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برنامج ماجستري العمل االجتماعى
 )1رسالة البرنامج:
يهدف البرناد إلا بددا ددفلفاكددلفناإصصةةديااددمالبالإدداال وصإد مادىد فناا وددال رددفلسادلبصفدددنادل
صفطالبصاإميالبإ صفلإي .ا

ده ةاالال بمدديااددماصفإديالبإوصإد ا ادص يد ا

 )2أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج إلى:

فلفالبفواياإهام ادىم فم ًابإإ ن يالبالإاالألوصإ مااكل ءا .ا




صزديفالبفوايااإالنايالبإال يينالبفدبميادلباظني تادلبإإ ن تالبإال ةناااماإو لالبالإاال وصإ م .ا



فلفالبفوايابوالإااإ البالإالءا وداوإم البإ صدم تاداماإصصوفالبريئ ت .ا



فلفالبفوايابيوالردلافدنلااال ادإهام ااماإال بويالبإش كاال وصإ مي .ا



ص ليزالبفوايا ودالبصزدفاا بإه نلتادلبكل ءلتالبالزإيا ونلءالبا ادثادل

صل فااإنالبصكادبدوم الب فيثيااماإإ ن صهةابإهايالبالإاال وصإ م .ا



ددفلفالبفوادديابمكدا ددلاى د فنينا وددداص يددمةالبصددفإ تال وصإ مدديالبإ فإدديادصفددديناف د سالبصددفإ ت اك د بااد د ادصالي د ا م د تاد دنلإلالبصددفإ تا



د تاإصصولددياإاه د اد لزناالبصاإمدديال وصإ مددي البإاظإ د تال وصإ د يدادلبصينيددي البإددفلن البإ لنكددزا

ل وصإ مي .ا

ددفلفالبفوادديا

ددصاللاإ لنكددزاإص فإدديااددماإ

لبة ميادغينف اإنالبإ

تالبصماص فةالبصفإ تال وصإ ميادل ا امي .ا

ددفلفالبفوادديابصفري د اإهدد نلتالبصلكيددنالبا ىددفاإددناصدداللاإإ ن د تاإهادديالبالإدداال وصإ د ماداهددةاىمإدديالبإهادديادإال يينف د ادإا فئه د ادإإ ن د صه ا



لل صالىمي .ا


أ فلفالبفوايا

صصفلةاإه نلتالبصدلةاالبإصصوليارينالبالإالءادلبزإالءادلبإوصإال ت .ا

فلفالبفوايابوصفدنالبإهاما وداإفىالب م ا .ا



 )3مخرجات تعلم البرنامج:
من المتوقع بعد نهاية البرنامج أن يكون الدارس قاد اًر عمى:
 )1اصفري اإه نلتادإال ن البإإ ن يالبال إيابوصفإيال وصإ ميا وداوإم البإ صدم ت.
 )2ل

صل فا اإن الألفن الباظنيي البإف إي اا ألفبي البالإومي ابلهة اصفدن اد ودا ا م ا البلنف اك با ااهة البصل الت ارين الألانلف ادلبال ئالت ادلبوإ تا

دلبإاظإ تادلبإوصإال ت.

 )3ل صصفلةالبإه نلتالإلشنلاميادل

صش نييالبإا ايااماإإ ن يالبصفإيال وصإ مي.

 )4لبإ فناا وداص وياادةم غيالب م تال وصإ ميادلبصأثينا ويه .
 )5لبالإاا إنافمكاالبصاظمةالإلفلنيابوإ

تاداظإه ااماص فمةالبصفإ تادلب المابوصغيينالبصاظمإمالبالزة.

 )6لبإ فناا ودال صصفلةاإه نلتالبصدلةااإ البإ صليفين اك بااإ ازإالءالبالإاادلبإوصإ .
 )7لبإ فناا وداص يمةالبف لن تالبا ثميادصفري ااص ئوه ا وداإإ ن يالبالإاال وصإ مادلبإ فناا وداص يمةا إوميالبصفصااإ البإ صليف.
 )8صفري اإه نلتالبصلكينالبا ىفااماإإ ن ياإهايالبصفإيال وصإ مي.

 )9إإ ن ياإهايالبصفإيال وصإ مياإناصاللااهةاىمةالبإهايادإا فئه ادإال يينف الألصالىمي .ا

 )4شروط القبول:
يشترط في المتقدم أن يكون حاصالً على:


أن يكو ن متقدمووالل تاتدبووبر ابت ح ووب

بصووا ى وود متالالووم مت ب جووم ووت لب ووم

ل وصإ مااإالفلا م اا ن ا()%57اأداإ امال فبهاإناأاظإيالب م


دووح

ا ووب ووت ارماا متد ووج لبالد بماصصةد

الألصنىابإالف تال او ز.

