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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في  العمل ا�جتماعي

 

 مسار الرسالة

 

2 7 0 1 7 9  9  

  

  

  أحكام وشروط عامة : أو�ً * 

  

  .تلتزم ھذه الخطة مع تعليمات ا�طار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعة  -1

  

  :التخصصات التي يمكن قبولھا حسب ا$ولويات التالية -2

  

  س في العمل ا1جتماعي أو الخدمة ا1جتماعيةبكالوريو -أ  

بكالوريوس في علم ا1جتماع، بكالوريوس في ا�رشاد والصحة النفسية، بكالوريوس في التمريض،  - ب  
  بكالوريوس في علوم التأھيل   

  .أي مجال من مجا1ت المعرفة -ج  

  

 * ً   شروط خاصة � يوجد : ثانيا

  

  الخطة الدراسية * 

  

  : ساعة معتمدة، موزعة كما يلي) 39(الخطة من تتكون مواد ھذه 

  

  

  : ساعة معتمدة كما يلي) 18(مواد  إجبارية      - أ

متطلب 
  سابق

الساعات   نظري   عملي 
  المعتمدة

  رقم المادة  اسم المادة

  2301700   نظريات العمل ا1جتماعي  3  2  2  -

  2301702  ا1تصال والمھارات العيادية  3  2  2  -

  2306703  دم في العمل ا1جتماعيبحث متق  3  2  2  -

  2301704  التحليل ا�حصائي المتقدم  3  2  2  2301703

  2301705  متابعة وتقويم البرامج والمشاريع   3  2  2  2301704

  2301706  السياسات والتخطيط ا1جتماعي  3  2  2   2301700

  المجمــــــــوع  18      
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 :يارھا مما يليساعات معتمدة يتم اخت) 6(مواد اختيارية   - ب

  

  عملي متطلب سابق

  

الساعات   نظري
  المعتمدة

  رقم المادة  اسم المادة

 2301707 تنظيم المجتمع المحلـي  3  2  2 -

  2301708  العمل مع الجماعات  3  2 2 -

العمل ا1جتماعي المتقدم مع الطفولة   3  2  2 -
  والشباب

2301709  

  2301710  العمل ا1جتماعي المتقدم مع ا$سرة 3  2  2 -

  2301711  لعمل ا1جتماعي مع كبار السنا  3  2  2 -

  2301712  العمل ا1جتماعي في مجال الصحة  3  2  2 -

  2301713  العمل ا1جتماعي المدرسي  3  2  2 -

  2301714 التنمية ا�نسانية والفقر  3  2  2 -

  Q  2301715تقضايا وتدخ: العنف ا$سري  3  2  2 -

  2301716  ا�عاقة والتأھيل  3  2  2 -

  2301717  ا$مراض المھددة للحياة  3  2  2 -

  2301718 ا$زمات والكوارثإدارة  3  2  2 -

  

  

  ):ساعة 750(اجباري : مواد التدريب الميداني  - ج

  

  عملي  متطلب سابق

  

الساعات   نظري
  المعتمدة

  رقم المادة  اسم المادة

  2301777  عام 1تدريب ميداني   ساعة 3  3  375  702،  700

 2301788   متخصص 2تدريب ميداني   ساعة 3  3  375  2301777

  

  

  

  ). في مجال التدريب المتخصص( ).2301799(ساعات معتمدة ورقمھا ) 9( :جامعيةرسالة  -د 
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  وصف المواد

  ماجستير العمل ا=جتماعي

   معھد العمل ا�جتماعي

  

  

     )مدةساعات معت 3(                      ا�جتماعينظريات العمل  )2301700(

                               

 إلVىكVذلك تسVعى المVادة   . ا1جتمVاعيالعمVل توجVه الممارسVة المھنيVة فVي  تعنى المادة با$طر النظريVة التVي   

تقيVيم مVدى مناسVبتھا للنظريات ونماذج الممارسة وتنمية قدرات الطلبة النقدية و ربط ا$فكار النظرية بالممارسة العملية
 . النمVاذج النظريVة التVي تمVت دراسVتھا $حVدتطبيق ميداني  إلىبحثية مستندة  بتقديم ورقةيكلف الطلبة  المحلي لمجتمعنا

