
 1 

 كلية ا�داب

 الــعــمـل ا�جــتمــاعـــي قسم

 الــجـــــــــــامــعـــة ا�ردنــــيـــــــــة

 

في درجة البكالوريوسمنح الخطة الدراسية ل  

 

 

 قسم العمل ا�جتماعي
 

  

  بكالوريوس في العمل ا�جتماعي                )بالعـربية(اسم الدرجة العلمية الدقيق 

        Bachelor Degree in Social Work )         با-نجليزية(علمية الدقيق اسم الدرجة ال
     

 : مكونات الخطة  ) أ

  :ساعة معتمدة) 132(ا�جتماعي من  تتكون الخطة الدراسية للبكالوريوس في العمل    
  

 الساعات المعتمدة نوع المادة الرقم
 

 ً� 27 متطلبات الجامعة أو

 

الكليةمتطلبات  ثانياً   24 

 

:تتضمن :متطلبات التخصص ثالثاً   

 

    متطلبات إجبارية -

      تدريب ميداني -

     متطلبات اختيارية  -
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  : ساعة معتمدة) 12 (متطلبات الجامعة ا-جبارية   )أ:أو�ً 

 رقم المادة
طلب السابقالمت عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة  

 1501099 - 3 3 مھارات ا�تصال باللغة العربية  1501100

1501098 

 1502099 - 3 3 مھارات ا�تصال باللغة ا�نجليزية  1502100

1502098 

 - - 3 3  العلوم العسكرية  2200100

 - - 3 3 التربية الوطنية 2300100

  

  

رھا الطالب م8ن ك8ل مج8ال م8ادة واح8دة يختا :معتمدة ساعة) 15(متطلبات الجامعة ا�ختيارية   ) ب
 :بحد أدنى مادة واحدة بكل مجال، وبحد أقصى مادتان

 

  :ا-نسانيةالعلوم  -

 رقم المادة
 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة

 - - 3 3 الثقافة ا9س8مية 0401100

 - - 3 3 نظام ا9س8م 0402100

 - - 3 3 مكتبات والمعلوماتمدخل إلى علم ال 0807100

 - - 3 3 حقوق ا�نسان 1032100

 - - 3 3  الثقافة القانونية  1041100

 - - 3 3  الرياضة والصحة  1132100

 - - 3 3  مھارات إدارية  1601105

 - - 3 3  التذوق الفني  2001100

 - - 3 3  اللغة ا�جنبية  2200103

 - - 3 3  الكتابة ا�بداعية  2301100

 - - 3 3  ضارة ا�نسانيةحال  2302102
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 :العلوم ا�جتماعية وا�قتصادية -

 

 رقم المادة
الساعات  اسم المادة

 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري

 السابق

 - - 3 3  ا�قتصاد السياسي العالمي  1607100

 - - 3 3  تاريخ ا�ردن وفلسطين  2302104

 - - 3 3 المنطق والتفكير الناقد 2303100

 - - 3 3 جغرافية اHردن 2304100

 - - 3 3 مدخل إلى علم ا�جتماع 2305100

 - - 3 3 مبادئ علم النفس 2307100

 - - 3 3 مبادئ علم السياسة 3004100

 - - 3 3 آثار اHردن 2601100

  

  :العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة -

  

 رقم المادة
الساعات  اسم المادة

 المعتمدة

طلب المت عملي نظري

 السابق

  - - 3  3  البيئة  0305100

 - - 3 3 العلم والمجتمع 0342100

 - - 3 3  مبادئ في الصحة العامة  0515100

 - - 3 3  مبادئ تغذية ا�نسان  0603100

 - - 3 3  الزراعة المنزلية  0641100

 - - 3 3  ا9سعاف ا�ولي  0710100

 - - 3 3 مبادئ في الس8مة العامة 0905100

 - - 3 3  صناعات أردنية  0905101
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  :ساعة معتمدة ) 24( ا-جبارية لكليةابات متطل  :ثانياً 
 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3 - 3  فلسفة العلوم ا�جتماعية وا�نسانية  2303103

