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 املقرراث الذراسيت
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Course Name 

 

مقدمة في الرعاية االجتماعية  ج.خ.د 112 1

 

2  - Introduction to Social  Work 

يقسيخ في انرسيخ االختًبػيخ  ج.خ.ز 122 2

 

2  - Introduction To Social Work 

أسبسيبد انًًبرسخ انًهُيخ نهؼًم يغ  ج.خ.ز 221 3

 األفراز

3  122 Introduction To professional 

practice with individuals 

ػًهيبد انًًبرسخ انًهُيخ نهؼًم يغ  ج.خ.ز 321 4

 األفراز

3  221 professional practice processes for 

working with individuals 

َظريبد ويهبراد انًًبرسخ انًهُيخ  ج.خ.ز 422 5

 نهؼًم يغ األفراز

3  321 Theories and Techniques for 

working with Individuals 

أسبسيبد انًًبرسخ انًهُيخ نهؼًم يغ  ج.خ.ز 222 6

 اندًبػبد

3  122 Introduction To professional 

practice with Group 

ػًهيبد انًًبرسخ انًهُيخ نهؼًم يغ  ج.خ.ز 322 7

 اندًبػبد

3  222 professional practice processes for 

working with Group 

َظريبد ويهبراد انًًبرسخ انًهُيخ  ج.خ.ز 423 8

 نهؼًم يغ اندًبػبد

3  322 Theories and Techniques for 

working with Group 

أسبسيبد انًًبرسخ انًهُيخ في تًُيخ  ج.خ.ز 223 9

 و تُظيى انًدتًغ

3  122 Introduction To professional 

practice of Community 

Development and Organization 

ػًهيبد انًًبرسخ انًهُيخ في تًُيخ  ج.خ.ز 323 10

 و تُظيى انًدتًغ

3  223 professional practice processes To 

Community Development and 

Organization 

َظريبد ويهبراد انًًبرسخ انًهُيخ  ج.خ.ز 424 11

 في تًُيخ و تُظيى انًدتًغ

3  323 Theories and Techniques for 

Community Development and 

Organization 

 Social work with Family 221+112  2 انرسيخ االختًبػيخ في يدبل األسرح ج.خ.ز 311 12

 122+112  2 انرسيخ االختًبػيخ في يدبل انطفىنخ ج.خ.ز 417 13

 

Social work  for Childhood 

انرسيخ االختًبػيخ في يدبل  ج.خ.ز 218 14

 انتؼهيًي

2  112+122 

 

Social work in the field of 

Schooling 

 122+112  2 انرسيخ االختًبػيخ في يدبل انشجبة ج.خ.ز 515 15

 

Social work  in the field of  Youth 

انرسيخ االختًبػيخ في يدبل  ج.خ.ز 516 16

 انًسُيٍ

2  112+122 

 

Social work in the field of  

Elderly 

انرسيخ االختًبػيخ في يدبل انرػبيخ  ج.خ.ز 616 17

 انصحيخ

2  112+22 Social work in the field of Health 

Care 

انرسيخ االختًبػيخ في يدبل رػبيخ  ج.خ.ز 518 18

 شوي االحتيبخبد نربصخ

2  112+  221 Social work in the field of Person 

with Special needs 

انرسيخ االختًبػيخ في يدبل  ج.خ.ز 612 19

األحساث ،  )اإلصالذ وانتأهيم 

 (وانسدىٌ 

2  112+  221 Social work in the field of 

Reformer and Rehabilitation 

(Juvenile delinquents prisoners 

انًشكالد االختًبػيخ يٍ يُظىر  ج.خ.ز 433 20

 انرسيخ االختًبػيخ

2  112+122 

 

Social work perspective of Social 

problems 



انسيبسخ االختًبػيخ وانترطيظ   ج.خ.ز 825 21

 االختًبػي

2  112+221 

223 +814 

Social policy and Social Planning 

انتًُيخ االختًبػيخ  ج.خ.ز 816 22

 

2  112+122+ 

223 

Social Development 

حقىق اإلَسبٌ وانتشريؼبد ج .خ.ز 814 23

االختًبػيخ 

2  417

++311516 

Human Rights and Social 

Legislations 

يسذم في إزارح انًؤسسبد  ج.خ.ز 528 24

 االختًبػيخ

2  22+1212

+222+ 322 

Introduction To Social Institutions 

Administration 

تطجيقبد في إزارح انًؤسسبد  ج.خ.ز 529 25

 االختًبػيخ

2  528 Applications To Social 

Institutions Administration 

يُبهح وطرق انجحج االختًبػي  ج.خ.ز 324 26

 

2  221 Research in Social work 

تصًيى انجحىث االختًبػيخ  ج.خ.ز 425 27

 

2  324 Social Research Design 

انًؤسسبد  (1) انتسريت انًيساَي ج.خ.ز 591 28

 انتؼهيًيخ

3  212+222+ 

322 

Social field work (1 

انًؤسسبد  (2)انتسريت انًيساَي  ج.خ.ز 592 29

انتؼهيًيخ 

3  591 Social field work (2 

30 
 انًؤسسبد (3)انتسريت انًيساَي  ج.خ.ز 793

 االختًبػيخ

3  592 Social field work (3) 

