
 توصيف المقررات الجديدة 
 

New Courses Description 
 

  Major Requirement :المقررات االجبارية  : أوال

  

    SOWO 202 (CH 3)  الخدمة االجتماعية عبر مراحل الحياة  

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بالنماء اإلنساااااااانر حبر مرااة الاياة المنتلاة منذ الطاىلة ىاتى ال بر   
منطلقة من منظىر تتابعر للنماء اإلنساااااانر ى نتسف الساااااما  ىالااما  اسااااال المرااة المنتلاة    ما 

 مقرر   سااااااايىار هذا الالمنتلاةلإلنساااااااان ار تلح المرااة تهدف إلى التعرف حلى التدنة األ ثر مسئمة 
الارصاااااااة للطلبة  نتبار اتاااااااايا ذا  حساة بتطىر الارد من نسة القراءا  ىالمااتااااااارا  ىالىامبا  

 ىاألنشطة المنىحة دانة ااحة المااترة    

 

  SOWO 359  (CH 3)  اإلحصاء التطبيقي في الخدمة االجتماعية 

تعرض المادة الهم االسااااالالح االيةاااااتالد المسااااتودمد ف  تمل لتةاااارالا لتينالت لتيسااااالر ال الارا   يال  
التعرا الطن د من واللها عنى اهم المياهالم لالمةااااااطنيا  االيةاااااااتالد  ما فالها المتاالرا  لمسااااااتلالاتها  

يالد لاالسااتداللالد  لليدا  التينالت  لعمنالد لةااا لتيسااالر ال الارا    اسااتودام المااالالا االيةاااتالد اللةاا
لاتراء لالشاااااامت الي مااالالا التمرتش لالتشاااااات   لالتلشالعا  الط العالد  لاوتالار العالرا  لفي  العال ا  

 لفي  اليرلض االيةاتالد المتعناد  الي  الت االن لالمااررا    اوت ارا 

         

 SOWO 360   (CH 3)  مناهج البحث العلمي في الخدمة االجتماعية 

العرض هاا المارر لموتنا مراهج لأسالالح ال ي  العنم  ف  الودمد االتتماعالد  يال  الادم لتاليالد اوتالار  
لةالاغد مشتند ال ي  لتاليالد  يثها  لالطلر الطن د مهارا  ف  ال ي  العم  لالتالالم من والت التدرالح 

تالي التمترلا من راد الدراسا  عنى تط الاا  عمنالد لتعنملا تالا الوططلا لالةمملا دراسا   يثالد لالريالها ل
العنمالد لتالا التدلن أتل د لألستند ال يثالد  المتطنح السا ق اإليةاء التط الا  ف  الودمد االتتماعالد 

SOWO 359. 

 

 SOWO 442   (3 CH)       النماذج المتقدمة في الممارسة المهنية

وتزويد الطلبة بمعرفة نظرية ومهارات لفهم  هدف هذا المقرر الى التعريف بنماذج الممارسة المهنية المتقدمة،

ناس. و ناء االجتماعي الكبير وتأثيراته على ال ناقش المقرر الب كبرى المنظورات في الخدمة االجتماعية بما ي

في ذلك منظور القوة والتمكين، والمناصرررررة. وكما ام المقرر يعرم لنماذج ممارسررررة م دلة مل  التد   في 

رفي السررلوكي، و   المالرركوت، ونماذج التد   في    مالرركوت الزواج واالسرررة، المع االزمات، والنموذج

 وكافة نماذج التد   المهني المتقدمة.