 - 3 - 3  مدخل الى دراسة التاريخ  2302103

 - 3 - 3  اءة النص العربيقرمنھج    2301101

 - 3 - 3  مدخل الى علم ا�جتماع  2305100

 - 3 - 3  مدخل الى الجغرافية   2304101

 - 3 - 3  اHسس النفسية للسلوك ا�جتماعي  2307101

 - 3 - 3  مبادئ العلوم السياسية  3004101

الحاسوبية للكليات ا9نسانيةالمھارات  1942102  3 - 3 1902099 

1901098 

  

  :ساعة معتمدة) 60( ا-جباريةمتطلبات التخصص ) أ :ثالثاً 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 السابق

 - 2 2  3 مدخل الى العمل ا�جتماعي 2306111

 - 2 2  3 مناھج البحث في العمل ا�جتماعي 2306115

 - 2 2  3 ا�تصال والمھارات العيادية 2306123

 2306111 2 2  3 نظريات العمل ا�جتماعي 2306124

المحلي تنظيم المجتمع 2306203  3  2 2 2306124 

  - 2 2  3 العمل مع الجماعات  2306330

  - 2 2  3  والتخطيطالسياسة ا�جتماعية  2306214

 - 2 2 3  التشريعات ا�جتماعية  2306107

 - 2 2  3 إدارة المنظمات ا�جتماعية 2306453

 - 2 2  3 تقييم المشروعات ا�جتماعية 2306450

 2306123 2 2  3 العمل ا�جتماعي مع اHفراد 2306202

واHحداث العمل ا�جتماعي مع الطفولة 2306362  3  2 2  

 - 2 2  3 العمل ا�جتماعي مع المسنين 2306452

 - 2 2  3 العمل ا�جتماعي اHسري 2306340

 - 2 2  3 العمل ا�جتماعي المدرسي 2306348

الطبيالعمل ا�جتماعي  2306451  3  2 2 - 

 - 2 2  3 ا�حصاء ا�جتماعي 2306121

 - 2 2  3 إدارة اHزمات والكوارث 2306444

 - 2 2  3 نصوص اجتماعية باللغة ا�نجليزية 2306261

  - 2 2  3 مشروع التخرج 2306466
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  :مدةمعت   ساعة) 12(يتم اختيار  متطلبات التخصص ا�ختيارية) ب

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 السابق

 - 2 2  3  اقتصاديات التنمية  2306105

 - 2 2  3  مشك8ت المجتمع المحلي  2306210

 - 2 2 3  مھارات العمل ا�جتماعي العام  2306102

 - 2 2 3 العمل ا�جتماعي والمرأة 2306458

صرة ا�جتماعيةإدارة حم8ت المنا 2306344  3  2 2 - 

 - 2 2  3 تصميم البحث وتطبيقات الحاسوب 2306132

للعمل ا�جتماعي اHخ8قيالميثاق  2306106  3 2 2 - 

 - 2 2 3  العمل ا�جتماعي التطوعي  2306239

النفسية ا�ضطراباتالتدخل ا�جتماعي مع  2306464  3  2 2 2306202  

والتأھيلا9ص8ح العمل ا�جتماعي في مراكز  2306459  3 2 2 - 

 2306104  - 2 2 3 النماء ا�نساني في مراحل الحياة 

 - 2 2 3 الع8قات العامة للمؤسسات ا�جتماعية 2306345

 - 2 2  3 العمل ا�جتماعي مع الشباب 2306347

  

  :ساعة فعلية 750= ساعات معتمدة) 9( ا-جباريةمواد التدريب الميداني  -ج

الساعات  المادة اسم رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 السابق

)1(تدريب ميداني  2306223  3  - 250 - 

) 2(تدريب ميداني  2306334  3 - 250 2306223 

 2306334 250 - 3  )3(تدريب ميداني  2306435
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  وصف مواد

  العمل ا�جتماعيفي  برنامج البكالوريوس 

  

  

  )ساعات معتمدة 3(                    ا�جتماعي مدخل إلى العمل   2306111

انط8ق العمل ا�جتماعي من حركة الرعاية ا�جتماعية في بداية القرن العشرين، وتبلورھا 
كما يتناول مفھوم العمل ا�جتماعي كمھنة ذات فلسفة ).  المھارة(كمھنة إنسانية تقوم على العلم والفن 