31 
انًؤسسبد  (4)انتسريت انًيساَي  ج.خ.ز 794

 االختًبػيخ

3  793 Social field work (4 

32 
يشروع انتررج  ج.خ.ز 697

 

3  +425 785 Research project 

 
 :سانذةاملواد اإللزاميتامل: ثانيا
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Course Name 

 
 Social Change 172  2 انتغير االختًبػي ج.خ.ز 417 1

 Social Psychology 104  2 ػهى انُفس االختًبػي ج.خ.ز 262 2

 Mental Health 262  2 انصحخ انُفسيخ ج.خ.ز 566 3

 Sociology   2 أسس ػهى االختًبع ج.خ.ز 172 4

 Anthropology 172  2 ػهى اإلَسبٌ االختًبػي ج.خ.ز 373 5

انرسيخ االختًبػيخ في انًدبل  ج.خ.ز 714 6

 .انجيئي واإلسكبٌ

2  112+  

221 

Social work In the field of housing 

and Environment 

 Statistic social 274  2 اإلحصبء االختًبػي ج.خ.ز 785 7

يفبهيى ويصطهحبد وَصىص  ج.خ.ز 364 8

 أخُجيخ في انرسيخ االختًبػيخ

2  205 Concepts and Terminology of English 

Texts 

 Principles of Economic and   2 يجبزئ االقتصبز وانتؼبوٌ ج.خ.ز 274 9

Cooperation 

انرسيخ االختًبػيخ وتُظيًبد  ج.خ.ز 712 10

 انًدتًغ انًسَي

2  122 + 

172 

Social work and civil organization 

 
أحذاث دراسيت  (6)خيتار الطالب منها عذد : مواد اختياريت: ثالثا
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Course Name 

 

 Delinquency social and 433 +122  2 االَحراف االختًبػي واندريًخ ج.خ.ز 688 1

Criminality 

قضبيب يؼبصرح في انرسيخ  ج.خ.ز 888 2

 االختًبػيخ

2  112 ++122 

417 

Contemporary Issues in 

social work practice 

انرسيخ االختًبػيخ في يدبل  ج.خ.ز 686 3

 األزيبد انكىارث

2  112  ++  122 

433 

Social work practice in 

Crises and Disasters 

 Social work In the field of 122172+  2انرسيخ االختًبػيخ في انًدبل  ج.خ.ز 687 4
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 Urban and Rural انريفي  وانحضري

انرسيخ االختًبػيخ انسونيخ  ج.خ.ز 789 5

 

2  112 + +122 

417 

Social work international 

انرسيخ االختًبػيخ في يدبل  ج.خ.ز 519 6

 األشربص شوي اإلػبقخ

2  112+221 

 

Social work In the field of 

persons with Disabilities 

 
 
 

 :متطلباث اجلامعت:رابعا
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Course Name 

1 
 1حبست آني  و ع 

 

2 1  -Computer 1 

2 
 2حبست آني  و ع 

 

2 1  -Computer 2 

3 
 1نغخ ػرثيخ و ع 

 

2 1  -Arabic 1 

4 
 2نغخ ػرثيخ و ع 

 

2 1  -Arabic 2 

5 
 1نغخ إَدهيسيخ  و ع 

 

2 1  -English (1)  

 

6 
 2نغخ إَدهيسيخ  و ع 

 

2 1  -English (2)  

 

 
 :متطلباث الكليت:خامسا
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Course Name 

1 
ػهى انُفس انؼبو  و ك 

 

2 1  -Psychology 

2 
 اإلسالييختبريد انحضبرح  و ك 

 

2 1  -History of Islamic Civilisation 

3 
 اإلسالييخانثقبفخ  و ك 

 

2 1  -Islamic Culture 

4 
خغرافيخ نيجيب  و ك 

 

2 1  -Geography of Libya 

 
 



 
 ة لقسم اخلذمت اوجتماعيتتوصيف املقرراث الذراسي

 

 

