توصيف مقررات قسم اخلدمة االجتماعية /كلية اآلداب /جامعة طربق
المرحلة األولى
اسم المقرر

توصيف المقرر

الدراسات اإلسالمية

يهدف المقرر إلى التعريف بأصول الثقافة اإلسالمية ،وخصائصها ،وأصول اإليمان والعبادات اإلسالمية ،وأبرز
مقاصد الشريعة ،والتحديات الثقافية المعاصرة ،وكيفية التعامل معها.

تاريخ الحضارة العربية

اللغة العربية

يتناول المقرر تعريف الحضارة والفرق بين الحضارة والمدنية والثقافة وخصائص الحضارة اإلسالمية واألسس
التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية ونظم الحكم واإلدارة(الخالفة) والوزارة-اإلمارة-القضاء-الدواوين-الحسبة-
الحجابة-الشرطة-الجيش-البحرية والعلوم والحياة االجتماعية في الدولة اإلسالمية ونبذة عن الحياة االقتصادية.
يهدف هذا المقرر إلى تنمية المهارات اللغوية لدى الطالب ،وتدريبهم على استخدام اللغة العربية استخداما ً
صحيحاً ،قراءة وكتابة وتحدثا ً ،ومن المواضيع الذي يتناولها :أقسام الكلمة :االسم ،والفعل ،والحرف ،الجملة
االسمية :المبتدأ والخبر ،الجملة الفعلية :الفعل ،الفاعل ،نائب الفاعل ،المفعول به ،العدد ،كتابة الهمزة المتوسطة
والمتطرفة ،همزة الوصل وهمزة القطع ،عالمات الترقيم ،إضافة إلى طرق البحث في المعاجم.

اللغة اإلنجليزية
مقدمة في الرعاية
االجتماعية

منظور تاريخي للرعاية االجتماعية ،مفاهيم الرعاية االجتماعية وتعريفها ،الرعاية االجتماعية والخدمة
االجتماعية ،األساس التاريخي للرعاية االجتماعية في :الحضارات القديمة واألديان السماوية ،الرعاية االجتماعية
في أوروبا وأمريكا ،الرعاية االجتماعية في العالم العربي ،برامج الرعاية االجتماعية ومجاالتها المعاصرة.

أساسيات البحث االجتماعي

تعريف الطالب بأهمية البحث العلمي وغاياته وأساليبه بدءا من التفكير بالمشكلة وانتها ًء بحلها ،وما يتوجب عمله
إلنجاز بحث ناجح من معرفة بأصول البحث وقواعد التوثيق والكتابة والتعامل مع المصادر.

مقدمة في علم االجتماع

يتضمن هذا المقرر موضوع علم االجتماع والفكر االجتماعي القديم اضافة إلى رواد علم االجتماع وخصائص الفكر
االجتماعي في الحضارات القديمة وفي العصور الوسطى وتطور علم االجتماع عند المسلمين ،وعالقة علم
االجتماع بالعلوم االجتماعية االخرى ،باإلضافة إلى مبادئ علم االجتماع ومجاالت علم االجتماع والمفاهيم
االساسية في علم االجتماع.

االنثروبولوجيا

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم األنثروبولوجيا االجتماعية ومقوماتها وأهم فروعها ،والتطور
اإلنساني والقبائل البدائية ،ومكونات الثقافة ومهارات فهم علم األنسان ،والعالقة بين األنثروبولوجيا والخدمة
االجتماعية.

مقدمة في الخدمة
االجتماعية

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بظروف نشأة الخدمة االجتماعية وتطورها ،والعالقة بين الرعاية االجتماعية
والخدمة االجتماعية ،وكذلك التعرف على ماهية الخدمة االجتماعية وأهدافها وخصائصها وفلسفتها والمقومات
المهنية للخدمة االجتماعية ،وطرق الخدمة االجتماعية وتكاملها ،مع التركيز على ميادين الممارسة المهنية
للخدمة االجتماعية.