 I     (3 CH)        SOWO 444 الميدانيالتدريب  
 

سااااعد عمت تدرال الد لالساااترد عنى التياءا  الت  اتتسااا ها  288لالتدرح الطالح من والله ةااامم هاا المارر 
الطن د ف  الماررا  الدراسااالد   ررامج الودمد االتتماعالد   لالتدرالح المالدار  العتمد عنى التلتاله لالترسااالق 
لالمتااا عااد التعنالمالااد لالعمنالاادا لتمالل الطن ااد من والت ال ررااامج يالاا  اللفر التاادرالااح المالاادار  فر  التعنم 

الت  تسااااامل لنطن د  مااررد و راتهم التعنالمالد  لادماع المعرفد المتتسااااا د ف  الةااااايلا الدراساااااالد  المرظمد
 لالتلرلا  ادرالن عنى تلسالل  دراتهم أل عد من متاال  التدرالح المالدار  الميددة

 

          CH 3(    II 445 SOWO(    التدريب الميداني

( سااااعد عمت تدرال الد لالساااترد عنى المعارا لالرظرالا  288)لالتدرح الطالح من والله ةااامم هاا المارر 

لالو را  المتتساااا د مما درسااااه الطالح سااااا اا   لالتدرالح المالدار  ف  الي المسااااتلل الم دت  السااااع  الى 

اتتسااااااااح الطالح المعارا االدراتالد الت  ترت ط  األداء المهر  لألوةاااااااات  االتتماع   المتات التدرال   

شاري ف  اعدادها  لالتتسح المهارا  الالشمد لممارسد الودمد  لالتعرا عنى األرشطد لاليعالالا  المهرالد لال

 االتتماعالد  تؤهنه التتساح المهارا  التادمد ف  المستلل الرهات  لنتدرالح المالدار  

 
 

                                                          SOWO 450      (CH 3)  مشروع التخرج 
  

مالادالن  أيدالهدا هاا المساق إلى تدرالح الطالح عنى إتراء  ي  عنم  تط الا  عنى مشتند اتتماعالد ف  
 ال ي  لالتل ل من الطالح أن  رةنى أن تتلن المشتند لا عالد لتدالالعمت االتتماع  ف  المتتمل المين  ع

 التلن  ادرا عنى تلظالا المعرفد لالمهارة الت  اتتس ها ف  دراسته لملاد التوة  ف  تريالا مشرلع ال ي   
 

 

  



  Major Electives : مقررات جديدة تضاف لالختياري تخصص:ثانيا  

 

     CH 3(     SOWO 304(      االجتماعيةتقويم البرامج والمشاريع 

ت ي  هاه المادة ف  الاضاالا الرظرالد لأسالالح التالالم ألثر ال رامج لالسالاسا  االتتماعالد   ل يل  التالالم 

تعرى  يي  إتراءا  لتةمالم لتريالا لفاتدة لفعالالد ال رامج االتتماعالد لتالي ف  تيسالرها لتعدالنها   لتشمت 

التمالد لالتاليالد لطرق تمل ال الارا  ملضلعا  ال ي  تيدالد األهداا  لضل تةامالم لرمااع التالالم 

 لمااالالا المورتا  لالرتاتج  لالالم الطن د  التدرح عنى التالالم اليعن  ل رامج اتتماعالد مرياة ف  المالدان 

 

 SOWO 305   (CH 3)       الحماية االجتماعية 

 
ىمظاهري ار منتلف يقدم هذا المقرر معراة أسااااااااساااااااية اىة ماهىم الاماية ا متماحية ىاسااااااا  النطا   

شب ا   المستىيا  ا متماحية  ىمن المىتىحا  التر سىف تنااش  مااهيم الاماية ا متماحية ىا سرية  
األمان ا متماحر  اتاااايا اإلسااااءة ىالعنف  المممىحا  الهشاااة ىالاقر  إتاااااة الى ذلح  اساااىف يتعرف 

سبة التدنة ار  سا  ىالمؤسسا  ى ذلح أاتة  سيا اتايا الاماية ا متماحية مصاىل ذلح الطلبة حلى ال
 بنيرة ميدانية 

 