يقسيخ في انرػبيخ  (112)ج .خ.ز

خظمً مىهج هرا اإلالسز :االختًبػيخ ٍو

سُت إلاظمىن السعاًت الاحخماعُت  ملدمت جاٍز

مً خُث اليشأة والخؼىز والفلسفت، مظاهس 

السعاًت الاحخماعُت في الخظازاث ؤلاوساهُت 

ت، مفاهُم  اللدًمت، والدًاهاث السماٍو

فاث وزصاةص، الفسق بين السعاًت  وحعٍس

الاحخماعُت والخدمت الاحخماعُت، الخاحاث 

وزصاةصها وعالكتها بمجاالث السعاًت 

الاحخماعُت، مىاكشت بعع اإلاجاالث 

الخؼبُلُت للسعاًت الاحخماعُت في اإلاجخمع 

. اللُبي

يقسيخ في انرسيخ  (122)ج .خ.ز

ًخظمً ملسز هره اإلاادة هبرة :االختًبػيخ

سُت عً جؼىز الخدمت الاحخماعُت مً  جاٍز

خُث وشأة مهىت الخدمت الاحخماعُت وجؼىز 

ػسكها مً زالٌ العمل مع ألافساد والجماعاث 

وجىمُت وجىظُم اإلاجخمع وؤلادازة وػسق البدث 

في الخدمت الاحخماعُت، والخعسف على مجاالتها 

. اإلاسخلفت ومبادئها ألاساسُت وفلسفتها اإلاهىُت

أسس ػهى  (172)ج .خ.ز

جخظمً هره اإلاادة الخعٍسف بعلم :االختًبع

الاحخماع ودزاست وشأة وجؼىز علم الاحخماع 

وماهُت علم الاحخماع وأهدافه ومىطىعاجه 

ت  وعالكخه بالعلىم ألازسي واججاهاجه الىظٍس

ت  .وأهم زواده وفسوعه الىظٍس

انرسيخ االختًبػيخ في  (218)ج .خ.ز

ٌشخمل هرا اإلالسز على :انًدبل انتؼهيًي

دزاست ممازست الخدمت الاحخماعُت في اإلاجاٌ 

الخعلُمي والخعسف على دوز ألازصاتي 

الاحخماعي في اإلاجاٌ اإلادزس ي وبعع اللىاةذ 

العامت وجؼبُلاتها في اإلاإسساث الخعلُمُت 

فه  خي للمجاٌ الخعلُمي وحعٍس والخؼىز الخاٍز

وأهدافه ووظاةفه ووظاةف اإلادزست 

واإلالىماث ألاساسُت للمدزست اإلاعاصسة 

وبعع هماذج اإلامازست اإلاهىُت في اإلاجاٌ 

. اإلادزس ي

أسبسيبد انًًبرسخ  (221)ج .خ.ز

ًخظمً هرا :انًهُيخ نهؼًم يغ األفراز

فها، وأهدافها  اإلالسز مفهىم زدمت الفسد وحعٍس

خي، وعالكتها بالعلىم ألازسي  وجؼىزها الخاٍز

ت، هما ًدخىي اإلالسز على  ومدازسها الفىٍس

دزاست مفهىم اإلاشيلت واإلاشيلت الفسدًت 

وألازصاتي الاحخماعي واإلاإسست الاحخماعُت 

. وعملُت اإلاساعدة

أسبسيبد انًًبرسخ  (222)ج .خ.ز

دخىي اإلالسز :انًهُيخ نهؼًم يغ اندًبػبد ٍو

ماهُت : على دزاست أساسُاث زدمت الجماعت

زدمت الجماعت، وفلسفت زدمت الجماعت 

ومبادئها وأهدافها ومساخل همى الجماعت 

ادة وأهىاع السواد ودًىامُىُت الجماعت  والٍس

وأدواز السواد في الجماعت، صفاث الساةد، 

ادة وأزصاتي الجماعت ودوزه في  اللُادة والٍس

 .همى ألاعظاء والجماعت واإلاجخمع
أسبسيبد انًًبرسخ  (223)ج .خ.ز

: انًهُيخ في تًُيخ وتُظيى انًدتًغ

دخىي اإلاىهج لهرا اإلالسز دزاست  ٍو

فاث  اإلافاهُم ألاساسُت لخىظُم اإلاجخمع، وحعٍس
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لت جىظُم اإلاجخمع، مبادب جىظُم اإلاجخمع  ػٍس

وفلسفخه وأهدافه وأدواجه، هما ًخظمً 

ػبُعتها : دزاست مإسساث جىظُم اإلاجخمع

وأهماػها وزصاةصها ودوز جىظُم اإلاجخمع في 

فه)الخؼىع : مجاالث الخىمُت وأهدافه  (حعٍس

اجه  وأهمُخه وزؼىاجه وملىماث هجاخه وهظٍس

اتها وأهىاعها وألادواز  واللُادة مفهىمها وهظٍس

. اإلاهىُت ألزصاتي جىظُم اإلاجخمع

ػهى انُفس  (262)ج .خ.ز

ًخظمً مىهج هرا اإلالسز حعٍسف :االختًبػي

علم الىفس الاحخماعي ووشأجه وجؼىزه 

وعالكخه بالعلىم ألازسي وزصاةصه وأهمُخه 

وػسق البدث وعلم الىفس الاحخماعي وبعع 

اث علم الىفس  .هماذج جدلُلُت عً هظٍس
يجبزئ االقتصبز  (274)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلالسز دزاست ػبُعت :وانتؼبوٌ

