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 االجتماعي العملمعهد 

  مواد برنامج البكالوريوس وصف
  

  ساعات معتمدة) ٣(            مدخل إلى العمل االجتماعي  ٢٧٠١١٠١
انطالق العمل االجتماعي من حركة الرعاية االجتماعية في بداية القرن العشرين، وتبلورها كمهنة 

لعمل االجتماعي كمهنة ذات فلسفة إنسانية تقوم على العلم والفن (المهارة).  كما يتناول مفهوم ا
ومبادئ وأخالقيات وطرق ومجاالت تنشط فيها من خالل أخصائي اجتماعي مدرب ومؤهل 

  إلحداث التغيير المقصود.
  

  ساعات معتمدة) ٣(                                             النماء اإلنساني          ٢٧٠١١٠٤
بالنماء اإلنساني عبر مراحل الحياة المختلفة منذ  تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة  

الطفولة وحتى الكبر.  منطلقة من منظور تتابعي للنماء اإلنساني والختالف السمات والحاجات 
حسب المراحل المختلفة.  كما تهدف إلى التعرف على التدخل األكثر مالءمة لفهم طبيعة وعمر 

المساق الفرصة للطلبة الختبار قضايا ذات عالقة بتطور  النماء اإلنساني خالل الحياة.  سيوفر هذا
الفرد من خالل القراءات والمحاضرات والواجبات البيتية واألنشطة المنوعة داخل قاعة 

  المحاضرة.       
  

  ساعات معتمدة) ٣(                والسياسة االجتماعيةالتخطيط االجتماعي   ٢٧٠١١١٢
نواعه ومجاالته الرئيسية، وأهدافه وضرورة األخذ به لتصميم التعريف بالتخطيط االجتماعي، أ

كما سيتم التطرق إلى المفاهيم األساسية المشاريع االجتماعية وكيفية رسم الخطط االجتماعية 
للسياسة االجتماعية والتشريعات االجتماعية.  ومن الناحية التطبيقية سيتم دراسة تشريعات 

  تماعية في مجاالت رعاية األسرة، وكبار السن.....الخالضمان االجتماعي والتنمية االج
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  ساعات معتمدة)  ٣(            اإلحصاء االجتماعي  ٢٧٠١١٢١

تعريف الطالب بكيفية تطبيق المبادئ األساسية لإلحصاء في مجال العمل االجتماعي  
بحوث إلى ليتمكن الطالب من تحويل المعلومات االجتماعية التي يحصل عليها من خالل تطبيق ال

بيانات ليستدل من خاللها للتوصل إلى النتائج فيتم التركيز على دراسة التوزيع التكراري 
والرسومات البيانية ومقاييس النزعة المركزية والمقاييس النسبية واختبار الفرضيات، مقاييس 

ختبارات التشتت ومعامل االرتباط واالحتماالت وتحليل التباين، باإلضافة إلى التعرف على اال
  اإلحصائية األخرى وتطبيقاتها.

  
  ساعات معتمدة) ٣(        نظريات الممارسة في العمل االجتماعي  ٢٧٠١١٢٢

تعريف الطالب باإلطار النظري في فكر العمل االجتماعي وتعتمد عادة على تطوير األسلوب 
واالجتماعي النقدي لدى الطالب للفكر النقدي بهدف مواءمة الممارسة ضمن السياق الحضاري 

 واالقتصادي للمجتمع األردني.

  
ساعات  ٣(مهارات الممارسة في العمل االجتماعي                                  ٢٧٠١١٣١

  معتمدة)
يهدف مساق الممارسة في العمل االجتماعي إلى تزويد الطلبة بمفهوم الخدمة االجتماعية   

طرق الخدمة االجتماعية الثالثة (خدمة الفرد،  لعلم ومهنة ودور األخصائي االجتماعي في كل من
  خدمة الجماعة، خدمة المجتمع المحلي).

