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 نبذة مختصرة عن القسم

 

  2008  عام  تأسيسه  تم حيث  ، بالكلية الحديثة  األقسام من االجتماعية الخدمة قسم يعد          
 . بالجامعة  الشعبية للجنة اجتماع في

  خالل من التعليمية الكفاءة رفع إلى تهدف  إنسانية مهنة هي المدرسية االجتماعية الخدمة و 
 .  محلية  لبيئة منتمي شخص  حالة باعتباره الطالب  تخص  التي الممارسة  و األداء من أنماط

  استخدام في المهارية التطبيقية النظرية المعرفة أداة  المدرسية االجتماعية الخدمة تشكل كما
  من المجتمع و باألسرة المدرسة ربط و ناحية  من المدرسية االجتماعية الخدمة تقنيات  و أساليب 
  التعليمية المؤسسة ربط و  المنظم الجماعي العمل روح تنمية في القسم يسهم كما ، أخرى  ناحية

 .  مشكالته و  المجتمع بقضايا
 بهذا  للدراسة  الطالبات   من  هائال  إقباالا   تشهد   التي  االقسام   من  االجتماعية   الخدمة  قسم  يعتبر  و     
 .  تأسيسه  ثم  أن منذ  القسم

 
 :  القسم أهداف

 المتوسط و األساسي التعليم مرحلتي في الكفء المدرسي االجتماعي  األخصائي إعداد  .1

 .  المحلي المجتمع لخدمة  العلمي البحث  كفايات  تنمية .2

 . المختلفة االجتماعية الخدمة  مجاالت  في المهارات  و بالمعارف الطالب  تزويد  .3

  بحيث   المختلفة  بصوره  االجتماعي  الواقع  مع  التعامل  في  الطالب   مهارات   و  قدرات   تنمية .4
 التواصل  و  النقل  نظام  في  إدراكية  و  معرفية  مدخالت  كونها  مجرد   التعليمية  العملية  تتجاوز
 .  االجتماعية القيم غرس و   مشكالته و  المجتمع قضايا في إسهامها إلى المعرفي

  البيئة   في  المختلفة  المشكالت   و  القضايا   معالجة  في  دورهم  لممارسة  مهنية  كوادر  إعداد  .5
  لتحقيق   صالحة  بيئة  لخلق  المختلفة  التخصصات   في  عمل  فريق  مع  بالتعاون   ،  المدرسية
 . للمدرسة االجتماعية و  التربوية األهداف

  االجتماعية   الخدمة   بين  و   المعرفية  للتنمية  أداة   باعتبارها  التعليمية  العملية   بين  وصل  حلقة  .6
 .  المجتمع و  الجماعة و الفرد  لمصلحة المعرفة  لتسخير أداة  بوصفها
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 بالقسم  نظام القبول -

يتم قبول الطالب بالقسمم فق  لضوموابا الصوصمول هض فا قئ ةة ال السةاوما فاةنت اواا فنا    

 يردنن ضوابا فشرفط نن قبل إداةل الكض ا اف الجانعا  فالتئ تكون قئ غالبفا :

 %.70أن يكون الطالب حاصل هضى الشفادل الثاوويا أف نا يعادلفا بصعسل  ة يقل هن   -1

 انت ان القبول الشفوي فالت ريري بوجاح.أن يجتاز الطالب  -2

 أن يخوع الطالب لضصقابضا الشخص ا. -3

 أن يراهئ الطالب الضواةح فالقواو ن الصعصول بفا داخل الكض ا فالقسم فاةلتزام بفا . -4

 

   
   : القسم  يمنحها التي العلمية الدرجة

قسم     من  المتخرج  الطالب  االجتماعية يتحصل  الليسانس    الخدمة  درجة  الخدمة    على  في 
 يتطلب إنجاز:    ، وللحصول على هذه الدرجة االجتماعية