نشط فيھا من خ8ل أخصائي اجتماعي مدرب ومؤھل 9حداث ومبادئ وأخ8قيات وطرق ومجا�ت ت
  .التغيير المقصود

  

  ) ساعات معتمدة 3(                                 مناھج البحث في العمل ا�جتماعي 2306115

التطرق إلى مفھوم البحث العلمي ا�جتماعي وأسسه ومقوماته وخصائصه ويتناول أيضاً 
Hساسية لتصميم بحث اجتماعي بحيث يستطيع بداية تحديد مشكلة البحث، تعريف الطالب للمبادئ ا

وأيضا التعرف على أنواع العينات .  أھميته، أھدافه، الرجوع للدراسات السابقة ووضع الفرضيات
المختلفة ليتكون لديه القدرة على اختيار العينة المناسبة لبحثه من المجتمع اHصلي، ومن ثم اختيار 

  . حصائي الم8ئم للخروج بالبيانات ال8زمة للخروج بنتائج ومن ثم التوصياتاHسلوب ا9

  

  )ساعات معتمدة 3(                            ا�تصال والمھارات العيادية  2306123

تدريب الطلبة على مھارات ا�تصال ال8زمة لممارسة العمل ا�جتماعي على مستوى اHفراد   
لك تعريف الطالب بالمھارات ا�تصالية اHساسية ال8زمة �ستمرار الع8قات والجماعات الصغيرة، وكذ

ا�جتماعية وتماسكھا وإدامة ع8قات الحوار وا�تصال بين أفراد اHسرة من خ8ل أشكال ا�تصال 
ا9نساني المتنوعة، إضافة إلى التعرف على عوائق ا�تصال وكيفية إزالتھا، وسيتعرف الطلبة على 

ت اHساسية للمقابلة المھنية �ستخدامھا في الممارسة المباشرة وسيكون ھناك استخدام كبير المھارا
  . للمحاكاة، وتحليل اHشرطة السمعية والبصرية، والتعلم الحواري في سياق جماعة تعلم فعالة

  

  )ساعات معتمدة 3(           )2306111متطلب سابق (نظريات العمل ا�جتماعي  2306124

الط8ب با9طار النظري في فكر العمل ا�جتماعي وتعتمد عادة على تطوير اHسلوب تعريف 
النقدي لدى الط8ب للفكر النقدي بھدف مواءمة الممارسة ضمن السياق الحضاري وا�جتماعي 

 .وا�قتصادي للمجتمع اHردني

  

  )ةساعات معتمد 3(      )2306124(متطلب سابق ( المحلي تنظيم المجتمع  2306203

تقديم رؤية عامة لمجال تنظيم المجتمع، وتدرس المداخل والمنظورات النظرية اHساسية في 
تنظيم المجتمع، وتركز على منظومة المعارف والمھارات استراتيجيات التنظيم، كالتمكين وتحديد 

مجتمع الحاجات وتحليل بنية المجتمعات المحلية ويطلب من الطالب خ8ل الفصل تقديم بحث عن تنظيم 
 .محلي في اHردن
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  )ساعات معتمدة 3(                   العمل مع الجماعات  2306330

تزويد الط8ب با9طار النظري والمھارات والمعرفة التطبيقية للعمل مع الجماعkات، كمkا تتنkاول 
تعلمkوا أسس تكوين الجماعات وأنواعھا ودور اHخصائي ا�جتمkاعي فيھkا ويتوقkع مkن الطلبkة تطبيkق مkا 

  .في المساق على جماعات قائمه في منظمات إلى العمل ا�جتماعي في المجتمع

  

  )ساعات معتمدة 3(                                    التخطيط والسياسة ا�جتماعية   2306214

التعريف بالتخطيط ا�جتماعي، أنواعه ومجا�ته الرئيسية، وأھدافه وضرورة اHخkذ بkه لتصkميم 
ريع ا�جتماعية وكيفية رسم الخطkط ا�جتماعيkة كمkا سkيتم التطkرق إلkى المفkاھيم اHساسkية للسياسkة المشا