  
  ساعات معتمدة) ٣(            العمل االجتماعي مع األفراد  ٢٧٠١٢٠٢

يطبق هذا المساق أساليب التدخل المهني مع الفرد (العميل) كحالة واستخدام تقنيات دراسة الحالة 
ذاتية والبيئية وتحليلها ومحاولة حلها إلعادة تكيف الفرد (العميل) في لفهم مشكلته من جوانبها ال

  المجتمع. 
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  ساعات معتمدة) ٣(                      العمل مع الجماعات  ٢٧٠١٣٣٠

تزويد الطالب باإلطار النظري والمهارات والمعرفة التطبيقية للعمل مع الجماعات، كما تتناول 
دور األخصائي االجتماعي فيها ويتوقع من الطلبة تطبيق ما أسس تكوين الجماعات وأنواعها و

  تعلموا في المساق على جماعات قائمه في منظمات إلى العمل االجتماعي في المجتمع.
  

  ساعات معتمدة) ٣(                       مناهج البحث في العمل االجتماعي     ٢٧٠١٢١١
ه ومقوماته وخصائصه ويتناول أيضاً تعريف التطرق إلى مفهوم البحث العلمي االجتماعي وأسس

الطالب للمبادئ األساسية لتصميم بحث اجتماعي بحيث يستطيع بداية تحديد مشكلة البحث، أهميته، 
أهدافه، الرجوع للدراسات السابقة ووضع الفرضيات.  وأيضا التعرف على أنواع العينات 

اسبة لبحثه من المجتمع األصلي، ومن ثم اختيار المختلفة ليتكون لديه القدرة على اختيار العينة المن
  األسلوب اإلحصائي المالئم للخروج بالبيانات الالزمة للخروج بنتائج ومن ثم التوصيات. 

  
   ساعات معتمدة) ٣(                             لمجتمع المحلي         مشكالت ا   ٢٧٠١٢١٠

حلي واتجاهاتها وأهميتها ومدى انتشارها يهدف المساق إلى مناقشة مشكالت المجتمع الم  
وانعكاساتها على الفرد والجماعة والمجتمع ومن ثم استخدام المداخل النظرية لتحليلها وتفسيرها 

  واقتراح الحلول لها. 
  

                      ساعات معتمدة) ٣(         الممارسة في العمل االجتماعي              أخالقيات    ٢٧٠١٢١٢
في العمل  ةتم تصميم هذا المساق لتزويد الطلبة باألخالقيات األساسية المختلفة للممارس

االجتماعي، يركز أيضا على مهارات ومبادئ أساسية في عملية المساعدة والتدخل وممارسة 
جيهية، تطوير العمل االجتماعي، بما في ذلك أشكال التفاعل مع المنتفع، ردود فعل قيادية وتو

  عالقات مهنية فاعلة وناجحة، المساق تعليمي نظري وميداني في آن واحد.
 
 
 
 
 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  
  ساعات معتمدة) ٣(                         مهارات االتصال في العمل االجتماعي   ٢٧٠١٢١٣

تدريب الطلبة على مهارات االتصال الالزمة لممارسة العمل االجتماعي على مستوى   
عات الصغيرة، وكذلك تعريف الطالب بالمهارات االتصالية األساسية الالزمة األفراد والجما

الستمرار العالقات االجتماعية وتماسكها وإدامة عالقات الحوار واالتصال بين أفراد األسرة من 
خالل أشكال االتصال اإلنساني المتنوعة، إضافة إلى التعرف على عوائق االتصال وكيفية إزالتها، 

طلبة على المهارات األساسية للمقابلة المهنية الستخدامها في الممارسة المباشرة وسيتعرف ال
وسيكون هناك استخدام كبير للمحاكاة، وتحليل األشرطة السمعية والبصرية، والتعلم الحواري في 

  سياق جماعة تعلم فعالة. 
 

  
  

  ساعات معتمدة) ٣(             العمل االجتماعي التطوعي  ٢٧٠١٢٢٠
ع العديد من المواضيع ذات الصلة بالتطوع، ومن ابرز هذه المواضيع التعريف بالعمل التعامل م

التطوعي، فوائد العمل التطوعي على األفراد والمؤسسات والمجتمع، معوقات العمل التطوعي،  
استقدام المتطوعين، والمقابلة والتدريب ووصف العمل وتحفيز المتطوعين، واألساليب المهنية في 

.  التعرف على إيجابيات العمل التطوعي وآثاره على الفرد، الجماعة وعلى المجتمع. إنهائهم
  باإلضافة إلى التعرف على المعوقات التي تحد من انخراط األفراد في العمل التطوعي. 

