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 برنامج ماجستري العمل االجتماعى

 رسالة البرنامج: (1

كدددلفناإصصةةديااددمالبالإدداال وصإد  مادىدد فناا وددال رددفلسادلبصفدددنادل  ده ةاالال بمدديااددماصفإديالبإوصإدد ا ادص  يدد ايهدف البرنادد إلا بددا  ددفلفا
اصفطالبصاإميالبإ صفلإي.

 

 أهداف البرنامج: (2

 يهدف البرنامج إلى:
 .ا  فلفالبفواياإهام ادىم فمً ابإإ ن يالبالإاالألوصإ  مااكل ءا
 ادلباظني تادلبإإ ن  تالبإال ةناااماإو لالبالإاال وصإ  م.صزديفالبفوايااإالنايالبإال يينالبفدبميا
 .ا  فلفالبفوايابوالإااإ البالإالءا وداوإم البإ صدم تاداماإصصوفالبريئ ت
 .ا  فلفالبفوايابيوالردلافدنلااال  ادإهام ااماإال بويالبإش كاال وصإ  مي
 اثادل  صل فااإنالبصكادبدوم الب فيثيااماإإ ن صهةابإهايالبالإاال وصإ  م.ص ليزالبفوايا ودالبصزدفاا بإه نلتادلبكل ءلتالبالزإيا ونلءالبا دا
 ددفلفالبفواددديابمكدادددلاىددد فنينا وددداص يدددمةالبصددفإ تال وصإ  مددديالبإ فإدديادصفددددينافدد سالبصدددفإ ت اكدد بااد ددد ادصاليدد ا م  ددد تاد ددنلإلالبصدددفإ تا  

ال وصإ  مي.
 إاهدد ادزلناالبصاإمدديال وصإ  مددي البإاظإدد تال وصإدد  يدادلبصينيددي البإددفلن  البإنلكددزاا  ددفلفالبفوادديا  ددصاللاإنلكددزاإص فإدديااددماإ   دد تاإصصولددي

البة ميادغينف اإنالبإ    تالبصماص فةالبصفإ تال وصإ  ميادل ا  امي.
  فئهددد ادإإ ن ددد صه ا  دددفلفالبفواددديابصفريددد اإهددد نلتالبصلكيدددنالبا ىدددفاإدددناصددداللاإإ ن ددد تاإهاددديالبالإددداال وصإددد  ماداهدددةاىمإددديالبإهاددديادإال يينفددد ادإا

الل صالىمي.
 .اأ فلفالبفوايا  صصفلةاإه نلتالبصدلةاالبإصصوليارينالبالإالءادلبزإالءادلبإوصإال ت
 .ا  فلفالبفوايابوصفدنالبإهاما وداإفىالب م ا

 

 مخرجات تعلم البرنامج: (3

 من المتوقع بعد نهاية البرنامج أن يكون الدارس قادرًا عمى:     

 لبإإ ن يالبال إيابوصفإيال وصإ  ميا وداوإم البإ صدم ت.صفري اإه نلتادإال ن اا (1

ادلبال ئالتادلبوإ (2 البصل  التارينالألانلف اك باااهة البلنف  اصفدناد وداا م ا ابلهة البالإومي اا ألفبي البإف إي اإنالألفنالباظنيي    تال  صل فا
 دلبإاظإ تادلبإوصإال ت.

 إإ ن يالبصفإيال وصإ  مي.ال صصفلةالبإه نلتالإلشنلاميادل  صش نييالبإا  اياام (3

 لبإ فناا وداص وياادةم غيالب م   تال وصإ  ميادلبصأثينا ويه . (4

 لبالإاا إنافمكاالبصاظمةالإلفلنيابوإ    تاداظإه ااماص فمةالبصفإ تادلب المابوصغيينالبصاظمإمالبالزة. (5
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 بإوصإ .لبإ فناا ودال صصفلةاإه نلتالبصدلةااإ البإ صليفين اك بااإ ازإالءالبالإاادل (6

 لبإ فناا وداص يمةالبفنل  تالبا ثميادصفري ااص ئوه ا وداإإ ن يالبالإاال وصإ  مادلبإ فناا وداص يمةا إوميالبصفصااإ البإ صليف. (7

 صفري اإه نلتالبصلكينالبا ىفااماإإ ن ياإهايالبصفإيال وصإ  مي. (8

اال يينف الألصالىمي.إإ ن ياإهايالبصفإيال وصإ  مياإناصاللااهةاىمةالبإهايادإا فئه ادإ (9
 

 :شروط القبول (4

  :المتقدم أن يكون حاصالً على يشترط في

     لبالإددااصصةدد االبالدد بم ووت ارماا متد  ووج   صووا ى وود متالالووم مت ب  جووم  ووت لب  ووم   دووح  ا ووب بأن يكوو ن متقدمووالل تاتدبووبر ابت ح ووب
 .بإالف تال او ز%(اأداإ امال فبهاإناأاظإيالب م  الألصنىا57)ا  م اا نااإالفلال وصإ  م