ومن الناحية التطبيقيkة سkيتم دراسkة تشkريعات الضkمان ا�جتمkاعي .  ا�جتماعية والتشريعات ا�جتماعية
  .الخ.....والتنمية ا�جتماعية في مجا�ت رعاية اHسرة، وكبار السن

  

  )ساعات معتمدة 3(                 لتشريعات ا�جتماعية      ا  2306107

تركز ھذه المادة على الجوانب ا�قتصادية والدينية وا�جتماعية والتاريخية والسياسية          
وا�عراف والقيم ا�جتماعية ومدى اسھامھا في رسم السياسات والتشريعات ا�جتماعية وكذلك ادارة 

�  .جتماعية لتحسين مستوى حياة الناسحم8ت المناصرة ا

  

  )ساعات معتمدة 3               (   إدارة المنظمات ا�جتماعية    2306453

دراسة التنظيمات ا�جتماعية وع8قتھا بالعمل ا�جتماعي وتركkز علkى أھميkة التنسkيق والتعkاون   
مkkة المقدمkة للمسkتفيدين، وھkkي بkين المنظمkات ا�جتمkاعي نفسkkھا ليتكامkل عملھkا ويkkؤدي إلkى تحسkين الخد

والجمعيات اHھلية وجمعيات حقوق ا9نسان وجمعيات المkرأة التkي   )NGOs(المنظمات غير الحكومية 
تمkkارس العمkkل ا�جتمkkاعي وتھkkدف إلkkى تحقيkkق تقkkدم ورقkkي أفkkراد المجتمkkع، ويطلkkب مkkن الطالkkب زيkkارة 

  .  منظمة واحدة خ8ل الفصل والتعرف على نشاطاته

  

  )ساعات معتمدة 3(                  تقييم المشروعات ا�جتماعية  2306450

طبيعة ومفاھيم تقييم المشروعات ا�جتماعية، وتركز على دراسة نماذج التقييم الرئيسkية الھادفkة 
إلى الحكم على مkدى نجkاح المشkروع ا�جتمkاعي وفعاليتkه فkي تحقيkق اHھkداف المرجkوة منkه، وسkيطلب 

ت لمشروعات اجتماعية وتقييم بعض المشاريع ا�جتماعيkة القائمkة فkي المجتمعkات الطلبة تصميم مقترحا
  .المحلية في اHردن

  

  )ساعات معتمدة 3(            )2306123متطلب سابق ( العمل ا�جتماعي مع ا�فراد  2306202

لفھkم  واسkتخدام تقنيkات دراسkة الحالkة الفkرد كحالkةيطبق ھذا المساق أسkاليب التkدخل المھنkي مkع 
 . مشكلته من جوانبھا الذاتية والبيئية وتحليلھا ومحاولة حلھا 9عادة تكيف الفرد في المجتمع

  

  )ساعات معتمدة 3               (   الطفولة وا�حداثالعمل ا�جتماعي مع   2306362
8قkة وإضافة إلى عkرض عمليkة النمkو الطبيعيkة، فkان موضkوعات ذات ع. رؤية نفسية اجتماعية للطفولة

التعلkkيم، ا�نحkkراف، الحkkزن، ا9سkkاءة، العنkkف والفkkراغ : ومنھkkا.  ھامkkة باHطفkkال وأسkkرھم سkkتكون محkkل اعتبkkار
الع8قkات مkع الوالkدين ومkع : وتتنkاول المkادة قضkايا ھامkة مثkل. والتواصل اHسري والع8قة بين الوالkدين وأبنkائھم

لع8قkة مkع الجkنس اqخkر، والممارسkات الصkحية، وقضkايا باقي أفراد اHسرة والع8قkات مkع الرفkاق، والتعلkيم، وا
الذات والشخصية والسلوك ا�جتماعي السوي وا�نحراف، كما تمكن المادة الطلبة من مھkارات تشkخيص وع8kج 