علم النفس العام

في هذا المقرر يتم التعرف على علم النفس وتاريخه وعلى ميادين علم النفس ومدارسه وفروعه وطرق البحث فيه
والتعرف على اإلحساس واالنتباه ونظرياته والتعلم والذاكرة والدافعية والذكاء والتفكير والشخصية واالنفعاالت
والعواطف وموضوعات اخرى في علم النفس العام

إحصاء وصفي

يتناول هذا المقرر األساليب اإلحصائية المختلفة في تحليل البحوث االجتماعية ،وكيفية استخدامها في اختبار
فروض الدراسة وتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها من الميدان ،وأيضا تزويد الطلبة بالمقاييس
االحصائية المناسبة لدراساتهم االجتماعية مثل مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت وقوانين االحتماالت

المرحلة الثانية

م
اسم المقرر

توصيف المقرر

1

اساسيات العمل مع
األفراد

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات خدمة الفرد من حيث ماهيتها وأهدافها وخصائصها ومبادئها وفلسفتها،
والعوامل التي ساعدت على ظهورها وعملياتها ،وتطور خدمة الفرد والعالقة بينها وبين التخصصات االجتماعية
األخرى ،وعناصر وأدوات خدمة الفرد ،وطرق التسجيل المهني.

2

اساسيات العمل مع
الجماعات

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات خدمة الجماعة من حيث ماهيتها وأهدافها وخصائصها ومقوماتها
ومبادئها وفلسفتها ثم يستعرض أنواع الجماعات وديناميكيتها المختلفة ،ودور أخصائي خدمة الجماعة ومهاراته
المختلفة.

3

اساسيات العمل مع
المجتمعات

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات تنظيم المجتمع من حيث ماهيتها وأهدافها وخصائصها ومبادئها
وفلسفتها ،ومراحل تطور هذه طريقة تنظيم المجتمع ،وعالقتها بالطرق األخرى ،ومراحل ممارستها ،ويتناول المفاهيم
المرتبطة بطريقة تنظيم المجتمع كمفهوم المجتمع والتغيير االجتماعي والمنظمات االجتماعية

4

الممارسة العامة في
الخدمة االجتماعية

يتناول هذا المقرر تعريف الطالب بنشأة وتعريف الممارسة العامة وأهداف وفلسفة وخصائص الممارسة العامة في
الخدمة االجتماعية ،وعناصر وأنساق التعامل في الممارسة العامة وعمليات المساعدة في إطار الممارسة المهنية،
والمبادئ المهنية للممارسة العامة واألطر النظرية للممارسة العامة وأدوار الممارس العام في الخدمة االجتماعية.

5

الخدمة االجتماعية
في مجال األسرة
والطفولة

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم األسرة وأهم مشكالتها ،وكيفية رعايتها ،مع التركيز على توضيح دور
الخدمة االجتماعية بطرقها المختلفة في تنمية األسرة ورعايتها وكيفية وقايتها من المشكالت ،ثم كيفية مساعدة األسرة
على حل مشكالتها ،ويتضمن المساق تعريف الطالب بمرحلة الطفولة وأهم خصائصها واحتياجاتها وأهم مشكالتها
وكيفية رعايتها داخل األسرة أو خارجها ،مع التركيز على توضيح دور الخدمة االجتماعية بطرقها المختلفة في رعايتها
وتنميتها ،وأساليب عالج المشكالت التي تواجهها.

6

مبادئ الحاسوب

يهدف الجزء األول من هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات مثل (نظام الحاسوب
ومكوناته المادية والبرمجية ،وشبكة الحاسوب واإلنترنت ،وبعض االختراقات والحماية منها) وأيضا تعريف الطالب على
كيفية استخدام الحاسوب وإدارة الملفات ،بينما يهدف الجزء الثاني من هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات العملية.
إلى جانب تدريب وتعليم الطلبة على كيفية استخدام البرامج التطبيقية في بحوث الخدمة االجتماعية.

