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 في
 لخدمة االجتماعيةاتخصص 

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة على 2017/2018( وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 33م )الجلسة 30/8/2017تاريخ 

 }(2م )الجلسة رقم )4/10/2017بتاريخ  10/2/2017/2018ية رقم تعديلها بموجب قرار لجنة الخطة الدراس
تخصووووص الخدمووووة / فووووب الم نووووامي الت موووول لنيوووود الد جووووة الجامويووووة المتل وووولة ة تتكوووولخ الخلووووة الد ا ووووي

  (  اعة موتمدة، ملزعة على النحل اآلتب:72مخ ) االجتماعية
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 المها ات الوامة .1
 6 التشغيد مها ات .2
 6 الوللم الم اندة .3
 48 المها ات المتخصصة .4

 72 المجموع
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 "الخدمة االجتماعيةلتخصص "الخطة الدراسية 

===================================================== 
 (  اعات موتمدة ملزعة على النحل اآلتب:12ألاًل: المها ات الوامة، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 الملالنة اإليجامية لمها ات الحياة 020000111
  0 3 3 الثقافة اإل المية 020000121
  0 2 2 الت مية الللنية 020000131
  0 1 1 الوللم الو ك ية 020000181
  0 3 3 مها ات لغلية/ انجليز  020000101

  0 12 12 المجموع )س.م(

 
 (  اعات موتمدة ملزعة على النحل اآلتب:6: مها ات التشغيد ، )ثانياً 

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 مها ات التلاصد ماللغة اإلنجليزية 020000122
  0 2 2  يادة األعماد 020000231
  0 2 2 الصحة لال المة لالميئة المهنية 020000141
  0 6 6 (المجموع )س.م

 
 (  اعات موتمدة ملزعة على النحل اآلتب:6الم اندة، ) المها اتثالثًا: 

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 مدخد إلى الت مية 021700111
  0 3 3 علم النفس الت مل  021700112

  0 6 6 )س.م( المجموع
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 "االجتماعية الخدمةلتخصص "الخطة الدراسية 

================================================== 

 (  اعة موتمدة، ملزعة على النحل اآلتب:48: المها ات المتخصصة، ) امواً 
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 اإلحصاء فب الت مية 021701111
  0 3 3 مدخد إلى الت مية الخاصة 021701112
  0 2 2 إدا ة المؤ  ات االجتماعية 021701121
  0 3 3 مدخد إلى علم االجتماع 021701122
  0 3 3 مدخد إلى الخدمة االجتماعية 021701123
 021701123 2 2 3 ل يقة خدمة الف د 021701131
 021701131 2 2 3 ل يقة خدمة الجماعة 021701231
 021701231 2 2 3 لمجتمعل يقة تنمية لتنظيم ا 021701232
  2 2 3 1مجاالت الخدمة االجتماعية  021701141
  2 2 3 2مجاالت الخدمة االجتماعية  021701241
 021701282 2 2 3 مشكالت اجتماعية 021701251
 021701111 0 3 3 أ اليب المحث االجتماعب 021701252
  0 2 2 التش يوات االجتماعية فب األ دخ 021701261
  2 2 3 الومد االجتماعب التللعب 021701271
  0 3 3 الصحة النف ية 021701281
 021701122 0 2 2 التنشئة االجتماعية 021701282
   08 3 تد يب 021701291

  10 38 48 )س.م( المجموع

 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*
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 "الخدمة االجتماعية"الخطة االسترشادية لتخصص 

========================================== 
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000122 مها ات التلاصد ماللغة اإلنجليزية 3 020000111 الملالنة اإليجامية لمها ات الحياة
 2 020000131 ت مية للنية 3 021701111 االحصاء فب الت مية
 2 020000141 الصحة لال المة لالميئة المهنية 3 021700111 مدخد إلى الت مية
 3 021701112 مدخد إلى الت مية الخاصة 3 021700112 علم النفس الت مل 

 3 021701123 مدخد إلى الخدمة االجتماعية 3 021701122 مدخد إلى علم االجتماع
 3 021701131 ل يقة خدمة الف د 3 020000101 ة/ انجليز مها ات لغلي

 3 021701141 1مجاالت الخدمة االجتماعية    
 18 المجموع 18 المجموع

 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة
 2 020000231 األعماد يادة  3 021701231 ل يقة خدمة الجماعة

 1 020000181 عللم ع ك ية 3 021701241 2مجاالت الخدمة االجتماعية 
 3 021701251 مشكالت اجتماعية 2 021701282 التنشئة االجتماعية