علم الاكخصاد، الخعٍسف باإلاشيلت الاكخصادًت 

وعىاصسها، الخاحاث ووساةل ئشباعها، 

اث اللُمت واإلاىفعت  ؤلاهخاج وعىاصسه، هظٍس

وجىاشن اإلاستهلً والؼلب والعسض وجددًد 

زمً السلعت والخيالُف الاكخصادًت 

ومددداث الدزل اللىمي وجىشَع الدزل 

خظمً أًظا مفهىم  والىلىد واإلاصازف، ٍو

الخعاون ومميزاجه وػبُعت الخعاون ووشأة 

الخسهت الخعاوهُت ، وفلسفت الخعاون ، 

ت   والجمعُاث الخعاوهُت والجمعُاث الخيًر

. وأهىاع الجمعُاث الخعاوهُت

انرسيخ االختًبػيخ في  (311)ج .خ.ز

خظمً هرا اإلالسز دزاست :يدبل األسرح ٍو

ت لدزاست  مفاهُم ألاسسة واإلادازل الىظٍس

ألاسسة وأهمُتها وزصاةصها ووظاةفها 

وأهدافها والخعسف على ألاسسة وزصىصُتها 

. في اإلاجخمع اللُبي

ػًهيبد انًًبرسخ انًهُيخ  (321)ج .خ.ز

ف :نهؼًم يغ األفراز خظمً الخعٍس ٍو

بعملُاث الدزاست في زدمت الفسد وعملُت 

حمع اإلاعلىماث وأهدافها، مصادزها، فلسفت 

ت لعملُت  اإلاإسست، اللىاعد اإلاهىُت واإلاعُاٍز

حمع اإلاعلىماث، اإلاجاالث اللُمُت للخاالث 

الفسدًت، عملُت الخدلُل أهمُتها وأهدافها، 

ت واإلاهىُت لعملُت الخدلُل،  اللىاعد اإلاعُاٍز

حعسفها وزؼىاتها وأهدافها، : عملُت الدصخُص

ت واإلاهىُت لعملُت الدصخُص،  اللىاعد اإلاعُاٍز

اث الدصخُص، عملُت العالج، حعسفها  مسخٍى

ت واإلاهىُت  وأهدافها وزؼىاتها، اللىاعد اإلاعُاٍز

. لعملُت العالج

ػًهيبد انًًبرسخ انًهُيخ  (322)ج .خ.ز

: ًدخىي اإلاىهج علي:نهؼًم يغ اندًبػبد

بسامج العمل مع الجماعاث مً زالٌ البرامج 

اإلاهىُت التي حساهم في همى ألافساد والجماعاث 

وهمى اإلاجخمع وجخظمً عىاصس البرامج ودوز 

ألازصاتي في وطعها وجصمُمها واإلابادب التي 

ًجب مساعاتها عىد وطع البرامج، الدسجُل في 

العمل مع الجماعاث وأهمُت الدسجُل 

. وأهدافه ووساةله

ػًهيبد انًًبرسخ انًهُيخ  (323)ج .خ.ز

: في تًُيخ وتُظيى انًدتًغ

دخىي اإلالسز على مساخل  ٍو

لت جىظُم اإلاجخمع وألاحهصة  وزؼىاث ػٍس

وألادواث، أدواز ألازصاتي الاحخماعي اإلادزس ي 

لت  لت جىظُم اإلاجخمع، واللُادة في ػٍس لؼٍس

. جىظُم اإلاجخمع



يُبهح وطرق انجحج  (324)ج .خ.ز

يهخم هرا اإلالسز بسؼىاث االختًبػي

ومىهجُاث البدث مً زالٌ جلص ي وجدبع 

اإلاعلىماث إلاعسفت ألازس السالب أو ألازس اإلاىحب 

وهشف الخغيراث الدزُلت واإلاخدازلت 

لخصخُذ اهدسافها وذلً باجباع أسالُب 

دخىي  علمُت لجمع اإلاعلىماث والبُاهاث، ٍو

اإلالسز علي الخعٍسف بالبدث العلمي وأهمُخه 

وئشيالُت البدث وأهمُخه وأهدافه والفسوض 

العلمُت للبدث العلمي ، ومىاهج البدث 

اإلاسخسدمت في الدزاساث العلمُت، والدزاساث 

اث  السابلت وهُفُت اسخؼالعها، الىظٍس

. وهُفُت زبؼها بمىطىع البدث

يفبهيى ويصطهحبد  (364)ج .خ.ز

وَصىص أخُجيخ في انرسيخ 

وهرلً بعع اإلاىاطُع :االختًبػيخ

اإلاسخصسة اإلاخعللت بفسوع الخدمت الاحخماعُت 

ومجاالتها باإلطافت الي جسحمت دكُلت ألهم 

اإلاصؼلخاث واإلافاهُم والتي جسص مجاالث 

. الخدمت الاحخماعُت

ػهى اإلَسبٌ ( 373)ج .خ.ز

ًخظمً مىهج هره اإلاادة ملدمت :االختًبػي

فه ومفهىمه : عامت خٌى علم ؤلاوسان حعٍس

وجؼىزه وأهدافه وعالكخه بالعلىم ألازسي 

ت في علم ؤلاوسان  وفسوعه والاججاهاث الىظٍس

البىاء )والىظم الاحخماعُت والثلافُت 

. ومىاهج البدث في علم ؤلاوسان (الاحخماعي

انرسيخ االختًبػيخ في  (417)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلالسز دزاست :يدبل انطفىنخ

