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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في  العمل االجتماعي

 

 مسار الرسالة

 

2 7 0 1 7 9 9 

 

 

 أحكام وشروط عامة : أوالا * 

 

  هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة تتفق -1

 

 :التخصصات التي يمكن قبولها حسب األولويات التالية -2

 

 ي أو الخدمة االجتماعيةبكالوريوس في العمل االجتماع -أ 

بكالوريوس في علم االجتماع، بكالوريوس في اإلرشاد والصحة النفسية، بكالوريوس في التمريض،  -ب 

 بكالوريوس في علوم التأهيل  

 .أي مجال من مجاالت المعرفة -ج 

 

 شروط خاصة ال يوجد : ثانياا * 

 

 الخطة الدراسية * 

 

 : معتمدة، موزعة كما يليساعة ( 39)تتكون مواد هذه الخطة من 

 

 

 : ساعة معتمدة كما يلي( 81)مواد  إجبارية      -أ

متطلب 

 سابق

الساعات  نظري  عملي 

 المعتمدة
 رقم المادة اسم المادة

 -  2701700  نظريات العمل االجتماعي 3 2 2

 -  2701702 االتصال والمهارات العيادية 3 2 2

 2701703 عيبحث متقدم في العمل االجتما 3 2 2 -

 2701704 التحليل اإلحصائي المتقدم 3 2 2 2701703

 2701705 متابعة وتقويم البرامج والمشاريع  3 2 2 2701704

 2701706 السياسات والتخطيط االجتماعي 3 2 2  2701700

 المجمــــــــوع 11   
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 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 6)مواد اختيارية  - ب

 

لب سابقمتط  عملي 

 

الساعات  نظري

 المعتمدة
 رقم المادة اسم المادة

 2701707 تنظيم المجتمع المحلـي 3 2 2 -

 2701701 العمل مع الجماعات 3 2 2 -

العمل االجتماعي المتقدم مع الطفولة  3 2 2 -

 والشباب
2701709 

 2701710 العمل االجتماعي المتقدم مع األسرة 3 2 2 -

 2701711 ل االجتماعي مع كبار السنلعما 3 2 2 -

 2701712 العمل االجتماعي في مجال الصحة 3 2 2 -

 2701713 العمل االجتماعي المدرسي 3 2 2 -

 2701714 التنمية اإلنسانية والفقر 3 2 2 -

 2701715 التقضايا وتدخ: العنف األسري 3 2 2 -

 2701716 اإلعاقة والتأهيل 3 2 2 -

 2701717 اض المهددة للحياةاألمر 3 2 2 -

 2701711 األزمات والكوارثإدارة  3 2 2 -

 

 

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

 

 عملي متطلب سابق

 

الساعات  نظري

 المعتمدة
 رقم المادة اسم المادة

 2701777 عام 1تدريب ميداني  ساعة 3 3 375 702،  700

 2701711  متخصص 2ني تدريب ميدا ساعة 3 3 375 2701777

 

 

 

 (. في مجال التدريب المتخصص) (.9708799)ساعات معتمدة ورقمها ( 9) :جامعيةرسالة  -د 
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 وصف المواد

 ماجستير العمل اإلجتماعي

  معهد العمل االجتماعي

 

 

    (ساعات معتمدة 3)                 االجتماعينظريات العمل  (9708700)

                              

 إليىكيذل  تسيعى الميادة   . االجتمياعيالعميل توجي  الممارسية المهنيية فيي  تعنى المادة باألطر النظرية التيي  

تقيييم ميدم مناسيبتها للنظريات ونماذج الممارسة وتنمية قدرات الطلبة النقدية و ربط األفكار النظرية بالممارسة العملية

 . النمياذج النظريية التيي تميا دراسيتها ألحيدتطبيق ميداني  إلىبحثية مستندة  بتقديم ورقة يكلف الطلبة لمجتمعنا المحلي

ومهيارات الممارسية العامية فيي العميل االجتمياعي وذلي  فيي مختليف مسيتويات العميل مين  أصيولقدم هذه المادة أهم ت