ومھVارات الممارسVة العامVة فVي العمVل ا1جتمVاعي وذلVك فVي مختلVف مسVتويات العمVل مVن  أصVولقدم ھذه المادة أھVم ت
والجماعVات والمؤسسVات  وا$سVر، ا$فVرادل مشVكQت وھذه المجVا1ت تشVم. ا$كبر إلى ا$وسط إلىالمستوى الصغير 

التحليVVل والتقيVيم العلمVVي  وأصVولوتتضVVمن محتويVات المVVادة مراحVل وركVVائز الممارسVة العامVVة، . والمجتمعVات المحليVة
ويكلف الطالب بتطبيق ما تعلمه على حا1ت محددة فVي .  وضع خطط التدخل ومتابعتھا وتقييمھا ولمھاراتللمشكQت 
  . العمل ا1جتماعيمؤسسات 

  

                                )ساعات معتمدة 3(                             ا�تصال والمھارات العيادية  )  2301702( 

  

مستوى ا$فراد  على لھذه المادة ھو تدريب الطلبة على مھارات ممارسة العمل ا1جتماعي الھدف الرئيس  
ات يتم تعلمھا في مختبر المھارات العيادية الذي صمم لتعلم تجريبي، وأداء ذاتي وھذه المھار.  والجماعات الصغيرة

وسيكون ھناك . وسيتقن الطلبة المھارات ا$ساسية للمقابلة المھنية 1ستخدامھا في الممارسة المباشرة.  من قبل الطلبة
  . في سياق جماعة تعلم فعالةاستخدام كبير للمحاكاة، وتحليل ا$شرطة السمعية البصرية، والتعلم الحواري 

  

                                 )ساعات معتمدة 3(                      بحث متقدم  في العمل ا�جتماعي  )  2301703(

                                                                                                      

حيث تعرض بتركيز $برز عناصVر البحVث بأنواعه،  ا1جتماعيتصميم البحث العلمي تركز ھذه المادة على   
تحديVVد وصVVياغة مشVVكلة البحVVث، المفVVاھيم والتعريفVVات ا�جرائيVVة، القيVVاس : العلمVVي وخطواتVVه الرئيسVVة، وھVVذه تشVVمل

وتركVز المVادة علVى . ميةجودة ومصداقية البحوث العلالوالتصميم، بناء ا$دوات والمؤشرات، اختيار العينات، ومعايير 
تتضVمن . تقديم تكامل منھجي كمي وكيفي يمكن الطلبة من الفھم العلمي الموضVوعي للمشVكQت والظVواھر ا1جتماعيVة

  .المادة كذلك إجراء بحث ميداني يتم فيه تطبيق ما تعلمه الطالب من مفاھيم ومھارات

  

  )ساعات معتمدة 3(                       )2301703(طلب سابق تم التحليل ا=حصائي المتقدم    )2301704(

  

لفھم وتطبيق أساليب التحليل الكمي لمواضيع البحث في العمل  للطلبةتھدف ھذه المادة إلى توفير الفرص        
اختبارات فحص الفروض والمقارنات إضافة إلى العديد من التقنيات وا1ختبارات ا�حصائية مثل . ا1جتماعي

 وسيطبق الطلبة ھذه ا1ختبارات والتطبيقات. تباط، والتنبؤ، وغير ذلك من ا$ساليب ا�حصائية المناسبةوالتباين وا1ر

  .احةفي المختبر باستخدام الرزم ا�حصائية المت

  

  )ساعات معتمدة 3(           )2301703(متطلب سابق   البرامج والمشاريع تقويم متابعة و  )2301705(

           

وبحوث التقويم .  البرامج والسياسات ا1جتماعية $ثرة في القضايا النظرية وأساليب التقويم تبحث ھذه الماد  
وتشمل .  جراءات وتصميم وتنفيذ وفائدة وفعالية البرامج ا1جتماعية وكذلك في تحسينھا وتعديلھاا�تعنى بفحص 

يفية وطرق جمع البيانات ومقاييس وضع تصاميم ونماذج التقويم الكمية والكوموضوعات البحث تحديد ا$ھداف، 
  .منفذة في الميدان اجتماعيةويقوم الطلبة بالتدرب على التقويم الفعلي لبرامج . المخرجات والنتائج
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                                    )ساعات معتمدة 3(                      )2301700(متطلب سابق  ا�جتماعيوالتخطيط  السياسات  )2301706(