 إلزامية  عامة مقررات  وحدة  44 
 وحدة  80

 
 مقررات تخصصية إلزامية 

  6مقررات إضافية عدد الوحدات 
  وحدات  6التدريب الميداني 

 وحد  136                           إجمالي عدد الوحدات الالزمة للتخرج   
 

 الفصل نظام - الدراسية  بالمقررات بيان             

   : األول الفصل

 ت .ر
  زرمــــــ

 المقرر 
 المتـــطلبات المقرر  أسم

 عدد

 الوحدات

1. GN112  2   إسالمية  دراسات 

2. GE102 2   ( 1) اإلنجليزية اللغة 
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3. GE100 2   ( 1) العربية  اللغة 

4. SW100 الرعاية في  مقدمة  

 االجتماعية 

  3 

5. SW102 2   االجتماع  علم  مدخل 

6. Sw104  2   والبيئة   اإلنسان  علم 

7. GE104  2   آلي  حاسب 

8. GN100  2   العام  النفس  علم 

 

 : الثاني الفصل

 ت .ر
  زرمــــــ

 المقرر 
 المتـــطلبات المقرر  أسم

 عدد

 الوحدات

1. GN101 2   التربية  أصول 

2. GE101 ( 1) عربية لغة ( 2) عربية لغة GE100 2 

3. GE103 ( 1) انجليزية  لغة ( 2) انجليزية  لغة GE102 2 

4. GN113  ( 1) إسالمية دراسات  ( 2) إسالمية دراسات GN112 2 

5. GE105  ( 1)آلي حاسب  ( 2)آلي حاسب GE104 2 

6. SW101 الخدمة في  مقدمة  

 االجتماعية 

  الرعاية في  مقدمة

 االجتماعية 

SW100 3 

7. SW103  االجتماع  لعلم مدخل االجتماعية  المشكالت SW102 2 

8. SW105  2   االقتصاد  مبادئ 

9 SW106 الحضارة تاريخ  

 اإلسالمية 

  2 
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 :الثالث الفصل

 ت .ر
  زرمــــــ

 المقرر 
 المتـــطلبات المقرر  أسم

 عدد

 الوحدات

1. GN200 التربية  أصول العامة  التدريس  طرق GN101 2 

2. GN210 ( 3) عربية لغة ( 3) عربية لغة GE101 2 

3. GN202 2   مناهج  أسس 

 2   اإلحصاء مبادئ   .4

5. SW200 الخدمة في  مقدمة (1)الفرد  خدمة  

 االجتماعية 

SW101 2 

6. SW202 الخدمة في  مقدمة ( 1)الجماعة خدمة  

 االجتماعية 

SW101 2 

7. SW204  الخدمة في  مقدمة ( 1) المجتمع تنظيم  

 االجتماعية 

SW101 2 

8. SW206 في االجتماعية  الخدمة  

 المدرسي المجال

  الخدمة في  مقدمة

 االجتماعية 

SW101 2 

9 SW208 في االجتماعية  الخدمة  

 الطفولة  رعاية مجال

  الخدمة في  مقدمة

 االجتماعية 

SW101 2 

10 SW210 المؤسسات  إدارة  

 االجتماعية 

  الخدمة في  مقدمة

 االجتماعية 

SW101 2 

11 GN200  العام  النفس  علم  االرتقائي  النفس  علم GN100 2 
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 : الرابع الفصل