 3 020000121 الثقافة اال المية 3 021701252 ا اليب المحث االجتماعب
 3 021701232 يقة تنمية لتنظيم المجتمعل   2 021701261 التش يوات االجتماعية فب اال دخ

 3 021701271 الومد االجتماعب التللعب 3 021701281 الصحة النف ية
 3 021701291 التد يب 2 021701121 إدا ة المؤ  ات االجتماعية

 18 المجموع 18 المجموع
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 "الخدمة االجتماعية"الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص 
 
 

 فة العامةأواًل: الثقا
 (0-3: 3) 020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

يلضح الم اق مفهلم الملالنة لمها ات الحياة لأهميتهما فب اكت اب مها ات قيمه، لالومد على ا تخدام 
حيث اخ الم اق ي اعب مناء ذه المها ات فب  ويهم للحصلد على توليم افضد لنتائي ايجاميه فب الومد، ه

ه فب الملضلعات التب يتضمنها الم نامي كما ليمنب المها ة عند الشماب ال تخدامها فب تلميق المو ف
ذه المو فه لالمها ة ماالضافه الى تلفي  الدعم المو فه كما ليمنب الثقه فب قد ات الشماب على ا تخدام ه

فة المجتموية المناءة لالومد الشخصب لالميئب لتغيي  ال للك مخ خالد توزيز قيم الملالنة االيجامية لالثقا
 المجتموب التللعب.

 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 
 .لأهدافها لظائفها – مها المتولقة لالنظم لملضلعاتها موانيها لمياخ اإل المية الثقافة تو يف . 1
 .عليها تقلم التب لاأل س لاأل كاخ اإل المية الثقافة لمقلمات . مصاد 2
 .اإل المية ثقافةال . خصائص3
 لاإليماخ الولم ميخ لالوالقة لالولم، . اإل الم4
 .اإل المية الثقافة تلاجه التب . التحديات5
 .اإل الم حلد تثا  التب الشمهات .  د6
 .اإل المية الثقافة إلا  فب الش عية لاآلداب اإل المية . األخالق7
 .اإل المية . النظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
يووود م وواق الت ميووة الللنيووة مووخ المتللمووات اإلجما يووة لجميووع للمووة كليووات المجتمووع األ دنيووة لامتوودادا عضووليا 
لفل فة الت مية الللنية لالتوليم ماعتما هوا موودا موخ أموواد اإل وت اتيجية الللنيوة للتولويم الووالب، لينللوق م واق 

لى  أ ها الوقيدة اإل المية ال محة، لممادئ الثل ة الو ميوة "الت مية الللنية" مخ مجملعة الثلامت األ دنية لع
 الكم ى، لالد تل  األ دنب لالتج مة الللنية.
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 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
 المحل  األلد: نشأة لتلل  القلات الم لحة/ الجيش الو مب، أ لحة المنال ة، أ لحة اإل ناد، أ لحة الخدمات

، ح ب 1968، مو كة الك امه 1967، 1948و مية الكم ى، الح لب الو مية اإل  ائيلية )ح لب المحل  الثانب: الثل ة ال
 الجيش الو مب فب التنمية الللنية الشامله -(، دل  القلات الم لحة األ دنية1973تش يخ 

 المحل  الثالث: األمخ الوام، المخام ات الوامة، قلات الد ك، الدفاع المدنب
 (0-3: 3) 020000101يزي مهارات لغوية/ انجل

The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

أفكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات التي تعترضها، وتقييم فرص نجاحها من 

ها وإدارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويل

 القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا املجال.

 (0-2: 2) 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسددة أهدددم ا خطدددار وأكشرهدددا إن  دددارا فدددي  واملتدددأثرين.اهددداا الةدددلة والسدددالمة فدددي وطردددة العمددل وطدددرق حمايدددة املتواجددددين 

مختلددددا مجددددا ت العمددددل ، تمييددددز املخدددداطر الكيماويددددة والبيولوجيددددة والسددددقو  مددددن املرتفعددددات واملخدددداطر الفيزيائيددددة فددددي وطرددددة 

العمل وطرق  العمل و اللريق والكهرباء واملخاطر الناتجة من املالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الةلة وسالمة

مناق ددة ال سلسددل الهرمددط للسدديطرة  ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها.

 وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صاوات الب رية.ق إختيار معدات اللماية الشخصية على املخاطر وطر 

 طسية للماية العاملين.التعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية  الرئ
 

 ثالثًا: العلوم المساندة
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 (0-3: 3) 021700111مدخل إلى التربية 
 الفل فية لأ  ها لمفاهيمها، لأغ اضها، للظيفتها، لأهدافها، المختلفة، لتو يفاتها ، موانيها حيث مخ الت مية المادة هذه تتنالد
 أيَضا المادة ل تتنالد .مالتنمية لعالقتها الت مية إلى ماإلضافة لالميئية، يةلالتوليم لاالقتصادية لاالجتماعية لالنف ية لالثقافية

  تتل ق كما .م التولب تف يد ل المم مي لالتوليم الم تم ، التوليم األمية، محل :د مث نماذجها لموض الت ملية التجديدات
 .توت ضه التب لالمشكالت لأهدافه فل فته حيث مخ األ دخ فب الت مل  النظام إلى المادة

 (0-3: 3) 021700112علم النفس التربوي 
 لاتجاهاته، التولم للتولم، الدافوية لاإلمداع، الذكاء المتولم، نمل لأنلاعها، التد ي ية األهداف الت مل ، النفس علم فب مقدمة
 .التولم لتقليم قياس التولم، لانتقاد لالن ياخ التذك 
 

 رابعًا: المهارات المتخصصة
 (0-3: 3) 021701111صاء في التربية اإلح

تتنالد هذه المادة المفاهيم األ ا ية فب اإلحصاء الالزمة ليكلخ اللالب /اللالمة فهمَا أفضد لأل اليب لاإلج اءات لالمفاهيم 
تمال لتلميقات فب هذا المجاد ، لمصل ة أكث  تحديدَا ت كز المادة على المفاهيم المتولقة مالميانات للميوتها لاالنحدا  لاال  

 .SPSSم امي الحا لب 
 (0-3: 3) 021701112مدخل إلى التربية الخاصة 

يتضمخ الم اق مفهلم الت مية الخاصة لفئات ذل  االحتياجات الخاصة لخصائص لتصنيفات هذه الفئة لاأل ماب المؤدية 
ئة لالتلجيهات لكد مخ اللالديخ لالمولميخ إلى هذه الحاالت ماإلضافة إلى كيفية تشخيصهم لالم امي الت ملية الخاصة مكد ف

 المتولقيخ مكد فئة.
 (0-2: 2) 021701121إدارة المؤسسات االجتماعية 

 المؤ  ات لتو يف لخصائصها االجتماعية الخدمة فب االدا ة مية اه ل ممادئها ل اهميتها االجتماعية المؤ  ات
 لألخصائييخ الشاملة لالجلدة االجتماعية الخدمة دل  ذلكك ل للجانها للظائفها لتصنيفها خصائصها ل االجتماعية
 .األجتماعية المؤ  ات فب األجتماعييخ

 (0-3: 3) 021701122مدخل إلى علم االجتماع 
يتنالد هذا الم اق نشأة علم االجتماع لتلل ه لالمجتمع لالمناء االجتماعب لالجماعات لالومليات االجتماعية لكذلك الثقافة 

 الجتماعية لالنظم االجتماعية لالتغي  االجتماعب لالتنمية.لالتنشئة ا
 (0-3: 3) 021701123مدخل إلى الخدمة االجتماعية 

التو ف على مفهلم ال عاية االجتماعية ل تلل ها التا يخب، ل مخ ثم مفهلم الخدمة االجتماعية ل نشأتها ل أهدافها لمقلماتها 
مالوللم األخ ى ل كذلك ل قها ل مجاالتها،  ل أهمية االتصاد فب الخدمة ل ممادئها، ل عالقة الخدمة االجتماعية 
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 االجتماعية، ل كذلك لاقع الخدمة االجتماعية فب الللخ الو مب ل األ دخ.
 (2-2: 3) 021701131طريقة خدمة الفرد 

لممادئها، لالومليات التب تقلم  يتنالد هذا الم اق مفهلم ل يقة خدمة الف د لأهدافها، لأهميتها، لكذلك أ كاخ خدمة الف د،
 عليها ل يقة خدمة الف د لكذلك عملية الت جيد.