  

والھيئات المؤثرة في ھذه  ا1جتماعيةتھتم المادة بعرض المفاھيم ا$ساسية لرسم السياسات والتشريعات   
وحزمة محاربة  ا1جتماعيمثل قوانين الضمان  ا1جتماعيةوتتناول المادة التشريعات المتعلقة بكافة النواحي .  العملية

وتتناول المـادة أيضاً مـبـادئ .  ورعاية الطفولة والمسنين سرةا$، وتشريعات ا1جتماعيةالفقر وقوانين التنمية 
  .وعملياته وطرق تنفيذه وتقويمه ا1جتماعيالتخطيط 

  

  

                                   )ساعات معتمدة 3(                                               تنظيم المجتمع المحلي                   )2301707(

  

وإضافة إلى نقاش مختلف المداخل وا1تجاھات .  تقدم المادة رؤية عامة لمجال تنظيم وتنمية المجتمع  
. النظرية في التنظيم ا1جتماعي فان المساق يستكشف منظومة المعارف والمھارات الQزمة للمنظم ا1جتماعي

لية التنظيم في مستوياتھا ا$ساسية وسيكون ھناك تركيز على بناء القوة في المجتمع وتسعى المادة إلى تنمية وفھم لعم
وسيدرب الطلبة .  المحلي وتنمية استراتيجيات التنظيم وتطبيقھا على جماعات ومؤسسات وبرامج التنمية ا1جتماعية

ويتوقع من الطالب .  ات المناسبةعلى تحليل بنية المجتمع المدني وتحديد احتياجاته واقتراح السياسات أو ا�جراء
  .تقديم ورقة بحثية تطبيقية في الصف

  

  

                                  )ساعات معتمدة 3(                       العمل مع الجماعات                                               )2301708(

  

ية، ومعرفة تطبيقية ضرورية للعمل مع الجماعات وسيتم في ھذه المادة مصممة لتزويد الطQب بركائز نظر  
عديل تشكيلھا، أعرافھا، أنواعھا، حركتھا، تنظيمھا، وظائفھا، وفاعليتھا في ت: الجماعات من حيث إلىالمادة التعرف 

جتماعي في ا1عمل الويمكن أن يتم التطبيق على جماعات مشكلة لدى مؤسسات  .السلوك وحل مشكQت ا$فراد
  .$ردنا

  

   

                                      )ساعات معتمدة 3(             العمل ا�جتماعي المتقدم مع الطفولة والشباب                           )2301709(

  

وإضافة إلى عرض عملية النمو . راھقةنفسية اجتماعية للطفولة والم-تعرض ھذه المادة إلى رؤية حيوية
ومن ھذه . الطبيعية، فان موضوعات ذات عQقة ھامة با$طفال والمراھقين و أسرھم ستكون محل اعتبار

والمادة تعرف بنظريات ومھارات التشخيص التي . الموضوعات التعليم، ا1نحراف، الحزن، ا�ساءة، العنف والفراغ
طفال والمراھقين وسيكون ھناك فحص نقدي للنظريات النفسية وا1جتماعية في تنطبق على العمل المباشر مع ا$

ويتوقع من الطلبة أن يشاركوا بفعالية في المادة ويأتوا . ضوء ا$بحاث العلمية والحالة الراھنة في المجتمع ا$ردني
  .بأمثلة من ممارسات آنية يقومون بھا وذلك للتحليل والمناقشة

  

                                      )ساعات معتمدة 3(               جتماعي المتقدم مع اIسرة                                   العمل ا�  )2301710(

  

وكذلك تعليم .  تقدم المادة آليات وأساليب تشخيص وعQج مشكQت ا$سرة التي تعاني من اضطرابات
القيم، جذور يشتمل محتوى المادة على موضوعات .  Qل منظور اجتماعي شموليأساليب ا�رشاد للزوجين من خ

الصراع، خصائص ا$زواج المعرضين للمشاكل، عرض شكاوى الزوجين وأساليب العQج والوساطة والتحكيم 
  .ويقدم الطالب ورقة بحثية لحالة واقعية مأخوذة من مؤسسات العمل ا1جتماعي في ميدان ا$سرة
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                                                 )ساعات معتمدة 3(                        العمل ا�جتماعي مع كبار السن                                )2301711(