7

مشكالت اجتماعية

هدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بطبيعة وخصائص وأسباب بعض الظواهر التي يمكن أن تنشأ عنها مشكالت
اجتماعية كمشكلة السكان ومشكالت التحضر السريع والمشكالت المرتبطة بالتحوالت الصناعية والمشكالت الناجمة عن
التوطين أو الهجرة ومشكالت المجتمعات المستحدثة وتأثير تلك المشكالت على المجتمع عامة وعلى المجتمعات المحلية
بصفة خاصة ،ويتضمن هذا المساق االطار النظري لفهم وتفسير المشكلة االجتماعية ومفهومها ،والتغير االجتماعي
وعالقته بالمشكالت االجتماعية ،مع دراسة المشكالت االجتماعية المعاصرة وأهم أنواعها كالجريمة واالنحراف والبطالة
وغيرها.

8

التنمية االجتماعية

يتضمن مقرر التنمية االجتماعية من حيث مفهومها وماهيتها وأهميتها وأهدافها ومراحلها ومقومات نجاحها،
وأساسياتها من حيث فلسفتها ونماذجها وعناصرها ومقوماتها ومجاالتها وميادينها استراتيجياتها ،التنمية االجتماعية
والمتغيرات العالمية الجديدة ،والتنمية االجتماعية والتكنولوجيا ،والتنمية المتواصلة أو المستدامة ،والربط بين التنمية
االجتماعية والرعاية االجتماعية بهدف إشباع االحتياجات ومواجهة المعوقات ،مع إبراز العالقة المتبادلة بين التنمية
االجتماعية والتنمية االقتصادية ،والحاجة الى التنمية الشاملة ،وتوضيح إسهامات الخدمة االجتماعية في التنمية
بأشكالها المختلفة ،وتوضيح دور األخصائي االجتماعي المهني في هذه المجاالت.

9

علم اجتماع حضري
ريفي

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعرفة عن طبيعة المجتمع الريفي والحضري ،والبناء االجتماعي للمجتمعات
الريفية والحضرية والعالقات االقتصادية في هذه المجتمعات ،والسكان والهجرة الريفية ،ونشؤ المدن وتطورها ،ومعنى
عملية التحضر وآلياتها وأسبابها ،وتزويدهم بالمعرفة وبآليات عملية المقارنة بين الحياة في الريف وفي المجتمع
الحضري.

10

مناهج بحث

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات المرتبطة بأسس البحث العلمي ومناهجه وأدواته وتصميماته
وفروضه ومجاالته ،وتوظيفها بما يخدم أغراض البحث االجتماعي ،وذلك من خالل اكساب الطالب معارف علمية
مرتبطة باختيار مشكلة البحث وتحديد المفاهيم والفروض العلمية ،وأنواع الدراسات االجتماعية (وصفية ،تجريبية،
تقويمية ،تدخل مهني) ،ومناهج البحث االجتماعي مثل (المنهج التاريخي والتجريبي ،ومنهج المسح االجتماعي،
ودراسة الحالة ،وتحليل المضمون) ،والعينات في بحوث الخدمة االجتماعية ،وأدوات جمع البيانات مثل (المالحظة،
المقابلة ،االستبيان ،القياس) ،وجمع وتفريغ البيانات ،وكتابة تقرير البحث.

م

المرحلة الثالثة
اسم المقرر

توصيف المقرر

1

ممارسة الخدمة
االجتماعية مع
ذوي االحتياجات
الخاصة

يتضمن هذا المقرر ميدان األشخاص المعاقين ،فيدرس مفهوم اإلعاقة وأسبابها والمشكالت الناتجة عن اإلعاقة
وحاجات المعاقين والخدمات المقدمة إليهم ،وحجم المشكلة وتصنيفاتهم ،وأنواع اإلعاقات مع التركيز على االعاقة
البصرية والعقلية والسمعية والحركية ،ودور األخصائي مع األشخاص المعاقين ،وتأهيل المعاقين ،مع توضيح أسس
التأهيل ومقوماته وخطوات التأهيل وأهميته.