والجماعيات والمسسسيات  األسيرو، األفيرادوهذه المجياالت تشيمل مشيكالت . األكبر إلى األوسط إلىالمستوم الصغير 

التحلييل والتقيييم العلميي  وأصيولوتتضيمن محتوييات الميادة مراحيل وركيائم الممارسية العامية، . والمجتمعات المحليية

ويكلف الطالب بتطبيق ما تعلم  على حاالت محيددة فيي .  وضع خطط التدخل ومتابعتها وتقييمها ولمهاراتللمشكالت 

 . مسسسات العمل االجتماعي

 

                               (ساعات معتمدة 3)                         االتصال والمهارات العيادية (  9708709) 

 

مستوم األفراد  على لهذه المادة هو تدريب الطلبة على مهارات ممارسة العمل االجتماعي الهدف الرئيس 

تبر المهارات العيادية الذي صمم لتعلم تجريبي، وأداء ذاتي وهذه المهارات يتم تعلمها في مخ.  والجماعات الصغيرة

وسيكون هناك . وسيتقن الطلبة المهارات األساسية للمقابلة المهنية الستخدامها في الممارسة المباشرة.  من قبل الطلبة

 . فعالةاستخدام كبير للمحاكاة، وتحليل األشرطة السمعية البصرية، والتعلم الحواري في سياق جماعة تعلم 

 

                                 (ساعات معتمدة 3)                  بحث متقدم  في العمل االجتماعي (  9708703)

                                                                                                   

حيث تعرض بتركيم ألبرز عناصر البحيث بأنواع ،  االجتماعيتركم هذه المادة على تصميم البحث العلمي  

تحديييد وصييياشة مشييكلة البحييث، المفيياهيم والتعريفييات اإلجرائييية، القييياس : العلمييي وخطواتيي  الرئيسيية، وهييذه تشييمل

ليى وتركم الميادة ع. جودة ومصداقية البحوث العلميةالوالتصميم، بناء األدوات والمسشرات، اختيار العينات، ومعايير 

تتضيمن . تقديم تكامل منهجي كمي وكيفي يمكن الطلبة من الفهم العلمي الموضيوعي للمشيكالت والظيواهر االجتماعيية

 .المادة كذل  إجراء بحث ميداني يتم في  تطبيق ما تعلم  الطالب من مفاهيم ومهارات

 

 (ساعات معتمدة 3)                       (9708703)طلب سابق تم التحليل اإلحصائي المتقدم   (9708702)

 

لفهم وتطبيق أساليب التحليل الكمي لمواضيع البحث في العمل  للطلبةتهدف هذه المادة إلى توفير الفرص       

اختبارات فحص الفروض والمقارنات إضافة إلى العديد من التقنيات واالختبارات اإلحصائية مثل . االجتماعي

 وسيطبق الطلبة هذه االختبارات والتطبيقات. ذل  من األساليب اإلحصائية المناسبة والتباين واالرتباط، والتنبس، وشير

 .احةفي المختبر باستخدام الرزم اإلحصائية المت

 

 (ساعات معتمدة 3)          (9708703)متطلب سابق   البرامج والمشاريع تقويم متابعة و (9708705)

        

وبحوث التقويم .  البرامج والسياسات االجتماعية ألثرة وأساليب التقويم تبحث هذه المادة في القضايا النظري 

وتشمل .  جراءات وتصميم وتنفيذ وفائدة وفعالية البرامج االجتماعية وكذل  في تحسينها وتعديلهااإلتعنى بفحص 

نات ومقاييس وضع تصاميم ونماذج التقويم الكمية والكيفية وطرق جمع البياوموضوعات البحث تحديد األهداف، 

 .منفذة في الميدان اجتماعيةويقوم الطلبة بالتدرب على التقويم الفعلي لبرامج . المخرجات والنتائج
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                                     (ساعات معتمدة 3)                      (9708700)متطلب سابق  االجتماعيوالتخطيط  السياسات  (9708706)

 