  

، وتناقش )سنة فأكثر 65عمر (تزود المادة الطلبة بنظريات الشيخوخة، وتعرف خصائص كبار السن   
مرحلة الشيخوخة، والتغيرات والعوامل البيولوجية والنفسية  ھذه المادةشخص وت . سلم حاجاتھممشاكلھم و

وا1جتماعية وا1قتصادية عن طريق الممارسة العيادية ودراسة الحا1ت مع كبار السن وعائQتھم، با�ضافة إلى 
طلبة  للحصول على معرفة أعمق حول المجال لل ستعطي المادةالتركيز على احتياجات كبار السن ومشكQتھم ،حيث 

مراحل التقييم والتشخيص والعQج والتقويم من خQل ممارستھا على حا1ت سابقة حدثت سابقاُ، با�ضافة إلى تطبيق 
 ًQالقواعد العيادية ا$ساسية في التعامل مع كبار السن مع حا1ت موجودة فع.  

  

                      )ساعات معتمدة 3(                                                      العمل ا�جتماعي في مجال الصحة  )2301712( 

  

وتتبنى المادة .  تتناول ھذه المادة جوانب ممارسة العمل ا1جتماعي المتعلقة بشؤون الصحة والمرض  
كذلك تتناول المادة .  يديناجتماعي شمولي يسعى إلى تعزيز عناصر القوة وا�يجابية عند المستف-منظور حيوي نفسي

ومن موضوعات . ا1ھتمامات النفسية ا1جتماعية للمرضى وأفراد أسر المصابين بأمراض مزمنة أو مھددة للحياة
ا$بعاد النفسية ا1جتمـاعية للـصحـة والـمـرض، العـناية بالفـئات الـمعـرضة للخـطر، مــراحـل المـــرض : البحث

  .ا$ســى والــحــزن وا1حــتضــار، قضــايا طـبـية أخـQقـيـة) ھاءمنذ الـتشخـيص وحتى ا�ن(

  

                                                    )ساعات معتمدة 3(                               العمل ا�جتماعي المدرسي   )2301713( 

  

اكتشاف أوجه الفرق والتشابه بين القيم التربوية للعمل ا1جتماعي والتأكيد  يحاول ھذا المساق التأكيد على  
على النموذج القيمي التكاملي للعمل ا1جتماعي داخل المدرسة، با�ضافة إلى كشف العوائق الخاصة في التعلم ودور 

عليم ومتطلباته، العمل ا1جتماعي في مساعدة طلبة المدارس وا$سر على التكيف والتعامل مع ضغوطات الت
والمشكQت التي يمكن أن تعيق تعلم الطلبة، وسيتم التركيز على مكانة وقيمة ممارسة العمل ا1جتماعي في المدرسة 

   .با�ضافة إلى التدخQت مع ا$طفال داخل المدرسة ومع أسرھم

  

                                   )ساعات معتمدة 3(                                                                التنمية ا=نسانية والفقر  )2301714(

  

تعرض ھذه المادة للتنمية ا�نسانية، والتي ترى أن عمليات التنمية تھدف لتوسيع القدرات ا�نسانية   
وتشمل نقاش قضايا . الفقر ، و كما تفحص المادة العQقات المترابطة لكافة أبعاد. والخيارات وتحسين نوعية الحياة

ھامة، مثل ا$سس ا$خQقية للتنمية، والعQقات بين أبعاد الفقر والQمساواة، والقضايا ا�نسانية الكبرى وعQقتھا 
إضافة إلى ذلك تعرض المادة للمقاييس .  العولمة، التلوث البيئي، التجارة الدولية ونظم الحماية: بالتنمية مثل

. للتنمية ا�نسانية والفقر، من حيث أسسھا العلمية والعQقة بينھا، وكيفية قياسھا والنقد الموجه لھا والمؤشرات المتنوعة

على الطلبة المشاركة الفاعلة في المساق، والقراءات المتخصصة، وإجراء دراسات على حا1ت تتعلق بالوضع 
  .المحلي في ا$ردن

  

                                                     )ساعات معتمدة 3(                                                     قضايا وتدخKت  :العنف اIسري  )2301715(