2

الخدمة
االجتماعية في
المجال التعليمي

تعريف الطالب بأهم مفردات الخدمة المدرسية واكسابه مهارات تمكنه من القيام بعمله في المجال المدرسي
واالرشادي ،وعرض جملة من المشكالت وطرق عالجها من قبل األخصائي االجتماعي ،واكساب الطالب جملة من
المهارات العملية لممارسة مهنة االرشاد االجتماعي.

3

ممارسة الخدمة
االجتماعية مع
المسنين

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعارف المتعلقة بخصائص المسنين واحتياجاتهم ،والتعرف على مؤسسات رعاية
المسنين ودور األخصائي االجتماعي بها ،وبعض االتجاهات والتشريعات في مجال رعاية المسنين.

4

تنمية مجتمعات
محلية

يدرس المقرر عدة موضوعات منها :مفاهيم التنمية ،مفهوم التنمية المحلية ،تنمية المجتمع المحلي الريفي
والحضري ،العناصر األساسية لتنمية المجتمع المحلي ،مبادئ التنمية المحلية ،نماذج التنمية المحلية ،مراحل
وخطوات التنمية المحلية ،معوقات التنمية في المجتمعات المحلية ،العالقة بين تنمية المجتمع المحلي وتنمية المجتمع.

5

علم النفس
االجتماعي

يهدف هذا المقرر إلى التعرف على الكيفية التي يتأثر بها سلوك األفراد نتيجة تعرضهم للمواقف االجتماعية ،وكيف
يؤثر اإلطار االجتماعي في السلوك اإلنساني ،وتتضمن وحدات هذا المقرر التعريف بعلم النفس االجتماعي وعالقته
ببعض العلوم االجتماعية األخرى ،إضافة إلى تاريخ علم النفس االجتماعي واالتجاهات واالعتقادات االجتماعية.

6

علم االجتماع
السياسي

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بعلم السياسة وعالقته بعلم االجتماع ،ومحاولة الربط بين السياسة واالجتماع والتي
نتج عنها علم االجتماع السياسي باعتبار أنه ال يمكن فهم الظواهر السياسية اال بإرجاعها الى السياق االجتماعي،
والتعريف بالبنى االجتماعية للمجتمع وربطها بالظواهر السياسية للمجتمع ،والتعريف بنظريات علم االجتماع
السياسي ،والتعريف بالصعوبات التي تواجه الباحث في علم االجتماع السياسي ،وكيفية تجاوز مثل تلك الصعوبات.

7

إدارة مؤسسات
اجتماعية

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بأساسيات إدارة المؤسسات الخاصة بالرعاية االجتماعية وعلم اإلدارة ومجاالته
بصفة عامة ،ثم يبين أهمية اإلدارة في مؤسسات الرعاية االجتماعية وعملياتها وأسلوبها العلمي ووظائفها الرئيسية
وضرورة إكساب األخصائي االجتماعي المهارات والخبرات االدارية التي تؤهله إلدارة مؤسسات الخدمة االجتماعية
ونظريات اإلدارة والخدمة االجتماعية (نظرية اإلدارة العلمية ،النظرية البيروقراطية ،نظرية المنظمات) ،ويتضمن
أيضا ً التعريف بمفهوم اإلدارة في ضوء طبيعة المؤسسات والمنظمات االجتماعية وعالقتها بالبيئة ،ووظائف اإلدارة
كالتخطيط اإلداري والتنظيم اإلداري والتوجيه واإلشراف والتنسيق وعملية اتخاذ القرار وتقديم التقارير والتمويل
والتقويم والرقابة ،كما يتضمن المقرر التعريف بالهيئات االجتماعية الحكومية واألهلية العاملة في محيط الخدمة
االجتماعية.