  
  ساعات معتمدة) ٣(               )١تدريب ميداني(  ٢٧٠١٢٢٣

ارات ميدانية متتالية للطالب إلى ربط قسم العمل االجتماعي بالمجتمع من خالل تنظيم زي
مؤسسات ودور ومراكز الرعاية االجتماعية الحكومية والخاصة للتعرف عليها والوقوف على 

ساعة  ٢٥٠يتوقع من الطالب إنجاز ما يعادل   أساليب الممارسة تمهيداً للتدريب فيها الحقاً.
  ميدانية في الجوانب المختلفة في العمل االجتماعي.  
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  ساعات معتمدة) ٣(                 نصوص اجتماعية باللغة اإلنجليزية  ٢٧٠١٢٦١

حيث أن معظم األبحاث والكتابات العلمية تنشر أوالً باللغة اإلنجليزية، فتهدف هذه المادة إلى 
تمكين الطلبة من االطالع على المفاهيم والمصطلحات وكذلك باألدبيات العلمية الرئيسة المتعلقة 

جتماعي باللغة اإلنجليزية، وكما يكلف الطلبة بالرجوع إلى المصادر األكاديمية والمهنية بالعمل اال
  واستخدامها في دراستهم وأبحاثهم.

  
  ساعات معتمدة) ٣(                  تصميم البحث وتطبيقات الحاسوب  ٢٧٠١٣٢١

ت العمل تدريب الطالب على أجراء بحث تطبيقي على ظاهرة أو مشكلة اجتماعية من مجاال
االجتماعي، وذلك بإتباع الخطوات المنهجية، كما يهدف المساق إلى إكساب الطالب المعارف 

والمهارات الضرورية لتفريغ البيانات بواسطة الحاسوب واستخدام البرامج اإلحصائية مثل برنامج 
)SPSS .واالختبارات اإلحصائية المناسبة للتحليل (  
  

  ساعات معتمدة) ٣(                         تنظيم المجتمع  ٢٧٠١٣٣٣
تقديم رؤية عامة لمجال تنظيم المجتمع، وتدرس المداخل والمنظورات النظرية األساسية في تنظيم 

المجتمع، وتركز على منظومة المعارف والمهارات استراتيجيات التنظيم، كالتمكين وتحديد 
الفصل تقديم بحث عن تنظيم  الحاجات وتحليل بنية المجتمعات المحلية ويطلب من الطالب خالل

 مجتمع محلي في األردن.

ساعات معتمدة)        ٣(                      ) ٢تدريب ميداني (     ٢٧٠١٣٣٤ 
إكساب الطالب الخبرات العملية بدرجة كافية ومتنوعة في المؤسسات االجتماعية التي تم   

، مكنيهم من تطبيق المعارف النظريةاالتفاق معها إلجراء التدريب الميداني فيها، وذلك من أجل ت
وربط النظرية بالواقع الميداني، وتعديل سماتهم الشخصية بما يتالءم مع ممارسة المهنة، ويركز 

المساق على تنمية قدرات ومهارات الطالب بما يتيح لهم فهماً واضحاً للتدخل المهني المناسب في 
كله تحت إشراف مؤسسي وأكاديمي، يتوقع المواقف والمشكالت التي تتطلب التدخل، ويتم ذلك 

   ساعة ميدانية في جانب متخصص من جوانب العمل االجتماعي. ٢٥٠ من الطالب إنجاز ما يعادل
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  ساعات معتمدة) ٣(           العمل االجتماعي األسري           ٢٧٠١٣٤٠

لياته ومشكالته. دراسة األسرة كنظام اجتماعي فاعل ومهم في المجتمع، له تكوينه ونمائه وعم
وتقدم المادة آليات وأساليب تشخيص وعالج مشكالت األسرة التي تعاني من اضطرابات. وكذلك 

تعليم أساليب اإلرشاد للزوجين من خالل منظور اجتماعي شمولي. وتعالج المادة مواضيع  
عديدة أساسية اجتماعية وعاطفية وسياسة واقتصادية ذات صلة باألسرة. كما سيتم عرض نماذج 

من مهارات العالج والتدخل المهني في المواقف والظروف المتنوعة التي تعترض حياة أفراد 
  األسرة.  

