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ت أو م�ادی� وأخ��ا م�اال) �� االج��اعيال����ع وال� خ�مة الف�د، خ�مة ال��اعة، وخ�مة( وال��اهج ال�����مة في ال��مة االج��اع�ـــة 
ز�ارات ( ال��اعة ال��مة الع�ال�ة وغ��ها م� ال��االت وال��ر�� ال���اني ) م�ال األس�ة وال�ف�لة األح�اث ال����ف��(ال��مة االج��اع�ة 

  ).م��ان�ة لل��س�ات ال���لفة
  

 المادة ونتاجات تعلمھاتدریس أھداف  19.
  :األھداف -أ

ساق إلى تزوید الطلبة بالمعرفة العلمیة واألطر النظریة لمفھ�ومي الرعای�ة االجتماعی�ة والخدم�ة االجتماعی�ة كمھن�ة یھدف الم  
والمھارات العملیة للممارسة المھنی�ة م�ن خ�الل الت�دریب المی�داني ف�ي أح�د می�ادین الخدم�ة المؤسس�ات الوطنی�ة المعنی�ة بتق�دیم الخدم�ة 

 . االجتماعیة
ً یكون قادر أنالمادة  إنھاءیتوقع من الطالب عند  :نتاجات التعلّم - ب   :أن على ا

الرفاه االجتماعي، الرعایة االجتماعیة كمفھوم الحمایة االجتماعیة،  االجتماعیة التمیز بین المفاھیم المتعلقة بمھنة الخدمة  .1
 والخدمة االجتماعیة

 .عبر العصور مفھوم الرعایة االجتماعیة وأھمیتھا وتطورھا تعریف  .2
 .تحدید مفھوم الخدمة االجتماعیة كمھنة وعالقتھ بالعلوم االجتماعیة  .3
 .تعین المقومات األساسیة لمھنة الخدمة االجتماعیة  .4
 .توضیح أھمیة المبادئ األساسیة للخدمة االجتماعیة في الممارسة المھنیة لألخصائي االجتماعي .5
 . تحدید الطرق الرئیسة في الخدمة االجتماعیة  .6
 .الممارسة المھنیة واألدوار المتعددة لألخصائي االجتماعي تحدید مھارات .7
 التعرف إلى میادین ممارسة الخدمة االجتماعیة  .8
 .التعرف إلى واقع الخدمة االجتماعیة في األردن وعلى المستوى الدولي  .9

 
 

  لها وال��ول ال�م�ي ال�ادة ال�راس�ة م����  .20
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  . ال�عل���ة ال�رق�ة واإلل���ون�ة ال��� ال��صى بها، وغ��ها م� ال��اد  - ب

  https://www.youtube.com/watch?v=_oZBmIzQ1nMالفرق بین الخدمة االجتماعیة وعلم االجتماع 
https://www.youtube.com/watch?v=oDzA1wF_WHU  

 A Day In The Life Of A Social Worker: https://www.youtube.com/watch?v=dZ53v0n0kPw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_oZBmIzQ1nM
https://www.youtube.com/watch?v=oDzA1wF_WHU
https://www.youtube.com/watch?v=dZ53v0n0kPw
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