 (2-2: 3) 021701231طريقة خدمة الجماعة 
الجماعة يتنالد هذا الم اق ل يقة خدمة الجماعة مخ حيث المفهلم لاألهمية لأهداف لالممادئ لكذلك أ كاخ ل يقة خدمة 

 جماعة، لدل  األخصائب االجتماعب فب الومد مع الجماعات.لتكليخ الجماعة لأنلاعها لمشكالت ال
 (2-2: 3) 021701232طريقة تنمية وتنظيم المجتمع 

يتنالد هذا الم اق ل يقة تنمية لتنظيم المجتمع مخ حيث المفهلم لالتلل  التا يخب، لالممادئ لالمناهي، لالمجاالت، لدل  
 لكذلك التخليل اإلجتماعب لال يا ة اإلجتماعية. األخصائب اإلجتماعب فب تنمية المجتمع المحلب،

 (2-2: 3) 021701141، 1مجاالت الخدمة االجتماعية 
 يتنالد هذا الم اق مجاد األ  ة لاللفللة لكذلك المجاد المد  ب لمجاد  عاية الشماب لمجاد  عاية كما  ال خ.

 جتماعب فب كد مجاد.ليتنالد كد مجاد المفهلم لالممادئ لالمشكالت لدل  األخصائب األ
 (2-2: 3) 021701241، 2مجاالت الخدمة االجتماعية 

يتنالد هذا الم اق مجاد الخدمة االجتماعية فب المجاد اللمب لالخدمة االجتماعية فب مجاد  عاية ذل  االحتياجات 
 الخاصة لفب مجاد الدفاع االجتماعب لالمجاد الومالب.

 المشكالت لدل  األخصائب األجتماعب فب كد مجاد.ليتنالد كد مجاد المفهلم لالممادئ ل 
 (2-2: 3) 021701251مشكالت اجتماعية 

يتنالد هذا الم اق المشكالت االجتماعية مخ حيث مدخد لد ا ة المشكلة للميوتها لالتو ف الى موض المشكالت 
 لالفق .االجتماعية مثد  المشكالت الزلاجية لالونف اال    لاالنح اف لالج يمة لاالدماخ 

 (0-3: 3) 021701252أساليب البحث االجتماعي 
 الماحث لأخالقيات لالخصائص لاألنلاع المفهلم حيث مخ االجتماعب المحث لد ا ة مدخد  اق الم هذا يتنالد
 لكتامة الموللمات جمع لل ائد الوينات اختيا  لكيفية االجتماعب المحث لمناهي للمحث مخلل اعداد لكيفية
 .للمحث هائبالن التق ي 

 (0-2: 2) 021701261التشريعات االجتماعية في األردن 
المفاهيم األ ا ية فب التش يوات االجتماعية ل تش يوات الومد ل الضماخ االجتماعب  ل االحلاد الشخصية ل تش يوات 

 اللفللة ل ذل  االحتياجات الخاصة ل االحداث ل حقلق االن اخ مخ منظل  الخدمة االجتماعية.
 (2-2: 3) 021701271لعمل االجتماعي التطوعي ا
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يتنالد هذا الم اق الومد االجتماعب التللعب مخ حيث مفهلمه لم احله لانلاعه لاهدافه للميوة المنظمات األهلية 
نظمات لاألجتماعية لالقلاعد القانلنية لتنظيم الومد لالميئة االجتماعية المشجوة للتللع  لال يا ات األدا ية لالمالية للم

 التللعية لالوناص  االخالقية للومد التللعب ثم لاقع الومد التللعب فب اال دخ.
 (0-3: 3) 021701281الصحة النفسية 

يتضمخ هذا الم اق مفاهيم الصحة النف ية لالتكيف لالشخصية لال للك ال ل   لغي  ال ل  لالمشكالت الذهنية لالوصمية، 
  اع لاالحمال لالقلق لالودلاخ لأ اليب الوالج.لأشكاد الدفاع األللية لحاالت الص

 (0-2: 2) 021701282التنشئة االجتماعية 
يتنالد هذا الم اق التنشئة االجتماعية مخ حيث مفهلمها لخصائصها  لم احلها المختلفة لنظ ياتها لالتفاعد االجتماعب 

 لالتنشئة لالظلاه  االجتماعية لمؤ  ات التنشئة االجتماعية.
 أسابيع تدريب متواصل( 8 -0: 3) 021701291يب التدر 

تلميقات عملية ميدانية داخد مؤ  ات الومد االجتماعب المتخصصة، ح ب مجاالت الخدمة االجتماعية. محيث يتم تلميق 
 الملاد النظ ية، ذات الوالقة مالجانب الوملب فب الخلة الد ا ية.

 