8

إحصاء تطبيقي

يتضمن اإلحصاء التطبيقي عدة موضوعات منها (العينات وتوزيع المعاينة والتوزيعات االحتمالية المعيارية ،أساليب
التقدير اإلحصائي ،االستدالل اإلحصائي في مجاالت االرتباط واالنحدار ،تحليل التباين).

9

نصوص إنجليزية

يهدف هذا المقرر إلى التعرف على مصطلحات ومفاهيم الخدمة االجتماعية باللغة اإلنجليزية ،وتحديد مضمون
المصطلحات األساسية في الخدمة االجتماعية ،إضافة إلى تحديد مضمون المصطلحات اإلنجليزية في الخدمة
االجتماعية ،والتعرف على مفاهيم ونماذج ونظريات الخدمة االجتماعية باللغة اإلنجليزية.

10

قاعة بحث أ  +ب

تعريف الطالب بأهمية البحث في مجال تخصصه ،وتدريب الطالب على ممارسة البحث العلمي بجوانبه النظرية
والعملية ،وتعريف الطالب بمصادر البحث األصلية في مجال تخصصه ،وتدريبه على كيفية الحصول على المعلومات
من تلك المصادر.

11

تدريب ميداني 1

الهدف األساسي من هذا المقرر هو إتاحة الفرصة للطالب ليتعرف على كافة مؤسسات الرعاية االجتماعية في منطقة
سكناه ،مع اهتمام خاص بالمؤسسات التي يعمل بها أخصائيون اجتماعيون ،ويتوقع من الطالب التعرف على المؤسسة
الملتحق بها من حيث تاريخها وسياستها وماهية خدماتها ومشاريعها ومجتمع المنتفعين من خدماتها ،ويتم التركيز في
هذا المساق على تزويد الطالب بالمهارات العامة لألخصائي االجتماعي مع األفراد والجماعات والمجتمعات مثل مهارة

المالحظة والمقابلة واالتصال ومهارة اقامة العالقات المهنية ومهارة التسجيل وكتابة التقارير ومهارة المناقشة
الجماعية ،المهارة في اإلقناع ،المهارة في حل المشكالت ،وفي نهاية التدريب يتم اختبار الطالب شفويا ً من قبل
المشرف األكاديمي.

م

المرحلة الرابعة
اسم المقرر

توصيف المقرر
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالعمليات األساسية (دراسة ،تشخيص ،عالج) لطريقة خدمة الفرد،
وفهم وتحليل أنماط مختلفة من المشكالت الفردية واألسرية ،وتنمية مهارة تحليل واستنتاج األسباب
المؤدية لمشكالت األفراد واألسر ،وتنمية قدرة الطالب على بناء وفهم القواعد واإلجراءات التفصيلية
للمقابلة ،وكيفية بناء عالقة مهنية جيده مع العمالء.
يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب المهارة في وضع وتصميم البرامج تحقيقا ً لديناميكية الجماعة،
والمهارة في كيفية الممارسة المهنية داخل مؤسسات العمل مع الجماعات ،وإكساب الطالب المهارة في
التسجيل المهني الجيد ،ومهارات تقويم البرامج الجماعية ،وتنمية القدرة على التفكير االبتكاري المرتبطة
بأنشطة وبرامج الجماعات ،مع التركيز على تطبيق مهارات اخصائي خدمة الجماعة في مجاالت تطبيقية
متعددة.

1

خدمة الفرد

2

خدمة الجماعة

3

تنظيم المجتمع

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب قاعدة معرفية علمية عن الممارسة المهنية في طريقة تنظيم
المجتمع ،وذلك من خالل توضيح مفهوم الممارسة ،وجذور الممارسة في تنظيم المجتمع ،وعمليات
الممارسة في تنظيم المجتمع ،وكيفية توفير الخدمات ،ونماذج معاصرة للممارسات بتنظيم المجتمع،
وإكساب الطالب قاعدة معرفية علمية عن دور األخصائي في تنظيم المجتمع.