 اإثددداا08لبفنوددديالبو إالمدددياإدددنالبصصةةددد تالألصدددنىا لتالبةدددويااإالدددفلا م ددداا دددنايوددددزابوو إالدددياىرددددلافوادددياإدددنالب  ةدددوينا وددددا%
ا42 دنا اشنطاأنايوص زالبإ ننلتال  صفنلكميااإ ا م داا)لبصصةة تال ا  اميادل وصإ  مي البصصةة تالبفرمي لبصصةة تال فلنيي(

 .إالصإفاا   يا

 مكددددناىرددددلالبف بددد البإص ددددفةاإدددناصددد نجالبصصةددد اإشددددندف اراو  دددهاادددمالبإ دددننلتال  ددددصفنلكمياد م ص ددد البإالدددفلالبصنلكإدددمابوإ ددددننلتا
 ل  صفنلكمياإنا إنالبإالفلالبصنلكإمابإ ننلتالبإ و صين.

 ااشنطاأنامكدنابفمهاصرناا إومياادماإود لا70لافيودزابوو إالياىردلافواياإنالب  ةوينا ودافنويالباك بدنيد ادلب  ةوينا وداإال%
بوفوايالب ينامالإودنارفدلةاك إااد اص اا ناثالثا ادلتابوفوايالب ينامالإودنارفلدةاوزئدم ا وددا اإفاا ص اا نا اصينالبالإاال وصإ  م

  أنام دةالبف ب اا    ناإ ايثرتا باان إم اإنالبإ   يالبصما إااأدامالإاابفيه .

 أدا و زاافنل مياإدوهيا بدالبكوميا  لاك نالبف ب اإدظل .اص فمةان  بياصلنغ 

 اإدناو إالدياإالصدن ا75مإكناىردلالب  ةوينا ودافرودةا  ل)ادقاود إالم(اادمالبالإداال وصإد  ماأدا ودةال وصإد سااإالدفلا م داا دنا%
 فبيايونيه الب  ة.ره  ا يثامإكنال ص   البإ ننلتالبإإ ثويالبصمافن ه البف ب اامارنا إلالبفرودةارا ءا وداإال 

ا
 :شروط التخرج (5

 .أنايوص زالبف ب اراو حاوإم البإ ننلتالبفنل ميالبدلنفااامالبصفيالبفنل مي 

 صصة اكإالفل%اا75ا ودام ةاادأنا  ةاكإالفلااأكثن%ا77ا ودالبف ب ام ةااأن. 

 لبص كمةابواياىرااإنالبإ و صينان  بياإا ىشياامالبف ب اياوحاأن. 

 

 تفاصيل إضافية: (6

 العبء الدراسي:أ(  
 ياإالصإفا اا إل  ايا بدا ففا    تالبإ ننلتال  صفنلكميابوف ب اغينالبإصصة ا33ياوزالبف ب اصاللاإفاافنل صها   . 

 إ  ى تاامالبلةاالبدل ف.ا4إ ا ايزيفا وداايصدو ا ودالبف ب اص ويا 

 . ًادد إلا دداصيناإددنالبددفدلةالبإ دد ئماادددا  بدديالبددفدلةالبكودددادأن دد اإددفاالبفنل دديااددمافدد لالبرنا اظدد ةالبفنل ددياا برنادد إلايصفودد ا  دددنًلا بزلإمدد
يدودفاإ د نلنابوفنل ديااددافد لالبرناد إلايصصد نالبف بد اامإد ارياهإد  البإ د نالألدلاإ د نالبإ دننلتاإد ا  ادلتااددا  بديالبدفدلةالبوزئدد.

 د  ياأك فمإمدي اثدةالصصاد ناشد إا.اأإد اا33ا(ااردلىد لصصم نياا وا ني ادإ نناإ ننا22)إ نناا21ل صصا نالبش إا ادامهايفن البف ب 



إ دننلتا وا نيدي ادإ دننينالصصمد نيين(ااا9إ دنننلتا)ا27لبإ  نالبث ادااهداإ  نالبإ دننلتاإد ان د بيالبإ و دصين ادامدهايدفن البف بد ا
 .   ياأك فمإمي اثةان  بيالبإ و صينا17ردلى ا

ا
 (:مقررات 8المقررات االستدراكية )ب( 

اSOWO 200A: ال وصإ  مإفصاا بدالبالإاا (2
اSOWO 230A:البالإاال وصإ  ماإ الألانلف (1
اSOWO 340A: البالإاال وصإ  ماإ البوإ   ت (3
اSOWO 410A: البالإاال وصإ  ماإ البإوصإ  (4
اSOWO 400A: يال وصإ  مالبإ    تفلناا  (5
 SOCS 100A:اإفصاا بدا وةال وصإ س (6

