 3 3 االجتماعيةالتشريعات  3219

 --  3 3 اجملتمع احمللي الفلسطيمت 3216

 3119 - 3 3 خدمة اجلماعة 3219

3227 
ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 (1)ت األفراد والعائال
3 3 - 3119 

 3119 - 3 3 نظريات العالج وتطبيقاتها 3319

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 21 - - 21 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 127 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 اعات األسبوعيةالس
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 3119 - 3 3 مع وأجهزتهتنظيم اجملت 3312

 3119 - 3 3 إدارة املؤسسات االجتماعية 3313

 3111 - 3 3 املشكالت االجتماعية 3314

3326 
ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 (2)األفراد العائالت 
3 3 - 3227 

 2 1 3 خدمة اجتماعية (1)تدريب ميداني  3327

3219،3227 

 91اجتياة 

 ساعة معتمدة

 3327 2 1 3 خدمة اجتماعية( 2)يداني تدريب م 3329

 3111 - 3 3 الصحة النفسية 3339

 - - 3 3 اإلرشاد والتوجيه يف مراحل العمر 3417

 - - 3 3 العمل اجلماعي التطوعي 3412

 3119 - 3 3 ميادين ممارسة اخلدمة االجتماعية 3419

 - - 3 3 التأهيل الشامل 3421

3422 
التدخل يف حاالت األةمات 

 والطوارىء
3 3 - 3119 

3423 
 خدمة اجتماعية (3)تدريب ميداني 

3 1 2 
3329  ،

3312 

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

 3111 - 3 3 نفس النموعلم  3449

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  11 71 21 اجملموع

 :المقررات الحرة .2

/  عتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة سةةاعات م( 6)يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار 

ون املةادة التعليميةة   كمقةررات حةرة علةى أن ال يكةون مضةم      خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 
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 فرا  -رئيس  /اخلدم  االجت  اي ختصص  متطلب ت: رابدً 

، فرعي-رئيسي /اخلدمة االجتماعية ختصص لبكالوريوس يفللحصول على درجة ا

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 133)على الطالب ان يتم بنجال 

 :التخصص الرئيسي /  المقررات التخصصية .1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 66)تتكون هذال املقررات من 

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

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي 3119

 3111 - 3 3 نظريات يف علم االجتماع 3119

  - 3 3 االتصال والعالقات العامة 3213

 3111-  3 3 التغري االجتماعي 3214

 --  3 3 التشريعات االجتماعية 3219

 3119-  3 3 خدمة اجلماعة 3219

3227 
ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 (1)األفراد والعائالت 
3 3 - 3119 

 3119-  3 3 نظريات العالج وتطبيقاتها  3319

 3119-  3 3 تنظيم اجملتمع وأجهزته 3312

 3119 - 3 3 إدارة املؤسسات االجتماعية 3313

 3111 - 3 3 املشكالت االجتماعية 3314

 3227-  3 3جتماعية مع ممارسة اخلدمة اال 3326

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص الفرعي الفرعيمتطلبات التخصص 

 133 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 (2)األفراد العائالت 

 2 1 3 خدمة اجتماعية  (1)تدريب ميداني  3327

3219،3227 ،

ساعة  91اجتياة 

 معتمدة

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

3339 
 

 3111 - 3 3 الصحة النفسية

 - - 3 3 اإلرشاد والتوجيه يف مراحل العمر 3417

 3119-  3 3 دين ممارسة اخلدمة االجتماعيةميا 3419

 --  3 3 لالتأهيل الشام 3421

3422 
التدخل يف حاالت األةمات 

 والطوارىء
3 3  -3119 

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

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

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  11 96 66 موعاجمل

 :مقررات التخصص الفرعي .2

ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفرعيةة الةيت تطرحهةا          ( 27)تتكون من 

 .الكليات االخرى

 

 

 

 

 

 