  
  ساعات معتمدة) ٣(                 العمل االجتماعي مع األطفال       ٢٧٠١٣٥٧

رؤية نفسية اجتماعية للطفولة. وإضافة إلى عرض عملية النمو الطبيعية، فان موضوعات ذات 
ة هامة باألطفال وأسرهم ستكون محل اعتبار.  ومنها: التعليم، االنحراف، الحزن، اإلساءة، عالق

العنف والفراغ والتواصل األسري والعالقة بين الوالدين وأبنائهم. والمادة تعرف بنظريات 
ومهارات التشخيص التي تنطبق على العمل المباشر مع األطفال. وسيكون هناك فحص نقدي 

 نفسية واالجتماعية. يتوقع من الطالب تقديم أمثلة عملية لغايات التحليل والمناقشة.للنظريات ال

  
  ساعات معتمدة) ٣(                             العمل االجتماعي مع المدمنين   ٢٧٠١٣٥٨

التعريف بنظريات والتدخل المهنية في حاالت تعاطي المخدرات والعقاقير الخطـرة،   
هم تأثيرات المواد الكيماوية الجسدية والعقلية واالجتماعية وأيضا إكساب وإجراءات التشخيص، وف

الطلبة المهارات واآلليات التي تمكنهم من عالج المدمنين والعمل معهم ومع أسرهم، وذلك باهتمام 
خاص بعالج المراهقين والكبار الذين يتعاطون المواد المخدرة والخطرة بتركيز خاص على دور 

  سة والمجتمع المحلي في عمليات الوقاية والعالج والرعاية الالحقة.  األسرة والمدر
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  ساعات معتمدة)  ٣(                          العمل االجتماعي مع الشباب             ٢٧٠١٣٤٧

التعريف بالشباب الشريحة األكبر في المجتمع األردني، من حيث قدراتهم، وإسهاماتهم،   
لباتهم، فالشباب في مجتمعنا شريحة كبرى شبه معطلة من اإلنتاج واإلسهام في وقضاياهم ومتط

خدمة المجتمع أو في خدمة أنفسهم.  لذا تسعى المادة إلى تقديم رؤية إيجابية للشباب ومقدراتهم، 
وتعرف بالوسائل والسبل التي تمكن من حسن التعامل وإكسابهم األدوار االجتماعي والمهنية 

حة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية الفاعلـة، كما تعرف المادة بالمؤسسات والبرامج الالزمة إلتا
  الحكومية وغير الحكومية التي تعني بالشباب ومواهبهم وقضاياهم.

  
  ساعات معتمدة)  ٣(                           العمل االجتماعي المدرسي   ٢٧٠١٣٤٨

وفلسفته، ودور المدرسة في التنشئة أهمية العمل االجتماعي في المدارس وأهدافه   
االجتماعية وعالقة المدرسة بالمجتمع.  كما يتناول المساق دور األخصائي االجتماعي في دراسة 

مشكالت الطالب والتصدي لها وتحقيق تكيف الطالب في المدرسة واستغالل البيئة المحلية في 
  خدمة المدرسة.

  
  ساعات معتمدة) ٣(                             العمل االجتماعي مع األحداث   ٢٧٠١٣٤٩

تعريف الطلبة بمرحلة المراهقة وخصائصها ومتطلباتها االجتماعية والمشاكل التي   
تصاحبها، وتمكن المادة الطلبة من النظريات ومهارات الممارسة التي تنطبق على هذه المرحلة 

العالقات مع الوالدين ومع باقي أفراد  العمرية النمائية الحرجة، وتتناول المادة قضايا هامة مثل:
األسرة والعالقات مع الرفاق، والتعليم، والعالقة مع الجنس اآلخر، والممارسات الصحية، وقضايا 

الذات والشخصية والسلوك االجتماعي السوي واالنحراف، كما تمكن المادة الطلبة من مهارات 
  مؤسسات والبرامج المصممة لخدمتهم.تشخيص وعالج مشكالت األحداث وأسرهم، وتعريفهم بال
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  ساعات معتمدة)  ٣(                      العمل االجتماعي البيئي                  ٢٧٠١٣٥٥
يتناول هذا المساق أبرز أشكال التلوث (مثل الهواء، والمياه، والتربة، واإلشعاع) وآثاره   

اق األدوار التي يمكن أن يقوم بها على كل من الفرد والجماعة والمجتمع.  كما يتناول المس
األخصائي االجتماعي على المستوى الوقائي (مثل أيجاد حمالت توعوية) والمستوى العالجي 

  (مثل إيجاد وتنفيذ برامج تدخل تهدف إلى التخفيف من آثار التلوث).  
  