  .مشك8ت اHحداث وأسرھم، وتعريفھم بالمؤسسات والبرامج المصممة لخدمتھم
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  )ساعات معتمدة 3(                      العمل ا�جتماعي مع المسنين  2306452

تحليل ظاھرة الشيخوخة، وتركز على النظريات اHساسية في مرحلة الشيخوخة، والتعرف على 
عاما فأكثر، وتناقش مشاكلھم وسلم احتياجاتھم، التعرف على الصور النمطية ) 65(خصائص كبار السن 

كما تركز على مھارات التعامل .  مجتمعوسلوكياتھا وما ينتج عنھا من نتائج سلبية على ھذه الفئة من ال
مع كبار السن وعلى طرق حل مشاكلھم وسيكلف كل طالب بدراسة حالة مسن في المجتمع المحلي 

  .وتقديم تقرير

  

  )اعات معتمدةس 3                     (                    العمل ا�جتماعي ا�سري       2306340

. ومھم في المجتمع، له تكوينه ونمائه وعملياته ومشك8ته دراسة اHسرة كنظام اجتماعي فاعل

وكذلك تعليم . وتقدم المادة آليات وأساليب تشخيص وع8ج مشك8ت اHسرة التي تعاني من اضطرابات
وتعالج المادة مواضيع  أساسية اجتماعية . أساليب ا9رشاد للزوجين من خ8ل منظور اجتماعي شمولي

كما سيتم عرض نماذج عديدة من مھارات الع8ج . ة ذات صلة باHسرةوعاطفية وسياسة واقتصادي
  .  والتدخل المھني في المواقف والظروف المتنوعة التي تعترض حياة أفراد اHسرة

  

  ) ساعات معتمدة 3(                         العمل ا�جتماعي المدرسي   2306348

ته، ودور المدرسة في التنشئة ا�جتماعية أھمية العمل ا�جتماعي في المدارس وأھدافه وفلسف
كما يتناول المساق دور اHخصائي ا�جتماعي في دراسة مشك8ت الط8ب .  وع8قة المدرسة بالمجتمع

  .والتصدي لھا وتحقيق تكيف الط8ب في المدرسة واستغ8ل البيئة المحلية في خدمة المدرسة

  

   )ساعات معتمدة 3(                                               الطبيالعمل ا�جتماعي   2306451

المعرفة النظرية والتدريب الميداني من طلبة العمل ا�جتماعي المھتمون بالعمل في المجال 
ومن . الطبي، بما في ذلك دور اHخصائي ا�جتماعي في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة

قدات الطبية من منظور ثقافي، بما في ذلك اللجوء إلى أنواع كيفية التعامل مع المعت: مكونات المساق
مختلفة من التطبيب الشعبي، والسلوك المرضي، وع8قة الطبيب بالمريض، والع8قة بين أعضاء الكادر 

  . الطبي، وا9ذعان الطبي

  

  ) ساعات معتمدة 3              (       ا-حصاء ا�جتماعي  2306121

يق المبادئ اHساسية لtحصاء في مجال العمل ا�جتماعي ليتمكن تعريف الط8ب بكيفية تطب
الطالب من تحويل المعلومات ا�جتماعية التي يحصل عليھا من خ8ل تطبيق البحوث إلى بيانات ليستدل 
من خ8لھا للتوصل إلى النتائج فيتم التركيز على دراسة التوزيع التكراري والرسومات البيانية ومقاييس 

مركزية والمقاييس النسبية واختبار الفرضيات، مقاييس التشتت ومعامل ا�رتباط وا�حتما�ت النزعة ال
  .وتحليل التباين، با9ضافة إلى التعرف على ا�ختبارات ا9حصائية اHخرى وتطبيقاتھا

  

  )ساعات معتمدة 3                (          إدارة ا�زمات والكوارث                2306444

كيز على مفھوم اHزمات والكوارث، أسبابھا المتعددة والنتائج الناجمة عنھا سواء كانت من التر
تعريف الكارثة، أبعاد الكارثة المختلفة، دراسة .  صنع ا9نسان أو تلك الناجمة عن الكوارث الطبيعية