فها وأهدافها : مدزل عام للؼفىلت حعٍس

وزؼىزة مسخلت الؼفىلت وأهمُتها وأسسها 

ومبادئها وخاحاتها وأسالُبها، ودوز ألازصاتي 

. الاحخماعي في مإسساث زعاًت الؼفل

َظريبد ويهبراد  (422)ج .خ.ز

: انًًبرسخ انًهُيخ نهؼًم يغ األفراز

خظمً مىهج هرا اإلالسز مفهىم  ٍو

ً العالكت  اإلاهازة في زدمت الفسد ، مهازاث جيٍى

اإلاهىُت ومهازاث اإلالابلت واإلاالخظت والدسجُل ، 

مهازاث اإلاشازهت والاسخماع وؤلاهصاث، 

اث وأسس جؼبُلها خظمً الىظٍس . ٍو

َظريبد ويهبراد  (423)ج .خ.ز

انًًبرسخ انًهُيخ نهؼًم يغ 

ٌعخبر ؤلاشساف والخلُُم في العمل :اندًبػبد

مع الجماعاث في مدُؽ الخدمت الاحخماعُت 

مً أهم اإلاىاهج التي جالشم ألازصاتي 

الاحخماعي في عمله اإلانهي للخعسف على دزحت 

جدلُم ألاهداف اإلاسسىمت إلعداد ألازصاتي 

الاحخماعي والتي أهمها دزحت الخىافم بين 

للىصٌى الى – الجاهب الىظسي والخؼبُلي 

الخىم اإلاىطىعي لعىامل الىجاح أو فشل 

ووعخبرها مً أهم .   العملُت الخعلُمُت بسمتها

اإلاهازاث التي ًجب أن ًىدسبها ألازصاتي ئزىاء 

ب اإلاُداوي الري ًمثل  مً ؤلاعداد % 70الخدٍز

. اإلانهي

َظريبد ويهبراد  (424)ج .خ.ز

انًًبرسخ انًهُيخ في تًُيخ وتُظيى 

خظمً هرا اإلالسز أساسُاث :انًدتًغ ٍو

لت جىظُم  اث اإلامازست اإلاهىُت لؼٍس ومسخٍى

اإلاجخمع، الىسؽ واإلاىار للممازست اإلاهىُت، 

اث العلمُت  اإلاىهجُت واإلامازست  )والىظٍس

، وهماذج ومهازاث اإلامازست، (العملُت

. استراجُجُاث جىظُم اإلاجخمع

تصًيى انجحىث  (425)ج .خ.ز

ويهخم هرا اإلالسز بالخؼت :االختًبػيخ

الخفصُلُت لخؼت البدث، وجددًد ؤلاػاز 

وذلً وفلا  (الجاهب العملي)الخؼبُلي للبدث 

إلاشيلت البدث ومخؼلباجه وفسوطه وحساؤالجه 
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دخىي اإلالسز علي وساةل حمع : اإلاىطىعُت ٍو

اإلاعلىماث، الخؼىاث العلمُت لجمع البُاهاث، 

جددًد مجخمع الدزاست، العُىاث وأسالُبها 

وأهىاعها وحجمها وزصاةصها، جدلُل 

. اإلاعلىماث والبُاهاث واسخسالص الىخاةج

انًشكالد االختًبػيخ يٍ  (433)ج .خ.ز

ًخظمً هرا :يُظىر انرسيخ االختًبػيخ

اإلالسز دزاست ماهُت اإلاشىالث الاحخماعُت 

واسخجابت اإلاجخمع للمشىالث الاحخماعُت 

وأبعادها وؤلاػاز الاحخماعي للمشىالث 

ت اإلافسسة  الاحخماعُت، الاججاهاث الىظٍس

للمشىالث الاحخماعُت، ودوز الخدمت 

الاحخماعُت في عالج اإلاشىالث الاحخماعُت 

وهماذج مسخازة لبعع اإلاشىالث الاحخماعُت 

اإلادلُت في اإلاجخمع اللُبي ومساخل جؼىز 

اإلاشيلت الاحخماعُت واإلاشىالث الاحخماعُت مً 

 .مىظىز اإلامازست في السعاًت الاحخماعُت
انرسيخ االختًبػيخ في  (515)ج .خ.ز

شخمل هرا اإلالسز على :يدبل انشجبة َو

دزاست مفهىم الشباب ومساخل همىهم 

وزصاةصهم وأهمُت الشباب في اإلاجخمع 

وفلسفت الخدمت الاحخماعُت في مجاٌ زعاًت 

الشباب وأهداف الخدمت الاحخماعُت في مجاٌ 

زعاًت الشباب، وبعع اإلاشىالث التي ٌعاوي 

منها الشباب، ودوز الخدمت الاحخماعُت في 

. مجاٌ زعاًت الشباب

انرسيخ االختًبػيخ في  (516)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلالسز دزاست :يدبل انًسُيٍ

