
 وصف مساقات قسم الخدمة االجتماعية

 SOCI   1350     النظرية االجتماعية - 1

خصااا ا النظريااة االجتماعيااة المالاارفة الوظيئااة الانا يااة ماار خاام  معمااا  دور لااايم وميرتااور 

 واارسونزة الئع  االجتماعي  والتئاع  االجتماعي عند فيارة التئاعلية الرمزية والظواهرية.

 

 SOCI    1351    جيا العامةاالنثرواولو - 2

تعريئها وفروعها وعمقتها االعلوم األخار،ة ماد دراساة السامالت الا ارية والخصاا ا المميازف 

 .لإلنسارة الحياف الثقافية في المجتمعات الاسيطة والمتمدينةة نظم الزواج والقرااة

 

 JOUR    1353   وسا   ومساليب االتصا  - 3

االئعا  اللئظاية  -تصا  ومهميته ومااد ه األساسية ومنواعه المختلئة يدرس فيه الطالب مئهوم اال

  .وغير اللئظية ال خصية الجمعية الجماهيرية واألساليب المستخدمة فيه

 

 SOCI    1355   مدخ  إلى الخدمة االجتماعية  - 4

ثورف الصاناعية ثم الرعاية االجتماعية في فترف ما قا  ال ةتطور الخدمة االجتماعية في ظ  األديار

وما اعدها ثام تطاور الخدماة االجتماعياة فاي ممريلااة ظهاور مهناة الخدماة االجتماعياةة طار  الخدماة 

االجتماعية ةمراح  تطور الخدمة االجتماعية لمهنةة الوضد المهني للخدمة االجتماعيةة تلام  طار  

 الخدمة االجتماعية.

 

 EDUC    1369     علم النئس - 5

لاحااا النئسااي وموضااوعه وفروعااه وعمقتااه اااالعلوم األخاار، وياادرس الاادوافد تاااريا ايتناااو  

واالنئعاالت مد إعطاء فلارف عار النظرياات الاتعلم السالولية والمعرفياة وليئياة اساتخدامها فاي تعادي  

 السلوك.

 

 SOCI A 1372    (1خدمة الئرد ) - 6

المااااديء  ةظهورهااا العواماا  التااي ساااعدت علااى ةخصا صااهاة ماهيتهااا –تعريااف خدمااة الئاارد 

عداد المهني والقاو  والسرية وتلوير الاصيرف وح  تقرير إلواألسس التي تقوم عليها خدمة الئرد لا

 خدمة الئرد اصئة عامة. المصيرة والمراح  األولى في



 JOUR    2305    العمقات العامة  - 7

االتصاا ة  ياة اساتخدام وساا  ماهية العمقات العامة ومهميتهاا وتطورهاا ومهادافها وارامجهاا وليئ

 ودور العمقات العامة في المؤسسات الخاصة والعامة.

 

 ECON    2357    مااديء اإلحصاء - 8

واالنحااراف المعياااري ومعاماا  التوافاا  والمتوسااط والوسااط والوساايط  يمااااديء اإلحصاااء الوصاائ

 لمقاالة.ومعام  االرتااط واالرتداد والعينة والئرضة واالستاانة والممحظة وا

 

 SOCI A 2358    (1خدمة الجماعة ) - 9

ماهياة خدماة الجماعااة وعمقتهاا اخدمااة الئارد والعامج الجماااعي والتارويى ااإلضااافة إلاى طريقااة 

العم  مد الجماعات ومااديء خدمة الجماعاتة ثم يستعرض منواع الجماعات وديناميلياتها المختلئةة 

 مختلئة.ودور االخصا ي مد الجماعة ومهاراته ال

 

 SOCI    2359    رعاية األسرف والطئولة -11

األسرف لنظام اجتماعي وم لالها ووظا ئها وم االلها فاي العصار الحاديا وخطاط واارامة رعاياة 

 األسرف والطئولة وم اللهاة ودور الخدمة االجتماعية في عملية الرعاية لهما.