 PSYC 120A:اإفصاا بدا وةالبال  (7

 PSYC 110A:الباشنيالبصفدنا وةاال ا (8

 

 مقررات(: 9ج( المقررات اإلجبارية ) 
 SOWO 510:اال نش فال وصإ  مادلبال م (2

 SOWO 511:اارنلإلاد م   تالبن  ميال وصإ  مي (1

 SOWO 512:ااإا فلالبا ثال وصإ  م (3

 SOWO 513:االبإوصإ البإفامادلبإ    تال وصإ  ميالألفومي (4

اSOWO 514:االبالإاال وصإ  مالبصفد م (5
 SOWO 515:ااإه نلتالبصدلةااامالبالإاال وصإ  م (6

 SOWO 516:اال وصإ  ميالبإ    تا فلنا (7

 SOWO 517:االبإيفلامالبصفني  (8

 SOWO 530:اان  بيلبإ و صين (9

 

 :ختياريةتخصصية إ مقرراتد(      

:الرسالة اختيار عندا (I   
ا.إ  ى تا وا نييا(9)ا-ااااااااا
 .دل فإ  قا صصم نياا-ااااااااا

:اإلختبار الشامل اختيار عند   (II   
 .ىاإ  قا وا ناا(11)ا-اااااااا
ا.دل فاإ  قا صصم نياا-اااااااا
ا

 



 :مقرر( 11قائمة المساقات التخصصية االختيارية )ه( 
 .لبش إا(ا)إ ننا وا نياامال صصا ن SOWO 518:الباظني تادل صو ف تالبإال ةنااامالبالإاال وصإ  م (2

 .)إ ننا وا نياامال صصا نلبش إا(ا SOWO 519:ال وصإ  مإد د  تاص ةياامالبالإاا (1

 SOCS 520: اصاظمةالبإوصإ  (3

 SOWO 521: البصفدنال ا  امادلبالالى تال وصإ  مي (4

اSOCS 522: مالبصغينال وصإ   (5
اSOWO 523: اصةإمةادصفدينارنلإلالبصفإ تال وصإ  مي (6
 SOCS 524: البصصفمطال وصإ  م (7

 SOCS 525: ادلبث  املبصادسال وصإ  ما (8

اSOWO 526: ا فلناالألزإ تادلبكدلنث (9
اSOWO 527: البصفإيال وصإ  ميالبفدبمي (27
 SOWO 528: الب وداال ا  امادلبريئي (22

 

 :الرسالة

داإالددفلاصنلكإددما ام دداا ددنا دد  ياأك فمإمددياإالصإددفااإددنالب دد   تالبإالصإددفاابورنادد إلاا17م ددواالبف بدد ابن دد بيالبإ و ددصينااالددفاأناياصهددماإددنا اودد زا
% ا وددداأنايصصدد نالبف بدد ا ادددلنان دد بصهاإدد اإشددناهاشددنيفياأنامكدددنالبالادددلنااددماإودد لاصصةدد البف بدد اإدد ان فددهاا دددقالبالإدداااددمالبريئدديا75

البالإ امي.ا
امالفالبف ب اصفياا ثاإكصإويالبودلا ادلبالا ةنادا الباإد جالب يايصرا سالب  ةادص تا شنل البإشن .ااااا

يا ناالفاأنايدلا البإشن ا ودالبصفيالبصدامالفف البف ب اين وه ا بدداإا د البرناد إلاثدةا بددانئدم الب  دةابص فيدفاإد دفابالن ده ادإا ىشدصه ااددا دمإا
ب ا  فلفا لب  ة ادلب يامال فاإناادل فااأ رد مً ا ودالألىاا   ا ففالبصفطالبو فزاابوالنض.ااالفاإدلا يالب مإيا نا ودالبصفيالبا ثميام صكإاالبف

شنل البإشن  اصاللاثالثيااةدلافنل مياك فاأىةد اد ام   ااةاالبةيفاإنارياه .ااالفال اصه ءاإنا  فلفالبن  بيا يصةالبن  بياص تاصدومهادل 
الب  ة.إا ىشيالبف ب ا وامً اامان  بصهادا ً اإلونلءلتارنصدكدلان  بيالبإ و صينالبإالصإفاإنا

ا
ا:االختبار الشامل

   ياإالصإفا اد ا ايااو حا اص اا ناا33االفاأنايوص زالبف ب اوإم البإ ننلتالبفنل ميالبإص إاياروفدلالبصفيالبفنل ميالأل   ميابورنا إلاردلى ا
م واالبف ب ا%اكإالفلا  ةام  ابهاامالبلةاالبص بمابولةاالألصيناامافنل صهاأنايوص  اا  صصا نالبش إا ا وداأنا75%ابكااإ نن ا77
اإ ننال صصا نالبش إاا ودااظ ةالبودود اإ اص ويااإ ننلتالبلةاالألصينابفنل صه.اب
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