مفهىم مجاٌ زعاًت اإلاسىين والخغيراث 

ىلىحُت اإلاصاخبت للشُسىزت  الفيًز

اث الاحخماعُت اإلاساعدة إلاساخل  والىظٍس

الخدزل اإلانهي ومشىالث اإلاسىين والسعاًت 

الاحخماعُت للمسىين والجمعُاث ألاهلُت 

. للمسىين

انرسيخ االختًبػيخ في  (518)ج .خ.ز

يدبل رػبيخ شوي االحتيبخبد 

جترهص علي حعٍسف ػالب كسم :انربصخ

الخدمت الاحخماعُت وئهسابهم اإلاعلىماث 

واإلافاهُم ألاساسُت واإلاهازاث اليافُت للخعسف 

علي الفئاث الخاصت وهُفُت الخعامل معهم 

ومعسفت ألاسالُب اإلاهىُت للخدمت الاحخماعُت 

في مجاٌ الفئاث الخاصت والعمل علي 

جىافلهم مع مشاولهم الصخُت والاحخماعُت 

. والىفسُت

انرسيخ االختًبػيخ في  (519)ج .خ.ز

ًخظمً :يدبل األشربص شوي اإلػبقخ

هرا اإلالسز الخعٍسف باألشخاص ذوي ؤلاعاكت 

وجصيُفهم وأسالُب زعاًتهم وجأهُل وئعادة 

جأهُل اإلاعاكين اإلاساخل ألاساسُت لسعاًت 

الخعسف علي بسامج . وجأهُل ذوي ؤلاعاكت

. السعاًت لروي ؤلاعاكت باإلاجخمع اللُبي

يسذم في إزارح  (528)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلالسز :انًؤسسبد االختًبػيخ

حعٍسف ؤلادازة، : دزاست اإلاىطىعاث الخالُت

ماهُت ؤلادازة وجؼىز الفىس ؤلادازي، مجاالث 

ؤلادازة، وؤلادازة في مجاٌ الخدمت الاحخماعُت 

وأهمُت ؤلادازة باليسبت للمجخمع، أهمُت 

ؤلادازة باليسبت لألزصاتي الاحخماعي، مفهىم 

اإلاإسست الاحخماعُت وزصاةصها، وحعٍسف 

مدًس اإلاإسست الاحخماعُت وسماجه الصخصُت 

. وأدوازه اإلاهىُت

تطجيقبد في إزارح  (529)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلاىهج :انًؤسسبد االختًبػيخ



دزاست مىطىعاث الخسؼُؽ ؤلادازي 

مفهىمه وأهمُخه : باإلاإسساث الاحخماعُت

وعىاصسه ومشىالجه، والخىظُم ؤلادازي 

مفهىمه، أهمُخه : باإلاإسساث الاحخماعُت

ت : وهماذحه ومشىالجه، واللُادة ؤلاداٍز

اتها وأهماػها وأزسها علي سلىن  هظٍس

ت : اإلاسؤوسين ومىطىع الاجصاالث ؤلاداٍز

عىاصسه وأهمُخه ومشىالجه ومىطىع السكابت 

ت باإلاإسساث الاحخماعُت أهمُتها : ؤلاداٍز

. وأهدافها وزؼىاتها

ًخظمً :انصحخ انُفسيخ (566)ج .خ.ز

: هرا اإلالسز دزاست مفاهُم الصخت الىفسُت

أسباب ألامساض الىفسُت وأعساض ألامساض 

الىفسُت، الدزاست والدصخُص والعالج، 

ألامساض الىفسُت وعالحها، بعع مشىالث 

الصخت الىفسُت لألػفاٌ واإلاساهلين والشُىر 

وهماذج جؼبُلُت على خاالث ألامساض 

. الىفسُت

 1انتسريت انًيساَي (591)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلالسز :(انًؤسسبد انتؼهيًيخ)

ب اإلاُداوي في  دزاست وشأة جؼىز الخدٍز

ب  الخدمت الاحخماعُت ومفهىم وفلسفت الخدٍز

اإلاُداوي في الخدمت الاحخماعُت، وأهداف 

ب اإلاُداوي والخعٍسف بجىاهب عملُت  الخدٍز

ب اإلاُداوي . الخدٍز

 2انتسريت انًيساَي (592)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلالسز :(انًؤسسبد انتؼهيًيخ)

س والخعٍسف  دزاست أهىاع السجالث والخلاٍز

ب اإلاُداوي  بأسس الخلُُم في مادة الخدٍز

ب على السجالث الىىعُت للخدمت  والخدٍز

الاحخماعُت والخعسف على اإلاإسست وعالكتها 

. بغيرها مً اإلاإسساث وػبُعت عملها

انرسيخ االختًبػيخ في  (612)ج .خ.ز

األحساث، )يدبل اإلصالذ وانتأهيم 

ًخظمً هرا اإلالسز دزاست فىسة :(وانسدىٌ

عامت عً اإلاإسساث ؤلاصالخُت وعلى العلاب 

وأهداف العلاب وأهىاع وهظم السجىن وهبرة 

عً مإسساث ؤلاصالح والخأهُل واإلاشىالث 

ل وآلازاز الىاحمت عنها ودوز  اإلاصاخبت للنًز

الخدمت الاحخماعُت في مدُؽ زعاًت هصالء 

. ؤلاصالح والخأهُل

انرسيخ االختًبػيخ في  (616)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلالسز دزاست :انًدبل انطجي