  

كيز على تھدف ھذه المادة إلى زيادة معرفة الطالب حول مشاكل وأشكال العنف ا$سري من خQل التر  
ويتم  . ع المتكامل لھذه التحديات من حيث ا$سباب والتأثيرات والتدخQت المھنية الQزمةالمنظور النظري المتنو

بحث يكتسب الطلبة مھارات التدخل في مختلف المراحل من لحل ھذه المشاكل  المعمقة للطالبعلى الممارسة  التركيز
تتعامل مع العنف ا$سري وكافة ا1كتشاف إلى إغQق ملف الحالة، ويطبقون تلك المھارات في المؤسسات التي 

  . المشكQت المشابھة
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  )ساعات معتمدة 3(                                                                       ا=عاقة والتأھيل   )2301716(  

  

.  أو المجتمع تھتم المادة بمناقشة واقع ا�عاقة في ا$ردن وما يتعلق بھا من مشكQت ومصاعب تواجه ا$ھل   

كما يھتـم بالتعريف بآلـيات مھمة مثل التمكين والمناصرة والدفاع عن الحقــوق المتعلـقـة بقضايا معينة مطروحة في 
سيعطى اھتمام خاص للجانب العملي و.  العصبية والعمى والصمم/مجـال ا�عاقات كا�عاقات الفكــرية والجسمية

يتم توضيح الدور المھني للعمل ا1جتماعي في التعاطي مع مشكلة ا�عاقة سواء أيضاً س.  التطبيقي لمحتويات المساق
  .في التشخيص أو العQج أو التأھيل

  

                                                )ساعات معتمدة 3(                                              اIمراض المھددة للحياة                 )      2301717(

  

تھدف ھذه المادة إلى تزويد الطلبة وتدريبھم على دور ا$خصائي ا1جتماعي في العمل مع ا$مراض   
، أما مھارات التدخل )ا1يدز، السرطان، السكري، ضغط الدم، الفشل الكلوي(المھددة للحياة وأبرز تلك ا$مراض 

  مستويين الوقائي والعQجي وخاصة على مستويات كل من الفرد وا$سرةفترتبط بكل من ال

  

  )ساعات معتمدة 3(                                                            اIزمات والكوارثإدارة   )2301718(

                                                                       

فھوم ا$زمات والكوارث الناجمة عن عمليات التغير والتحو1ت ا1جتماعية اxنية يتناول المساق م  
والتلقائية، سواء أكانت من صنع ا�نسان أو بفعل الطبيعة وانعكاس آثارھا على ا$فراد والجماعات، ويركز المساق 

  .على مھارات ا$خصائي ا1جتماعي في عملية التدخل المھني

  

  التدريب الميداني

  
  

                                                    )ساعات معتمدة 3(     )2301702( )2301700(متطلب سابق      عام): 1(تدريب ميداني   )2331777(

                          

ردن بحيث يتعرف علVى نظVام يتدرب الطالب في ھذه المادة في مؤسسات اجتماعية معتمدة للتدريب داخل ا$
التخطيط والبرامج والتقويم في ھذه المؤسسات ويتوقVع أن يشVمل : العمل ا1جتماعي المطبق ويشمل ذلك النظام كل من

يVتم تقيVيم الطلبVة وفقVاً . تدريب الطالب العمVل فVي المجVا1ت المختلفVة مثVل رعايVة الطفولVة والمسVنين وا$سVرة والصVحة
  .التدريب وسياسته وأساليب التقييم باستخدام النماذج المعتمدةللخطة الدراسية وأھداف 

  

  

                                                                        )ساعات معتمدة 3(                 )2301777(متطلب سابق    متخصص ): 2(تدريب ميداني   )2331788(

  

متخصصة في تقديم الخدمات ا1جتماعيVة، حيVث يقومVوا بتطبيVق  مؤسساتيتدرب الطQب في ھذه المادة في 
).  .. أو تنميVة المجتمVع مثل رعايVة ا$طفVال(    ما تعلموه من معارف نظرية ومھارات عملية متخصصة بمجال معين 

  .باستخدام النماذج المعتمدة اف التدريب وسياسته وأساليب التقييمتقييم الطQب وفقاً للخطة الدراسية وأھديجرى 

   

  

  

  