  ساعات معتمدة) ٣(                      اإلعاقة والتأهيل  ٢٧٠١٣٥٩
ة المختلفة، وتناول تعريف اإلعاقة ومؤشراتها التحذيرية والتدخل مع أنواع فهم وتحليل اإلعاق

مختلفة من اإلعاقة وتزويد الطلبة بالمهارات النظرية والميدانية المتصلة باألنواع المختلفة للتأهيل 
والطبي والنفسي.  وتتضمن المادة زيارات ميدانية  االجتماعيوإعادة التأهيل، بما في ذلك التأهيل 

 لبعض المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة، وإعداد بحث حول تلك المؤسسة.  

  
  ساعات معتمدة) ٣(                       ) ٣تدريب ميداني (  ٢٧٠١٤٣٥

تنمية قدرات ومهارات الطالب الستخدام تقنيات دراسة الحالة المتمثلة في المقابالت   
دراسة والتشخيص والعالج وتطبيقها على والتسجيل فضال عن عمليات العمل االجتماعي وهي ال

وحدات التحليل الفردية والجماعية والمجتمعات المحلية، ويقوم الطالب باختيار مشكلة استخدم فيها 
أساليب التدخل، ليصار بعدئذ إلى عرضها المشرف األكاديمي وعضوية اثنين من الهيئة التدريسية 

  لمناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لهـا .
  

  ساعات معتمدة) ٣(              إدارة األزمات والكوارث                          ٢٧٠١٤٤٤
التركيز على مفهوم األزمات والكوارث، أسبابها المتعددة والنتائج الناجمة عنها سواء كانت من 

لفة، صنع اإلنسان أو تلك الناجمة عن الكوارث الطبيعية.  تعريف الكارثة، أبعاد الكارثة المخت
دراسة االستجابات السلوكية لألشخاص المتعرضين للكارثة، تعليم الطالب أساليب واستراتيجيات 
التعامل مع وضع الكارثة، تأمين الوقاية أو العالج للحاالت المرضية عقب الكارثة بالتعاون مع 

 فريق عمل متخصص.

 

  ساعات معتمدة) ٣(             تقييم المشروعات االجتماعية   ٢٧٠١٤٥٠




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

طبيعة ومفاهيم تقييم المشروعات االجتماعية، وتركز على دراسة نماذج التقييم الرئيسية الهادفة 
إلى الحكم على مدى نجاح المشروع االجتماعي وفعاليته في تحقيق األهداف المرجوة منه، 

وسيطلب الطلبة تصميم مقترحات لمشروعات اجتماعية وتقييم بعض المشاريع االجتماعية القائمة 
 ي المجتمعات المحلية في األردن.ف

  
 

  ساعات معتمدة) ٣(                           العمل االجتماعي الطبي  ٢٧٠١٤٥١
المعرفة النظرية والتدريب الميداني من طلبة العمل االجتماعي المهتمون بالعمل في المجال 

ية المختلفة.  ومن الطبي، بما في ذلك دور األخصائي االجتماعي في المستشفيات والمراكز الصح
مكونات المساق: كيفية التعامل مع المعتقدات الطبية من منظور ثقافي، بما في ذلك اللجوء إلى 
أنواع مختلفة من التطبيب الشعبي، والسلوك المرضي، وعالقة الطبيب بالمريض، والعالقة بين 

  أعضاء الكادر الطبي، واإلذعان الطبي. 
  

  ساعات معتمدة) ٣(             مسنينالعمل االجتماعي مع ال  ٢٧٠١٤٥٢
تحليل ظاهرة الشيخوخة، وتركز على النظريات األساسية في مرحلة الشيخوخة، والتعرف على 

) عاما فأكثر، وتناقش مشاكلهم وسلم احتياجاتهم، التعرف على الصور ٦٥خصائص كبار السن (
من المجتمع.  كما تركز على النمطية وسلوكياتها وما ينتج عنها من نتائج سلبية على هذه الفئة 

مهارات التعامل مع كبار السن وعلى طرق حل مشاكلهم وسيكلف كل طالب بدراسة حالة مسن 
  في المجتمع المحلي وتقديم تقرير.