العىامل الاحخماعُت والىفسُت في اإلاجاالث 

الصخُت وفهم الدوز الىكاتي ودعم العالكت 

اإلاهىُت مً زالٌ جمىين اإلاٍسع مً العالج 

ومعسفت ألاسالُب اإلاهىُت التي جمىً ألازصاتي 

الاحخماعي مً جلدًم اإلاساعداث الىفسُت 

والاحخماعُت للمٍسع كبل اإلاسض وبعده 

والخعسف علي دوز ألازصاتي الاحخماعي الؼبي 

في الخعامل مع الخاالث اإلاسخلفت في مإسساث 

. السعاًت الصخُت

خظمً :انتغير االختًبػي (617)ج .خ.ز ٍو

ههج هرا اإلالسز مفهىم الخغير الاحخماعي 

وزصاةصه وأهىاعه وعىامله وأسالُبه 

وعىاةله، عىامل ومظاهس الخغير في اإلاجخمع 

اللُبي، الخددًث في اإلاجخمع اللُبي واإلاشىالث 

الاحخماعُت الىاججت عً الخغير الاحخماعي، 

اث الخللُدًت واإلاعاصسة . وبعع الىظٍس

انرسيخ االختًبػيخ في  (686)ج .خ.ز

خظمً مفهىم :يدبل األزيبد انكىارث ٍو

الياززت وأهىاعها وأبعادها ومساخلها، 

واإلاشىالث الىفسُت والاحخماعُت اإلاترجبت علي 

اليىازر، الخدزل اإلانهي للخدمت الاحخماعُت 

في اليىازر، دوز اإلاىظماث في اليىازر، مفهىم 

ألاشمت وعىاصسها ألاساسُت وزصاةصها 

وأسبابها، معىكاث اهدشاف ألاشمت، مساخل 
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وأهىاع ألاشماث واستراجُجُاث مىاحهتها، 

. الخدزل اإلانهي لألزصاتي الاحخماعي في ألاشماث

 

انرسيخ االختًبػيخ في  (687)ج .خ.ز

جدىاٌو ظاهسة :انًدبل انريفي وانحضري

ظهىز اإلادهُت وجؼىزها وأهماػها باإلطافت 

ت في  الهخمامه بالخأزير اإلاباشس للخُاة الخظٍس

جلً اإلادن على ألافعاٌ والعالكاث والىظم 

الاحخماعُت وأهماغ اإلادهُاث ومعاإلاها اإلاسخلفت 

التي ًمىً اشخلاكها في أسالُب الخُاة 

ت والتي جسجىص عليها بشيل مباشس في  الخظٍس

لت مً ػسق الخدمت الاحخماعُت ومجاٌ  ػٍس

. مً مجاالتها

االَحراف االختًبػي  (688)ج .خ.ز

خظمً اإلاىهج لهرا اإلالسز هبرة :واندريًخ ٍو

وشأة علم الاحخماع والاهدساف، وعالكخه 

مت وعىاصسها  بالعلىم ألازسي وحعٍسف الجٍس

وػسق الدزاست، العىامل اإلافسسة للسلىن 

ؤلاحسامي أهىاع العلىباث اإلاسخسدمت للخد 

اث اإلافسسة لالهدساف  مت، والىظٍس مً الجٍس

مت، اإلاإسساث العلابُت  الاحخماعي والجٍس

وأهىاعها، اهدساف ألاخدار ودوز ألازصاتي 

. الاحخماعي في مإسساث ؤلاصالح

ًخظمً :يشروع انتررج (697)ج .خ.ز

هرا اإلالسز ئحساء دزاست مُداهُت جخعلم بأخد 

. اإلاىطىعاث اإلاسجبؼت بالخدمت الاحخماعُت

انرسيخ االختًبػيخ  (712)ج .خ.ز

خظمً مىهج :وتُظيًبد انًدتًغ انًسَي ٍو

اليشأة : هرا اإلالسز على فىسة اإلاجخمع اإلادوي

اث السىسُىلىحُت اإلافسسة  والخؼىز، الىظٍس

لدوز اإلاجخمع اإلادوي، الخعٍسف باإلاجخمع 

اإلادوي، أهمُخه وأهىاعه وظاةفه وزصاةصه 

وميىهاجه، اإلاجخمع اإلادوي وجىمُت اإلاجخمع، 

العالكت بين الخدمت الاحخماعُت واإلاجخمع 

: اإلادوي، مىظماث اإلاجخمع اإلادوي في لُبُا

عي  وشأتها وأهىاعها وؤلاػاز الخىظُمي والدشَس

. في اإلاجخمع اللُبي

 

انرسيخ االختًبػيخ في  (714)ج .خ.ز

خظمً هرا :انًدبل انجيئي واإلسكبٌ ٍو

اإلالسز دزاست اإلافاهُم البُئُت والعالكت بين 

ؤلاوسان والبِئت والاججاهاث واللُم البُئُت 

والخلىر البُئي ومعىكاث اإلامازست اإلاهىُت 

للخدمت الاحخماعُت في اإلاجاٌ البُئي، وػسق 

وأسالُب اإلامازست اإلاهىُت في مجاٌ خماًت 

البِئت، دوز الخدمت الاحخماعُت في بسامج 

ؤلاسيان، مساهمت ألازصاتي الاحخماعي في 

. دعم اإلاشسوعاث ؤلاسياهُت

اإلحصبء  (785)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلالسز دزاست :االختًبػي