 ت .ر
  زرمــــــ

 المقرر 
 المتـــطلبات المقرر  أسم

 عدد

 الوحدات

1. GN211 ( 3) عربية لغة ( 4) عربية لغة GN210 2 

2. GN203  االرتقائي  النفس  علم  التربوي  النفس  علم GN200 2 

3. SW201 (1)الفرد  خدمة (2)الفرد  خدمة SW200 2 

4. SW203 ( 1)الجماعة خدمة ( 2)الجماعة خدمة SW202 2 

5. SW205  ( 1)المجتمع تنظيم  ( 2)المجتمع تنظيم SW204 2 

6. SW207 في االجتماعية  الخدمة  

 ( 2) المدرسي المجال

  في االجتماعية  الخدمة

 ( 1) المدرسي المجال

SW206 2 

7. SW209 في االجتماعية  الخدمة  

 األسرة  رعاية مجال

  الخدمة في  مقدمة

 االجتماعية 

SW101 2 

8. SW211  الميداني  التدريب  

 ( 1)نظري

 SW101-200-

202-204 

2 

 :الخامس الفصل

 ت .ر
  زرمــــــ

 المقرر 
 المتـــطلبات المقرر  أسم

 عدد

 الوحدات

1. GN303  2   التعليمية  الوسائل 

2. GN301 االرتقائي  النفس  علم  التربوي  البحث  طرق GN200 2 

3. SW306  2  اإلحصاء مبادئ  االجتماعي  اإلحصاء 

4. SW307  البحث  تقنيات  

 االجتماعي 

 GN301 2 التربوي  البحث  طرق

5. SW300 (2)الفرد  خدمة (3)الفرد  خدمة SW201 2 
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6. SW302 ( 2) الجماعة خدمة ( 3) الجماعة خدمة SW203 2 

7. SW304  ( 2)المجتمع تنظيم  ( 3)المجتمع تنظيم SW205 2 

8. SW308  انجليزية  المصطلحات  

 االجتماعية  الخدمة في

E1-E2 GE102-GE103 2 

.9 SW309 الفئات  سيكولوجية  

 الخاصة 

 GN200 2 االرتقائي  النفس  علم 

.10 SW311 في االجتماعية  الخدمة  

 الشباب  رعاية مجال

  الخدمة في  مقدمة

 االجتماعية 

SW101 2 

.11 SW312  ( 1) الميداني  التدريب  ( 2) الميداني  التدريب SW211 2 

 

 :السادس الفصل

 ت .ر
  زرمــــــ

 المقرر 
 المتـــطلبات المقرر  أسم

 عدد

 الوحدات

1. GN302  والقياس  التقويم  

 التربوي 

 GN301 2 التربوي  البحث  طرق

2. SW301 (3)الفرد  خدمة (4)الفرد  خدمة SW300 2 

3. SW303 ( 3)الجماعة خدمة ( 4)الجماعة خدمة SW302 2 

4. SW305  ( 3) المجتمع تنظيم  ( 4)المجتمع تنظيم SW304 2 

5. SW310 الفئات  سيكولوجية الخاصة  الفئات  رعاية  

 الخاصة 

SW309 2 

6. SW313  ( 2) الميداني  التدريب  ( 3) الميداني  التدريب SW312 2 

7. SW314 في االجتماعية  الخدمة  

 األحداث  رعاية مجال

  الخدمة في  مقدمة

 االجتماعية 

SW101 2 
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 :السابع الفصل

 ت .ر
  زرمــــــ

 المقرر 
 المتـــطلبات المقرر  أسم

 عدد

 الوحدات

1. GN401 والقياس  التقويم  النفسية  الصحة GN302 2 

2. SW400 (4)الفرد  خدمة (5)الفرد  خدمة SW301 2 

3. SW402 ( 4)الجماعة خدمة ( 5)الجماعة خدمة SW303 2 

4. SW404 والتخطيط   السياسة  

 االجتماعي 

 SW305 2 ( 4) المجتمع تنظيم 

5. SW406 في االجتماعية  الخدمة  

 المسنين  رعاية مجال

  الخدمة في  مقدمة

 االجتماعية 

SW101 2 

6. SW407  ( 3)الميداني التدريب  ( 4)الميداني التدريب SW313 2 

7. SW408  الخدمة في  مقدمة التعاون  

 االجتماعية 

SW101 2 

 : الثامن الفصل

 ت .ر
  زرمــــــ

 المقرر 
 المتـــطلبات المقرر  أسم

 عدد

 الوحدات

1. SW401 (5)الفرد  خدمة (6)الفرد  خدمة SW400 2 

2. SW403 ( 5) الجماعة خدمة ( 6) الجماعة خدمة SW402 2 

3. SW405 والتنمية التخلف  

 االجتماعية 

 SW404 2 اجتماعي  وتخطيط سياسة 

4. SW409  التربوي  البحث  طرق   التخرج  مشروع  –

 االجتماعي  البحث  تقنيات 

SW306-

307 

2 

5. GN400 2   ( مدرسية) تعليمية إدارة 

           