ت التعامل مع ا�ستجابات السلوكية لvشخاص المتعرضين للكارثة، تعليم الطالب أساليب واستراتيجيا
وضع الكارثة، تأمين الوقاية أو الع8ج للحا�ت المرضية عقب الكارثة بالتعاون مع فريق عمل 

  .متخصص
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  )ساعات معتمدة 3(                    نصوص اجتماعية باللغة ا-نجليزية  2306261

ھذه المادة إلى حيث أن معظم اHبحاث والكتابات العلمية تنشر أو�ً باللغة ا9نجليزية، فتھدف 
تمكين الطلبة من ا�ط8ع على المفاھيم والمصطلحات وكذلك باHدبيات العلمية الرئيسة المتعلقة بالعمل 
ا�جتماعي باللغة ا9نجليزية، وكما يكلف الطلبة بالرجوع إلى المصادر اHكاديمية والمھنية واستخدامھا 

  .في دراستھم وأبحاثھم

  

  )ساعات معتمدة 3(                                              مشروع التخرج       2306466

يھدف ھذا المساق إلى تدريب الط8ب على إجراء بحث علمي تطبيقي على مشكلة اجتماعية في 
احد ميادين العمل ا�جتماعي في المجتمع المحلي على أن تكون المشكلة واقعية وجديدة بالبحث ويتوقع 

قادرا على توظيف المعرفة والمھارة التي اكتسبھا في دراسته لمواد التخصص في من الطالب أن يكون 
  . تنفيذ مشروع البحث

  

 )ساعات معتمدة 3(                    اقتصاديات التنمية 2306105

وقضايا  ا�قتصادتأسيس معرفة نظرية وعملية لدى الطلبة حول مواضيع  إلى ھذه المادة ھدفت
وستركز ھذه المادة على أھمية عنصر الكفاءة وعناصر . ا�جتماعية التنميةمرتبطة بالعامة ال تالسياسا

اقتصادية أخرى في التنمية ا�جتماعية وا�قتصادية وأثرھا في القطاعين العام والخاص با9ضافة إلى 
حاول ھذه وست. في ا�قتصاد ةا�ھتمام بالوحدات والعناصر ا�قتصادية العامة والخاصة والتي تعتبر ثابت

المادة كذلك تزويد الطلبة بالمعرفة والسياسات النظرية التي يمكن أن تطبق في اHردن والبلدان النامية 
فض8 عن  ا�قتصادية،تقنيات لتحليل السياسات ب حيث تھدف ھذه المادة بشكل أساسي إلى تزويد الطالب

  .البلدان الناميةو اHردن القدرة على تطبيق ھذه التقنيات في

  

) ساعات معتمدة 3(                   مشكXت المجتمع المحلي                                 2306210

يھدف المساق إلى مناقشة مشك8ت المجتمع المحلي واتجاھاتھا وأھميتھا ومدى انتشارھا وانعكاساتھا 
وتفسيرھا واقتراح الحلول  على الفرد والجماعة والمجتمع ومن ثم استخدام المداخل النظرية لتحليلھا

  . لھا

  

  )ساعات معتمدة 3(                  العام مھارات العمل ا�جتماعي   2306102

يھدف مساق الممارسة في العمل ا�جتماعي إلى تزويد الطلبة بمفھوم الخدمة ا�جتماعية لعلم 
خدمة الفرد، خدمة (ثة ومھنة ودور اHخصائي ا�جتماعي في كل من طرق الخدمة ا�جتماعية الث8

  ).الجماعة، خدمة المجتمع المحلي

  

  

  )ساعات معتمدة 3(                    العمل ا�جتماعي والمرأة   2306458

تعريف الط8ب بحقوق المرأة ومشاركتھا في عملية التنمية، مع التركيز على دور اHخصائي 
أة في التنمية ا9قتصادية والسياسية ودور المر.  ا�جتماعي في النھوض بوضع المرأة في المجتمع

وا�جتماعية والصعوبات التي تواجه تمكين المرأة في مجا�ت الحياة المختلفة من أسرية ومؤسسية 
  .ومجتمعية، وطرق التغلب عليھا
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  ) ساعات معتمدة 3(                 إدارة حمXت المناصرة ا�جتماعية   2306344