 

 ENGL   2366  نصوا خدمة اجتماعية ااإلنجليزية -11

ضمر مقااالت عار الخدماة االجتماعياة وطرقهاا المختلئاة حتاى ياتقر الطالاب قاراءف ماادف علمياة يت

االلغااة األجنايااة ااإلضااافة إلااى معرفتااه االمصااطلحات الخاصااة االخدمااة االجتماعيااة االلغااة اإلنجليزيااة 

 .ومضمونها

 

 SOCI B 2372    (2خدمة الئرد ) -12

االجتماعيةة والمقاالة ومهاراتها والزيارف المنزلياةة ثام لالدراسة الجانب التنئيذي في خدمة الئرد 

الت ااخيا االجتماااعية والعاامجة واسااتعراض منااواع التسااجي  المختلئااةة مااد مناق ااة نماااذج للحاااالت 

 االجتماعية.

 

 



 SOCI    2376   علم االجتماع الريئي والحضري -13

ية والدراسة االجتماعية للانااء دراسة الريف والتحضر والتوسد العمراني ضمر المحيط االجتماع

وتئساير سالوك األفاراد ضامر  ةاالجتماعي في الريف والمدينة واحا الظروف التنظيمية والمؤسساات

 طار المؤسسات االجتماعية في الريف والمدر.إ

 

 SOCI    2377   الخدمة االجتماعية الطاية -14

العمقاااات  ةساااية وعقلياااة(الظاااروف االجتماعياااة المصااااحاة لخماااراض المختلئاااة )عضاااوية ونئ

االجتماعية والصعواات ال خصيةة والعوام  الاي ياة التاي تاؤدي إلاى حالاة التلياف واالنساجام المم ام 

  .خصا ي االجتماعي الطاي ودورهأللظهور المرض والستقااله مثناء عمج المرض واعدهة إعداد ا

 

 SOCI B 3358    (2خدمة الجماعة ) -15

 -لعاب  : تهااارامة خدماة الجماعاة امحتوياتهاا المختلئاة ومناق اة اعااتمؤسسات العم  ماد الجم

 ةمنااواع التسااجي  المختلئاااة ةسااامر –ل ااافة  -معساالرات  -رحاامت  -م ااغا  فنياااة  -تمثياا   -قصااة 

 التقويم.و ةالمقاييس االجتماعية

 

 SOCI A 3361    (1تنظيم المجتمد ) -16

الم االمت التااي تناثاا  عنااه ومساااليب تناولهاااة مئهااوم  ةالنظريااات التااي تناولتااه ةمئهااوم التغيياار

 ومااديء تنظيم المجتمد.

 

 SOCI    3362    التخطيط االجتماعي -17

ة المااديء واألساس التاي ياتم مار خملهاا للتخطيط االجتماعيالحاجة ة االعملية التخطيطية تعريف

 التخطيط للجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

 

 SOCI    3363    مية االجتماعيةالتن -18

والئاار  اااير التنميااة والتحااديا  اةوعناصااره هاااملونات ةمئهااوم التنميااة االجتماعيااة فااي التااراا

والتقدمة معوقات التنمية االجتماعية واالقتصاديةة وعرض لاعض التجاارب التنموياة  والتطور والتغير

 في الدو  النامية.

 



 SOCI    3364       المهارات -19

يتعاارف الطالااب علااى العلميااات األساسااية فااي اللمايااوتر مااد اسااتخدام ااارامة مناساااة للدراسااات 

 .االجتماعية

 

 SOCI    3365   الخدمة االجتماعية المدرسية -21

م االمت الطاامب الئرديااةة جماعااات الن اااطات ن اا ف الخدمااة االجتماعيااة المدرسااية وتطورهاااة 

 ا.ودور األخصا ي االجتماعي فيه المختلئة

 

 SOCI    3374    رعاية األحداا -21

ة منااواع االنحااراف اي يااةالذاتيااة والنحااراف العواماا  اة دراسااة المئاااهيم المرتاطااة اهااذا المجااا 

والمؤسساات التاي تتعاما  ماد األحاداا لادور الرعاياة والمحاالمة دور الخدماة االجتماعياة فاي العامج 