       SOWO 306 (CH 3)   الخدمة االجتماعية في مجال اإلعاقة والتأهيل

الهدا هاا المار الى تهتم المادة  مرا شاااد لا ل اإلعا د ف   ط لما التعنق  ها من مشاااتال  لمةااااعح تلاته 

 آلـالا  مهمد مثت التمتالن لالمراةرة لالدفاع عن الياــلق المتعنـاـد األهت أل المتتمل   تما الهتـم  التعرالا 

 اضاالا معالرد مطرليد ف  متـااااااات اإلعا ا  تاإلعا ا  اليتـااااااـاااااارالد لالتسمالدلالعة الد لالعمى لالةمم   

ا سااالتم تلضااالل الدلر المهر  لنعمت  سااالعطى اهتمام وا  لنتارح العمن  التط الا  لميتلالا  المساااق   أالضااا

 ماع  ف  التعاط  مل مشتند اإلعا د سلاء ف  التشوال  أل العالع أل التأهالت االتت

 

 SOWO 307 (CH 3)       الخدمة االجتماعية والبيئة

 إطااار رظاارل ليهااام الاضاااالا ال التالااد لالساااتارالد لالااي لتطااالالر   ااادنالهاادا هاااا الماااارر الااى تشلالااد الط   

معاارفتهم  تااأثالرا  التاالاارا  العالمالااد لالتترلللتالااد عناااى السااتان لال التااد  لالشاامت الااي تينالاات الاضااااالا 

التاااا  تيااااالط  السااااتان لال التااااد مينالااااا لعالمالااااا  لفهاااام ارت اااااط هاااااه الاضاااااالا  األ عاااااد االتتماعالااااد  

لمتعناااااد  هااااا  تمااااا ان المااااارر سااااالادم فيةااااا لمراياااات تطاااالر االهتمامااااا  لاال تةااااادالد لالسالاسااااالد ا

ال التالاااد فااا  إطاااار اتتمااااع  مااااارن   ماااا فااا  الاااي تت ااال األساااا االتتماعالاااد لالتارالوالاااد لالثاافالاااد لتناااي 

 االهتماما   لتطلر اإلطار المؤسس  لالتشرالل ليماالد ال التد ف   طر 



 

 SOWO 308     (CH 3)    إدارة االزمات والكوارث

التتسح الطن د ف  هاا المارر فهما لنتأثالرا  الشوةالد لالمؤسسالد لالشما  لالتلار  لااليدا  الةادمد 

عنى االفراد  لاالشلاع  لاالسااااااار  المتتمعا   تما التتسااااااا لن معرفد عنمالد  الرظرالا  لالرمااع المتعناد 

الد  ها تدوت المهر   لف  ر الا  ال فد مساااااااتل تا تدرالح  األشما  لالتلار  ف   مااع ال المارر اليهم الطن د ر

لالتدوت ف  متاال  االستتا د لالشما  لالت  ترط ق عنى االشما  المتتمعا  المينالد  لاللطرالد لالعالمالد  

لمن والت االطالع عنى المااال  اليدالثد لالياال  الدراساااااااالد  فسااااااالا الترالت الطن د  االهتمام لالراا  

 األوال الد المتعناد  األشما  لالتلار   لاالستتا د لها الاضاالا الثاافالد  لالاارلر   ل

 

            SOWO 309    (CH 3)     العمل االجتماعي التطوعي

   ما ف  الي ط العد التطلعالهدا هاا المارر الى تشلالد الطن د  المعرفد العنمالد لالمهارا  المتعناد  

المتطلعالن  لالماا ند لالتدرالح  استادامعنى األفراد لالمؤسسا  لالمتتمل   لعمت التطلع التطلع  لفلاتد ا

إضافد إلى التعرا عنى المعل ا     ء مهامهمعالن  لاألسالالح المهرالد ف  إرهاللةا العمت لتييالش المتطل

   لواةد الش اح الت  تيد من اروراط األفراد ف  العمت التطلع 

 