كيز على استراتيجيات ا�تصال لدعم فكرة أو قضية اجتماعية تھدف ھذه المادة الى التر
باستخدام وسائل ا�تصال الجماھيري للقيام بحم8ت مناصرة للتأثير على اراء وقرارات ا�شخاص 

  .والمؤسسات لتغيير السياسات والقوانين والتعليمات لمصلحة الجمھور

  

  )ساعات معتمدة 3(                   تصميم البحث وتطبيقات الحاسوب  2306132

تدريب الط8ب على أجراء بحث تطبيقي على ظاھرة أو مشكلة اجتماعية من مجا�ت العمل 
ا�جتماعي، وذلك بإتباع الخطوات المنھجية، كما يھدف المساق إلى إكساب الط8ب المعارف 

مثل برنامج  والمھارات الضرورية لتفريغ البيانات بواسطة الحاسوب واستخدام البرامج ا9حصائية
)SPSS (ختبارات ا9حصائية المناسبة للتحليل�  . وا

  

  )ساعات معتمدة 3(                                      للعمل ا�جتماعي  ا�خXقيالميثاق    2306106

يھدف ھذا المساق الى التعريف با�خ8ق ومنظومة القيم ا�جتماعية ومبادئ وأھداف الميثاق        
قي ومسؤوليات ا�جتماعي واخ8قياته وواجباته تجاه زم8ئه والمؤسسة التي تعمل فيھا ا�خ8

  .والمستفيدين من الخدمات وكذلك اخ8قيات البحث العلمي والتدريب الميداني

  

  

  )ساعات معتمدة 3(                    العمل ا�جتماعي التطوعي  2306239

ة بالتطوع، ومن ابرز ھذه المواضيع التعريف بالعمل التعامل مع العديد من المواضيع ذات الصل
التطوعي، فوائد العمل التطوعي على اHفراد والمؤسسات والمجتمع، معوقات العمل التطوعي،  استقدام 
.  المتطوعين، والمقابلة والتدريب ووصف العمل وتحفيز المتطوعين، واHساليب المھنية في إنھائھم

با9ضافة إلى . التطوعي وآثاره على الفرد، الجماعة وعلى المجتمعالتعرف على إيجابيات العمل 
  . التعرف على المعوقات التي تحد من انخراط اHفراد في العمل التطوعي

  

  ) ساعات معتمدة 3(                 النفسية    ا�ضطرابات التدخل ا�جتماعي مع    2306464

لتشخيصية، ومعالجة ا�خت8�ت العقلية، مثل فھم وتحليل المؤشرات التحذيرية، والمھارات ا
با9ضافة إلى تدريب الطلبة على كيفية العمل ضمن فريق للعمل مع .  انفصام الشخصية والكآبة

  . ا�خت8�ت العقلية، بما في ذلك اHطباء النفسيين واHطباء

  

  )ساعات معتمدة 3(                  والتأھيل العمل ا�جتماعي في مراكز ا-صXح   2306459

تھدف ھده المادة إلى التعريف باHنواع المختلفة للتأھيل وإعادة التأھيل للمقيمين في مراكز 
ا9ص8ح والتأھيل والتي تتضمن التأھيل الطبي وا�جتماعي ومھارات التأھيل النفسي التي تجھز 

  .المقيمين للتأقلم مع البيئة ا�جتماعية بعد خروجھم

  )ساعات معتمدة 3(                   في مراحل الحياة ء ا-نسانيالنما   2306104

تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطلبة بالنماء ا�نساني عبر مراحل الحياة المختلف�ة من�ذ الطفول�ة وحت�ى 
منطلق��ة م��ن منظ��ور تت��ابعي للنم��اء ا�نس��اني و)خ��ت'ف الس��مات والحاج��ات حس��ب المراح��ل .  الكب��ر

لفھ��م طبيع��ة وعم��ر النم��اء ا�نس��اني  م'ئم��ةدف إل��ى التع��رف عل��ى الت��دخل ا-كث��ر كم��ا تھ��.  المختلف�ة
سيوفر ھذا المساق الفرصة للطلبة )ختبار قض�ايا ذات ع'ق�ة بتط�ور الف�رد م�ن خ�'ل .  خ'ل الحياة