4

السياسة االجتماعية
والتخطيط االجتماعي

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماهية السياسة العامة والسياسة االجتماعية وعالقة السياسة
االجتماعية بالتنمية ،كما يهدف إلى التعريف بعملية التخطيط في الدول النامية وعالقتها بالتغير االجتماعي
مع عناية خاصة بأساليب التخطيط ومراحله والمبادئ األساسية التي تقوم عليها عملية التخطيط.

5

التغير االجتماعي

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمعاني التغير االجتماعي والمفاهيم والمبادئ التي يحتويها ويقوم
عليها ،وإغناء درايتهم بمصادر وانماط التغير االجتماعي ،والتعرف على عوامل وأوجهه التغيرات
المجتمعية والثقافية ،والتعرف على التغيرات البنائية عامة والتغيرات في مراكز القوة خاصة ،وإغناء
فهمهم للترابط والعالقات بين أجزاء النسق االجتماعي.

6

الخدمة االجتماعية في المجال
الطبي

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بنشأة الخدمة االجتماعية الطبية وسبل رعاية اإلسالم للمرضى،
والعوامل التي ساعدت على نشأة الخدمة االجتماعية الطبية وتطورها ،والخدمة االجتماعية الطبية كعنصر
أساسي في العالج الطبي ،واعداد األخصائي االجتماعي الطبي للعمل في هذا المجال ،وأسس العمل بقسم
الخدمة االجتماعية الطبية ومسئوليات األخصائي تجاه المرضى ،وأسباب مقاومة المريض للخدمة
العالجية ،والعوامل التي تحدد معنى المرض بالنسبة للمريض ،ودور األخصائي االجتماعي الطبي في
مساعدتهم لالستفادة من الخدمات المقدمة لهم ،وأمثلة لدور الخدمة االجتماعية مع بعض المرضى.

7

قضايا معاصرة

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم قضايا العصر كالبطالة واإلرهاب ،والعولمة وتأثيراتها على
أفراد المجتمع ،وهجرة العقول العربية ،وعمالة االطفال والمشكالت التي تعيق االبداع العلمي.

8

الخدمة االجتماعية في مجال
الجريمة

يتناول المقرر عدة موضوعات منها مفهوم الدفاع االجتماعي وتطوره ونظريات الضبط االجتماعي ومدخل
لدراسة االنحراف والجريمة ،وأمثلة لبعض منظمات الدفاع االجتماعي ،ودور الخدمة االجتماعية في مجال
الدفاع االجتماعي.

9

بحث تخرج

يهدف المقرر إلى اكساب الطالب مهارات وأساسيات البحث في الخدمة االجتماعية ،والتعامل العلمي مع
الظواهر والمشكالت االجتماعية في المجتمع وذلك من خالل اختيار مشكلة البحث ،وتكوين اإلطار النظري
للبحث ،وتصميم واختبار أدوات جمع البيانات ،وتهيئة مجتمع البحث ،وجمع البيانات من الميدان،
ومراجعة وتكويد البيانات ،وتفريغ وتحليل البيانات ،واستخراج النتائج والتوصيات ،وكتابة المراجع،
وإعداد التقرير الختامي للبحث.

10

التدريب الميداني

في هذا المقرر يتم التركيز على اكتساب الطالب جزء من المهارات ولكن بشكل أعمق ،مثل اكسابه مهارة
تحليل شخصية العمالء ،ومهارة إعداد البرامج والمشروعات االجتماعية ،ومهارة التدخل المهني ،ومهارة

تقدير احتياجات العمالء ،ومهارات القيادة والتبعية والمتابعة والتقويم للبرامج والمشروعات االجتماعية،
وفي نهاية التدريب يتم اختبار الطالب شفويا ً من قبل المشرف األكاديمي.