والهيئات المسثرة في هذه  االجتماعيةعرض المفاهيم األساسية لرسم السياسات والتشريعات تهتم المادة ب 

وحممة محاربة  االجتماعيمثل قوانين الضمان  االجتماعيةوتتناول المادة التشريعات المتعلقة بكافة النواحي .  العملية

وتتناول المـادة أيضاً مـبـادئ .  والمسنين ورعاية الطفولة األسرة، وتشريعات االجتماعيةالفقر وقوانين التنمية 

 .وعمليات  وطرق تنفيذه وتقويم  االجتماعيالتخطيط 

 

 

                                                                    (ساعات معتمدة 3)                                               تنظيم المجتمع المحلي                  (9708707)

 

وإضافة إلى نقاش مختلف المداخل واالتجاهات .  تقدم المادة رؤية عامة لمجال تنظيم وتنمية المجتمع 

. النظرية في التنظيم االجتماعي فان المساق يستكشف منظومة المعارف والمهارات الالزمة للمنظم االجتماعي

ياتها األساسية وسيكون هناك تركيم على بناء القوة في المجتمع وتسعى المادة إلى تنمية وفهم لعملية التنظيم في مستو

وسيدرب الطلبة .  المحلي وتنمية استراتيجيات التنظيم وتطبيقها على جماعات ومسسسات وبرامج التنمية االجتماعية

ع من الطالب ويتوق.  على تحليل بنية المجتمع المدني وتحديد احتياجات  واقتراح السياسات أو اإلجراءات المناسبة

 .تقديم ورقة بحثية تطبيقية في الصف

 

 

                                   (ساعات معتمدة 3)                       العمل مع الجماعات                                              (9708701)

 

ضرورية للعمل مع الجماعات وسيتم في هذه المادة مصممة لتمويد الطالب بركائم نظرية، ومعرفة تطبيقية  

عديل تشكيلها، أعرافها، أنواعها، حركتها، تنظيمها، وظائفها، وفاعليتها في ت: الجماعات من حيث إلىالمادة التعرف 

جتماعي في االعمل الويمكن أن يتم التطبيق على جماعات مشكلة لدم مسسسات  .السلوك وحل مشكالت األفراد

 .األردن

 

  

                                                                                 (ساعات معتمدة 3)             العمل االجتماعي المتقدم مع الطفولة والشباب                          (9708709)

 

رض عملية النمو وإضافة إلى ع. نفسية اجتماعية للطفولة والمراهقة-تعرض هذه المادة إلى رؤية حيوية

ومن هذه . الطبيعية، فان موضوعات ذات عالقة هامة باألطفال والمراهقين و أسرهم ستكون محل اعتبار

والمادة تعرف بنظريات ومهارات التشخيص التي . الموضوعات التعليم، االنحراف، الحمن، اإلساءة، العنف والفراغ

طفال والمراهقين وسيكون هناك فحص نقدي للنظريات النفسية واالجتماعية في تنطبق على العمل المباشر مع األ

ويتوقع من الطلبة أن يشاركوا بفعالية في المادة ويأتوا . ضوء األبحاث العلمية والحالة الراهنة في المجتمع األردني

 .بأمثلة من ممارسات آنية يقومون بها وذل  للتحليل والمناقشة

 

                                                (ساعات معتمدة 3)               جتماعي المتقدم مع اسأسرة                                   العمل اال (9708780)

 

وكذل  تعليم .  تقدم المادة آليات وأساليب تشخيص وعالج مشكالت األسرة التي تعاني من اضطرابات

القيم، جذور يشتمل محتوم المادة على موضوعات .  الل منظور اجتماعي شموليأساليب اإلرشاد للموجين من خ

الصراع، خصائص األزواج المعرضين للمشاكل، عرض شكاوم الموجين وأساليب العالج والوساطة والتحكيم 

 .ويقدم الطالب ورقة بحثية لحالة واقعية مأخوذة من مسسسات العمل االجتماعي في ميدان األسرة
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                                                          (ساعات معتمدة 3)                        العمل االجتماعي مع كبار السن                               (9708788)