يودددزابوو إالددياىردددلافواددياإددنالب ةددوينا ودددالبفنودديالبو إالمددياإددنالبصصةة د تالألصددنىا لتالبةددويااإالددفلا م دداا ددنا%08اإثدداا
(لبصصةة تال ا اميادل وصإ مي البصصةة تالبفرمي لبصصةة تال فلنيي) اشنطاأنايوص زالبإ ننلتال
يااإالصإفا.



مك دددناىر دددلالبف بد د البإص ددفةاإ ددناصد د نجالبصصةد د
ل



البالإدداا

اإش ددندف اراو ددهاا ددمالبإ ددننلتال

صفنلكميااإ ا م داا دنا42ا

ددصفنلكمياد م ص د د البإال ددفلالبصنلكإ ددمابوإ ددننلتا

صفنلكمياإنا إنالبإالفلالبصنلكإمابإ ننلتالبإ و صين.

يودزابوو إالياىردلافواياإنالب ةوينا ودافنويالباك بدنيد ادلب ةوينا وداإالفلا%70ااشنطاأنامكدنابفمهاصرناا إومياادماإود لا

لبالإاال وصإ مااإفاا ص اا نا اصين بوفوايالب ينامالإودنارفدلةاك إااد اص اا ناثالثا ادلتابوفوايالب ينامالإودنارفلدةاوزئدم ا وددا
أنام دةالبف ب اا




ناإ ايثرتا باان إم اإنالبإ

يالبصما إااأدامالإاابفيه .

ص فمةان بياصلنغاأدا و زااف لن مياإدوهيا بدالبكوميا لاك نالبف ب اإدظل .

مإكناىردلالب ةوينا ودافرودةا ل(ادقاود إالم)اادمالبالإداال وصإد ماأدا ودةال وصإد سااإالدفلا م داا دنا%75اإدناو إالدياإالصدن ا
ره ا يثامإكنال ص

البإ ننلتالبإإ ثويالبصمافن ه البف ب اامارنا إلالبفرودةارا ءا وداإال فبيايونيه الب ة.

ا

 )5شروط التخرج:


أنايوص زالبف ب اراو حاوإم البإ ننلتالبف لن ميالبدلنفااامالبصفيالبف لن مي.



أنام ةاالبف ب ا ودا%77ااأكثناكإالفلا ةادأنام ةاا ودا%75ااكإالفلاصصة



أناياوحالبف ب ااماإا ىشيان بيالبإ و صيناإناىراابوايالبص كمة.

.

 )6تفاصيل إضافية:
أ) العبء الدراسي:

ياإالصإفا اا إل

ايا بدا ففا

تالبإ ننلتال

صفنلكميابوف ب اغينالبإصصة

.



ياوزالبف ب اصاللاإفااف لن صها33ا



يصدو ا ودالبف ب اص ويااإ ا ايزيفا ودا4اإ ى تاامالبلةاالبدل ف.



لالبرناد إلا دداصيناإددنالبددفدلةالبإ د ئماادددا بدديالبددفدلةالبكودددادأن د ا
ا
اظد ةالبف لن ددياا برناد إلايصفود ا ددد لًنا بزلإمد ً .إددفاالبف لن دديااددمافد
ادلتااددا بديالبدفدلةالبوزئدد .يدودفاإ د نلنابوف لن ديااددافد لالبرناد إلايصصد نالبف بد اامإد ارياهإد البإ د نالألدلاإ د نالبإ دننلتاإد ا
ل صصا نالبش إا ادامهايفن البف ب 21اإ ننا(22اإ ننا وا ني ادإ ننالصصم نيا)ااردلىد ا33ا د ياأك فمإمدي اثدةالصصاد ناشد إا.اأإد ا

لبإ نالبث ادااهداإ نالبإ دننلتاإد ان د بيالبإ و دصين ادامدهايدفن البف بد ا27اإ دنننلتا(9اإ دننلتا وا نيدي ادإ دننينالصصمد نيين)اا
ردلى ا17ا

ياأك فمإمي اثةان بيالبإ و صين.