 .والوقاية

 

 SOCI A 3378    (1التدريب الميداني ) -22

ساااعة تاادريب ميااداني فااي المؤسسااات االجتماعيااةة ودراسااة  51يمضااي الطالااب مااا ال يقاا  عاار 

الم ال  الئردية وإيجاد حلو  لهاة وذلك تحت إ راف األستاذ واألخصا ي االجتماعي االمؤسسة لمادف 

  .فص  دراسي واحد

 

 SOCI  4170     احا تخرج -23

ارف ومهاارات لطار  ومجااالت الخدماة االجتماعياة يهدف إلاى تطايا  ماا التسااه الطالاب مار معا

إلجااراء دراسااة نظريااة وميدانيااة إلحااد، ظااواهر مو م االمت المجتمااد تحاات إ ااراف م اارف مخااتا 

 لتزويد الطالب االمهارات التطايقية للاحا االجتماعي.

 

 SOCI    4270    مناهة الاحا االجتماعي -24

خصا يور لغارض التوصا  ألي يستخدمها الااحثور االطر  المختلئة للاحا االجتماعي والتدراسة 

ومناهة  ةعلمية صحيحة ونافعة مر الناحيتير النظرية والتطايقية مث  مدوات جمد الايانات إلى معرفة

 .ذلك الاحا االجتماعية العيناتة تصميم الاحا وغير

 



 SOCI B 4361    (2تنظيم المجتمد ) -25

القيااادف فااي تنظاايم المجتمااد  دور  ةتمااارس هااذا الاادوراألجهاازف التااي  ةممارسااة تنظاايم المجتمااد

 دور تنظيم المجتمد في التنمية. ةاالستراتيجيات المتاعة ةخصا ي االجتماعي ألا

  SOCI    4365    رعاية ال ااب -26

دراسة مئهوم ال اابة ومئهاوم ومهاداف رعاياة ال ااابة وم المت ال اااب ومنواعهااة والمانهة 

  ااب ودور الخدمة االجتماعية في مجا  رعاية ال ااب.اإلسممي في رعاية ال

 SOCI    4367   إدارف المؤسسات االجتماعية -27

 ةس إدارفالمجهيللية المؤسسة )م لا  مؤسسات الخدمة االجتماعيةة ومقدمة في اإلدارفة مئهوم 

ارف المؤسساات ة عااملور ... إلاا(ة اإل اراف الئناي والتقاويمة دور األخصاا ي االجتمااعي فاي إدلجار

 .االجتماعية

 SOCI    4371    موضوع خاا -28

موضااوع واحااد مو عاادف موضااوعات متخصصااة فااي مجااا  الخدمااة االجتماعيااةة يااتم تحديااد  دراساة

 الموضوع مو الموضوعات في ل  فص  دراسي وفقاً الحتياجات المجتمد الئلسطيني.

 EDUC    4373    الصحة النئسية -29

للصاحة  ات مختلئاةتعريئا ةالمزمة للتمييز اير ال اخا الساو، والام ساويالمعلومات األساسية 

 .النئسيةة االضطرااات واألمراض النئسية وطر  الوقاية منها والعمج

 SOCI    4375    رعاية الئ ات الخاصة -31

الحاجاات الخاصاة اااختمف إعاقااتهمة دور األخصاا ي دور الخدمة االجتماعياة فاي ت هيا  ورعاياة 

ً االج  .تماعي في التعام  مد الئ ات الخاصة فردياً وجماعيا

   SOCI B 4378    (2التدريب الميداني ) -31

تادرب التاي ساعة مخر، على األق  في ميدار خدمة اجتماعية مخر، غيار  51يتدرب الطالب لمدف 

خصاا ي أل خدمة اجتماعية )م( ة ويتم التدريب العملي تحت إ راف م ارف الللياة واعليها في مسا 

االجتماااعي االمؤسسااةة ولااذلك العماا  علااى تطاياا  مااااديء طريقااة خدمااة الجماعااة وتنظاايم المجتمااد 

 وتنميته في الخدمة االجتماعية .

 