  
  ساعات معتمدة) ٣(                       إدارة المنظمات االجتماعية               ٢٧٠١٤٤٥٤

القتها بالعمل االجتماعي وتركز على أهمية التنسيق دراسة التنظيمات االجتماعية وع  
والتعاون بين المنظمات االجتماعي نفسها ليتكامل عملها ويؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة 

والجمعيات األهلية وجمعيات حقوق   )NGOsللمستفيدين، وهي المنظمات غير الحكومية (
ي وتهدف إلى تحقيق تقدم ورقي أفراد اإلنسان وجمعيات المرأة التي تمارس العمل االجتماع

  المجتمع، ويطلب من الطالب زيارة منظمة واحدة خالل الفصل والتعرف على نشاطاته.  
  




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  ساعات معتمدة) ٣(               التدخل االجتماعي في األمراض المهددة للحياة     ٢٧٠١٤٥٧
االجتماعي  –دعم النفسيمناقشة مراحل ونتائج األمراض المهددة للحياة وكيفية تقديم ال  

لألفراد والجماعات الذين يعانون من أمراض مهددة للحياة وكذلك أسرهم، ومن هذه األمراض 
 وباء اإليدز، وضغط الدم، والشلل، والسرطان، والفشل الكلوي.

  
  

  ساعات معتمدة)٣(                      العمل االجتماعي والمرأة   ٢٧٠١٤٥٨
ومشاركتها في عملية التنمية، مع التركيز على دور  تعريف الطالب بحقوق المرأة  

األخصائي االجتماعي في النهوض بوضع المرأة في المجتمع.  ودور المرأة في التنمية 
اإلقتصادية والسياسية واالجتماعية والصعوبات التي تواجه تمكين المرأة في مجاالت الحياة 

  عليها. المختلفة من أسرية ومؤسسية ومجتمعية، وطرق التغلب
  

  ساعات معتمدة)٣(            العمل االجتماعي في مراكز اإلصالح والتأهيل           ٢٧٠١٤٥٩
تهدف هده المادة إلى التعريف باألنواع المختلفة للتأهيل وإعادة التأهيل للمقيمين في مراكز   

نفسي التي تجهز اإلصالح والتأهيل والتي تتضمن التأهيل الطبي واالجتماعي ومهارات التأهيل ال
 المقيمين للتأقلم مع البيئة االجتماعية بعد خروجهم.

  
  ساعات معتمدة)  ٣(      التدخل االجتماعي مع األمراض النفسية                   ٢٧٠١٤٦٠

فهم وتحليل المؤشرات التحذيرية، والمهارات التشخيصية، ومعالجة االختالالت العقلية،   
ة.  باإلضافة إلى تدريب الطلبة على كيفية العمل ضمن فريق للعمل مثل انفصام الشخصية والكآب

  مع االختالالت العقلية، بما في ذلك األطباء النفسيين واألطباء. 
  
  
  

  ساعات معتمدة) ٣(      ممارسة العمل االجتماعي في التنظيمات الطبية           ٢٧٠١٤٦١




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ات الطبية الرسمية والتي تشمل االجتماعي في التنظيم األخصائيتعريف الطالب بدور   
أساساً المستشفيات والعيادات الطبية، وسيتم التركيز على مهارات العمل االجتماعي الضرورية 

الطبيين  واإلداريينللتعامل مع المشاكل النفسية واالجتماعية التي تواجه أعضاء الطاقم الطبي 
  والمرضى وعائالتهم.

 
 
 

  
                                                     مشروع التخرج           ٢٧٠١٤٦٢

  ساعات معتمدة)٣(
يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب على إجراء بحث علمي تطبيقي على مشكلة   

اجتماعية في احد ميادين العمل االجتماعي في المجتمع المحلي على أن تكون المشكلة واقعية 
يكون قادرا على توظيف المعرفة والمهارة التي اكتسبها في  وجديدة بالبحث ويتوقع من الطالب أن

  دراسته لمواد التخصص في تنفيذ مشروع البحث. 
 

 