ا

ب) المقررات االستدراكية ( 8مقررات):

)2

إفصاا بدالبالإاال وصإ ما SOWO 200A :ا

)1

لبالإاال وصإ ماإ الألانلفا SOWO 230A:ا

)3

لبالإاال وصإ ماإ البوإ تا SOWO 340A :ا

)4

لبالإاال وصإ ماإ البإوصإ ا SOWO 410A :ا

)5

فلناالبإ

)6

إفصاا بدا وةال وصإ ساSOCS 100A:

)7

إفصاا بدا وةالبال اPSYC 120A:

)8

تال وصإ ميا SOWO 400A :ا

وةاال البصفدنالباشنيااPSYC 110A:

ج) المقررات اإلجبارية ( 9مقررات):

 )2ل نش فال وصإ مادلبال ما:اSOWO 510
 )1رنلإلاد م تالبن ميال وصإ ميا:اSOWO 511
 )3إا فلالبا ثال وصإ ما:اSOWO 512
 )4لبإوصإ البإفامادلبإ

تال وصإ ميالألفوميا:اSOWO 513

 )5لبالإاال وصإ مالبصفد ما:ا SOWO 514ا
 )6إه نلتالبصدلةااامالبالإاال وصإ ما:اSOWO 515
 )7فلناالبإ

تال وصإ ميا:اSOWO 516

 )8لبصفني البإيفلاما:اSOWO 517

 )9ن بيلبإ و صينا:اSOWO 530
د) مقررات تخصصية إختيارية:
(Iاعند اختيار الرسالة:

ااااااااا-ا()9اإ ى تا وا نيي .ا
ااااااااا-اإ قا صصم نيادل ف.
 (IIعند اختيار اإلختبار الشامل:
ى.
اااااااا-ا()11اإ قا وا ان ا
اااااااا-اإ قا صصم نياادل ف .ا
ا

ه) قائمة المساقات التخصصية االختيارية ( 11مقرر):

 )2لباظني تادل صو ف تالبإال ةنااامالبالإاال وصإ ما( SOWO 518:إ ننا وا نياامال صصا نالبش إا).
 )1إد د تاص ةياامالبالإاال وصإ ماSOWO 519 :ا(إ ننا وا نياامال صصا نلبش إا).
 )3صاظمةالبإوصإ اSOCS 520 :
 )4لبصفدنال ا امادلبالالى تال وصإ مياSOWO 521 :
 )5لبصغينال وصإ ما SOCS 522 :ا
 )6صةإمةادصفدينارنلإلالبصفإ تال وصإ ميا SOWO 523 :ا
 )7لبصصفمطال وصإ ماSOCS 524 :
 )8لبصادسال وصإ مادلبث اماSOCS 525 :
 )9فلناالألزإ تادلبكدلنثا SOWO 526 :ا
 )27لبصفإيال وصإ ميالبفدبميا SOWO 527 :ا
 )22لب وداال ا امادلبريئياSOWO 528 :

الرسالة:

م ددواالبف بد ابن د بيالبإ و ددصينااالددفاأناياصهددماإددنا اود زا17ا د ياأك فمإمددياإالصإددفااإددنالب د تالبإالصإددفاابورناد إلاداإالددفلاصنلكإددما ام دداا ددنا

 %75ا وددداأنايصص د نالبف ب د ا ا ددلنان د بصهاإ د اإش دناهاش دنيفياأنامكدددنالبالا ددلنااددماإو د لاصصة د

البف ب د اإ د ان فددهاا دددقالبالإدداااددمالبريئدديا

لبالإ امي.ا ا
مالفالبف ب اصفياا ثاإكصإويالبودلا ادلبالا ةنادا الباإد جالب يايصرا سالب ةادص تا ش لن البإشن .ااااا ا

ا الفاأنايدلا البإشن ا ودالبصفيالبصدامالفف البف ب اين وه ا بدداإا د البرناد إلاثدةا بددانئدم الب دةابص فيدفاإد دفابالن ده ادإا ىشدصه ااددا دمإيا نا
لب ة ادلب يامال فاإناادل فااأ رد م ًا ودالألىاا

ا ففالبصفطالبو فزاابوالنض.ااالفاإدلا يالب مإيا نا ودالبصفيالبا ثميام صكإاالبف ب ا فلفا

لبن بياص تاصدومهادلش لن البإشن اصاللاثالثيااةدلاف لن مياك فاأىةد اد ام

ااةاالبةيفاإنارياه .ااالفال اصه ءاإنا فلفالبن بيايصةا

إا ىشيالبف ب ا وام ًاامان بصهادا ًاإلونلءلتارنصدكدلان بيالبإ و صينالبإالصإفاإنالب ة .ا
ا

االختبار الشامل :ا

االفاأنايوص زالبف ب اوإم البإ ننلتالبف لن ميالبإص إاياروفدلالبصفيالبف لن ميالأل

%77ابكااإ نن ا% 75اكإالفلا ةام

ميابورنا إلاردلى ا33ا

ابهاامالبلةاالبص بمابولةاالألصينااماف لن صهاأنايوص

بإ ننال صصا نالبش إاا ودااظ ةالبودود اإ اص ويااإ ننلتالبلةاالألصينابف لن صه.ا ا

ياإالصإفا اد ا ايااو حا اص اا نا

اا صصا نالبش إا ا وداأنام واالبف ب ا

======================================================================================================== ا