 

، وتناقش (سنة فأكثر 65عمر )تمود المادة الطلبة بنظريات الشيخوخة، وتعرف خصائص كبار السن  

مرحلة الشيخوخة، والتغيرات والعوامل البيولوجية والنفسية  هذه المادةشخص وت . سلم حاجاتهممشاكلهم و

واالجتماعية واالقتصادية عن طريق الممارسة العيادية ودراسة الحاالت مع كبار السن وعائالتهم، باإلضافة إلى 

طلبة  للحصول على معرفة أعمق حول المجال لل ستعطي المادةالتركيم على احتياجات كبار السن ومشكالتهم ،حيث 

مراحل التقييم والتشخيص والعالج والتقويم من خالل ممارستها على حاالت سابقة حدثا سابقاُ، باإلضافة إلى تطبيق 

 .القواعد العيادية األساسية في التعامل مع كبار السن مع حاالت موجودة فعالً 

 

                     (ساعات معتمدة 3)                                                     العمل االجتماعي في مجال الصحة (9708789) 

 

وتتبنى المادة .  تتناول هذه المادة جوانب ممارسة العمل االجتماعي المتعلقة بشسون الصحة والمرض 

كذل  تتناول المادة .  يديناجتماعي شمولي يسعى إلى تعميم عناصر القوة واإليجابية عند المستف-منظور حيوي نفسي

ومن موضوعات . االهتمامات النفسية االجتماعية للمرضى وأفراد أسر المصابين بأمراض مممنة أو مهددة للحياة

األبعاد النفسية االجتمـاعية للـصحـة والـمـرض، العـناية بالفـئات الـمعـرضة للخـطر، مــراحـل المـــرض : البحث

 .األســى والــحــمن واالحــتضــار، قضــايا طـبـية أخـالقـيـة( هاءمنذ الـتشخـيص وحتى اإلن)

 

                                                                                 (ساعات معتمدة 3)                           العمل االجتماعي المدرسي  (9708783) 

 

اكتشاف أوج  الفرق والتشاب  بين القيم التربوية للعمل االجتماعي والتأكيد  يحاول هذا المساق التأكيد على 

على النموذج القيمي التكاملي للعمل االجتماعي داخل المدرسة، باإلضافة إلى كشف العوائق الخاصة في التعلم ودور 

عليم ومتطلبات ، العمل االجتماعي في مساعدة طلبة المدارس واألسر على التكيف والتعامل مع ضغوطات الت

والمشكالت التي يمكن أن تعيق تعلم الطلبة، وسيتم التركيم على مكانة وقيمة ممارسة العمل االجتماعي في المدرسة 

  .باإلضافة إلى التدخالت مع األطفال داخل المدرسة ومع أسرهم

 

                                          (ساعات معتمدة 3)                                                                التنمية اإلنسانية والفقر (9708782)

 

تعرض هذه المادة للتنمية اإلنسانية، والتي ترم أن عمليات التنمية تهدف لتوسيع القدرات اإلنسانية  

وتشمل نقاش قضايا . الفقر ، و كما تفحص المادة العالقات المترابطة لكافة أبعاد. والخيارات وتحسين نوعية الحياة

هامة، مثل األسس األخالقية للتنمية، والعالقات بين أبعاد الفقر والالمساواة، والقضايا اإلنسانية الكبرم وعالقتها 

إضافة إلى ذل  تعرض المادة للمقاييس .  العولمة، التلوث البيئي، التجارة الدولية ونظم الحماية: بالتنمية مثل

. للتنمية اإلنسانية والفقر، من حيث أسسها العلمية والعالقة بينها، وكيفية قياسها والنقد الموج  لها والمسشرات المتنوعة

على الطلبة المشاركة الفاعلة في المساق، والقراءات المتخصصة، وإجراء دراسات على حاالت تتعلق بالوضع 

 .المحلي في األردن

 

                                                                                 (ساعات معتمدة 3)                                                     قضايا وتدخالت  :العنف اسأسري (9708785)

 