ت، الىسؽ الخسابي  ملاًِس النزعت اإلاسهٍص

والىسُؽ واإلاىىاٌ، ملاًِس الدشدذ، جدلُل 

الخباًً ازخبازاث الداللت ؤلاخصاةُت، 

الخلىُاث ؤلاخصاةُت اإلاسخسدمت في دزاست 

العالكاث بين اإلاخغيراث وازخباز الفسوض 

وجددًد ألاهمُت اليسبُت للمخغيراث اإلاخدازلت 

. في جسهُبت الظاهسة الاحخماعُت

 3انتسريت انًيساَي (793)ج .خ.ز

ًخظمً هرا :(انًؤسسبد االختًبػيخ)

ب اإلاُداوي مً خُث  اإلالسز دزاست الخدٍز

ممازست ػسق الخدمت الاحخماعُت وزدمت 

الفسد والجماعت وجىمُت وجىظُم اإلاجخمع 



وئدازة اإلاإسساث الاحخماعُت وػسق البدث 

ب في مجاٌ السعاًت الاحخماعُت  والخدٍز

اإلاجخمعُت في مسخلف اإلاإسساث الاحخماعُت 

. باإلاجخمع اللُبي

 

 

 4انتسريت انًيساَي (794)ج .خ.ز

خظمً هرا :(انًؤسسبد االختًبػيخ) ٍو

ب في مجاالث  اإلالسز ئحساء دزاست الخدٍز

ب على  اإلالابالث الفسدًت اإلاسخلفت والخدٍز

هُفُت ئحساء البدىر الاحخماعُت لنزالء 

. اإلاإسساث

انرسيخ االختًبػيخ  (789)ج .خ.ز

ًدىاٌو هرا اإلالسز ماهُت الخدمت :انسونيخ

الاحخماعُت الدولُت وأهدافها ومفهىمها، 

وبسامج واستراجُجُاث الخدمت الاحخماعُت 

الدولُت، اإلاىظماث الدولُت إلامازست الخدمت 

الاحخماعُت، اإلاىظماث اإلاهىُت للخدمت 

. الاحخماعُت واللظاًا واإلاشىالث التي تهخم بها

حقىق اإلَسبٌ  (814)ج .خ.ز

جدخىي هره اإلاادة :وانتشريؼبد االختًبػيخ

عاث الاحخماعُت  ف بالدشَس على الخعٍس

واإلافاهُم اإلاسجبؼت بها ودوز ألازصاتي 

اتها، ألازؼاز  الاحخماعي فيها وأهىاعها ومسخٍى

الاحخماعُت وألامً الاحخماعي وأهماػه، 

مفاهُم الظمان الاحخماعي والخأمين 

واإلاساعداث، دزاست بعع اللىاهين اإلاخعللت 

بالظمان الاحخماعي والسعاًت الاحخماعُت، 

الخعسف بدلىق ؤلاوسان، اسخعساض ودزاست 

. اإلابادب ألاساسُت ووزُلت خلىق ؤلاوسان

انتًُيخ  (816)ج .خ.ز

خظمً هرا اإلالسز الخعٍسف :االختًبػيخ ٍو

بالخىمُت الاحخماعُت، وأهم اإلافاهُم اإلاسجبؼت 

بها وأهمُتها وعىاصسها، وهرلً فلسفت 

وملىماث ومبادي وأهداف الخىمُت 

ت لدزاست  الاحخماعُت، واإلادازل الىظٍس

الخىمُت الاحخماعُت، العالكت بين الخىمُت 

الاحخماعُت والخدمت الاحخماعُت ومجاالتها 

. اإلاسخلفت

انسيبسخ االختًبػيخ  (825)ج .خ.ز

ًخظمً هرا اإلالسز :وانترطيظ االختًبػي

دزاست مفهىم السُاست الاحخماعُت، مدازل 

للسُاست الاحخماعُت، أهمُتها وأهدافها 

والعىامل اإلاإزسة في صُاغت السُاست 

الاحخماعُت، ووحهاث هظس علماء السُاست 

فه : الاحخماعُت والخسؼُؽ الاحخماعي حعٍس

أهمُخه وأهدافه، فلسفت الخسؼُؽ الاحخماعي 

ت للخسؼُؽ الاحخماعي،  وألاسس الىظٍس

العالكت بين السُاست الاحخماعُت والخدمت 

. الاحخماعُت

قضبيب يؼبصرح في  (888)ج .خ.ز

خظمً اإلالسز الخؼىز :انرسيخ االختًبػيخ ٍو

الري خللخه مهىت الخدمت الاحخماعُت 

واإلاجاالث اإلاسخددزت فيها وألاسالُب واإلاهازاث 

التي ٌسخسدمها ألازصاتي الاحخماعي في ئػاز 

جيامل ػسق الخدمت الاحخماعُت والعمل 

لي والعالكت التي جسبؽ الخدمت  الفٍس

الاحخماعُت بالسُاساث الاحخماعُت 

. والخسؼُؽ

 

 