  .  القراءات والمحاضرات والواجبات البيتية وا-نشطة المنوعة داخل قاعة المحاضرة
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  )ساعات معتمدة 3(                                 العامة للمؤسسات ا�جتماعيةالعXقات   2306345

تھدف ھذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمعلومات ال8زمة حول تعريف الع8قات العامة وتنظيمھا 
والقائمين عليھا وجمھورھا الداخلي والخارجي وأنشطتھا وأھدافھا ووسائلھا وطرق التعامل مع وسائل 

ع8م وطرق الرد على ا9شاعات ودور الع8قات العامة في إعطاء صورة ذھنية ايجابية عن ا9
  .المؤسسة

  

  ) ساعات معتمدة 3(                  العمل ا�جتماعي مع الشباب   2306347

التعريف بالشباب الشريحة اHكبر في المجتمع اHردني، من حيث قدراتھم، وإسھاماتھم، 
اتھم، فالشباب في مجتمعنا شريحة كبرى شبه معطلة من ا9نتاج وا9سھام في خدمة وقضاياھم ومتطلب

لذا تسعى المادة إلى تقديم رؤية إيجابية للشباب ومقدراتھم، وتعرف .  المجتمع أو في خدمة أنفسھم
 بالوسائل والسبل التي تمكن من حسن التعامل وإكسابھم اHدوار ا�جتماعي والمھنية ال8زمة 9تاحة

الفرصة لھم للمشاركة المجتمعية الفاعلـة، كما تعرف المادة بالمؤسسات والبرامج الحكومية وغير 
  .الحكومية التي تعني بالشباب ومواھبھم وقضاياھم

  

  )ساعات معتمدة 3(                    )1( تدريب ميداني  2306223

نية متتالية للط8ب إلى ربط قسم العمل ا�جتماعي بالمجتمع من خ8ل تنظيم زيارات ميدا
مؤسسات ودور ومراكز الرعاية ا�جتماعية الحكومية والخاصة للتعرف عليھا والوقوف على أساليب 

ساعة ميدانية في الجوانب  250يتوقع من الطالب إنجاز ما يعادل  .الممارسة تمھيداً للتدريب فيھا �حقاً 
  .  المختلفة في العمل ا�جتماعي

   

  )ساعات معتمدة 3(      )2306223متطلب سابق (  ) 2(ب ميداني تدري     2306334

إكساب الط8ب الخبرات العملية بدرجة كافية ومتنوعة في المؤسسات ا�جتماعية التي تم 
ا�تفاق معھا 9جراء التدريب الميداني فيھا، وذلك من أجل تمكنيھم من تطبيق المعارف النظرية، وربط 

وتعديل سماتھم الشخصية بما يت8ءم مع ممارسة المھنة، ويركز المساق على  النظرية بالواقع الميداني،
تنمية قدرات ومھارات الط8ب بما يتيح لھم فھماً واضحاً للتدخل المھني المناسب في المواقف 
والمشك8ت التي تتطلب التدخل، ويتم ذلك كله تحت إشراف مؤسسي وأكاديمي، يتوقع من الطالب إنجاز 

   .ساعة ميدانية في جانب متخصص من جوانب العمل ا�جتماعي 250ما يعادل 

  )ساعات معتمدة 3(              )2306334متطلب سابق (      )3(تدريب ميداني   2306435

تنمية قدرات ومھارات الط8ب �ستخدام تقنيات دراسة الحالة المتمثلة في المقاب8ت والتسجيل فض8 
الدراسة والتشخيص والع8ج وتطبيقھا على وحدات التحليل الفردية  عن عمليات العمل ا�جتماعي وھي

والجماعية والمجتمعات المحلية، ويقوم الطالب باختيار مشكلة استخدم فيھا أساليب التدخل، ليصار بعدئذ إلى 
   .عرضھا المشرف اHكاديمي وعضوية اثنين من الھيئة التدريسية لمناقشتھا واقتراح الحلول المناسبة لھـا 