كيم على تهدف هذه المادة إلى زيادة معرفة الطالب حول مشاكل وأشكال العنف األسري من خالل التر 

ويتم  . ع المتكامل لهذه التحديات من حيث األسباب والتأثيرات والتدخالت المهنية الالزمةالمنظور النظري المتنو

بحث يكتسب الطلبة مهارات التدخل في مختلف المراحل من لحل هذه المشاكل  المعمقة للطالبعلى الممارسة  التركيم

تتعامل مع العنف األسري وكافة االكتشاف إلى إشالق ملف الحالة، ويطبقون تل  المهارات في المسسسات التي 

 . المشكالت المشابهة
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 (ساعات معتمدة 3)                                                                      اإلعاقة والتأهيل  (9708786)  

 

.  أو المجتمع تهتم المادة بمناقشة واقع اإلعاقة في األردن وما يتعلق بها من مشكالت ومصاعب تواج  األهل  

كما يهتـم بالتعريف بآلـيات مهمة مثل التمكين والمناصرة والدفاع عن الحقــوق المتعلـقـة بقضايا معينة مطروحة في 

سيعطى اهتمام خاص للجانب العملي و.  العصبية والعمى والصمم/مجـال اإلعاقات كاإلعاقات الفكــرية والجسمية

يتم توضيح الدور المهني للعمل االجتماعي في التعاطي مع مشكلة اإلعاقة سواء أيضاً س.  التطبيقي لمحتويات المساق

 .في التشخيص أو العالج أو التأهيل

 

                                                                                 (ساعات معتمدة 3)                                              اسأمراض المهددة للحياة                 (      9708787)

 

تهدف هذه المادة إلى تمويد الطلبة وتدريبهم على دور األخصائي االجتماعي في العمل مع األمراض  

، أما مهارات التدخل (االيدز، السرطان، السكري، ضغط الدم، الفشل الكلوي)المهددة للحياة وأبرز تل  األمراض 

 مستويين الوقائي والعالجي وخاصة على مستويات كل من الفرد واألسرةفترتبط بكل من ال

 

 (ساعات معتمدة 3)                                                           اسأزمات والكوارثإدارة  (9708781)

                                                                    

فهوم األزمات والكوارث الناجمة عن عمليات التغير والتحوالت االجتماعية اآلنية يتناول المساق م 

والتلقائية، سواء أكانا من صنع اإلنسان أو بفعل الطبيعة وانعكاس آثارها على األفراد والجماعات، ويركم المساق 

 .على مهارات األخصائي االجتماعي في عملية التدخل المهني

 

 التدريب الميداني

 
 

                                                                              (ساعات معتمدة 3)     (9708709) (9708700)متطلب سابق      عام(: 8)تدريب ميداني  (9708777)

                        

ردن بحيث يتعرف عليى نظيام يتدرب الطالب في هذه المادة في مسسسات اجتماعية معتمدة للتدريب داخل األ

التخطيط والبرامج والتقويم في هذه المسسسات ويتوقيع أن يشيمل : العمل االجتماعي المطبق ويشمل ذل  النظام كل من

ييتم تقيييم الطلبية وفقياً . تدريب الطالب العمل في المجياالت المختلفية مثيل رعايية الطفولية والمسينين واألسيرة والصيحة

 .التدريب وسياست  وأساليب التقييم باستخدام النماذج المعتمدةللخطة الدراسية وأهداف 

 

 

                                                                                                                           (ساعات معتمدة 3)                 (9708777)متطلب سابق    متخصص (: 9)تدريب ميداني  (9708711)

 

متخصصة في تقديم الخدمات االجتماعيية، حييث يقوميوا بتطبييق  مسسساتيتدرب الطالب في هذه المادة في 

(.  .. أو تنميية المجتميع مثيل رعايية األطفيال)    ما تعلموه من معارف نظرية ومهارات عملية متخصصة بمجال معين 

 .باستخدام النماذج المعتمدة اف التدريب وسياست  وأساليب التقييمتقييم الطالب وفقاً للخطة الدراسية وأهديجرم 

  

 


