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 :المقرراتتوصيف 

 نظري( 3س ا ت مدت د    3 التر ي  الريدي :  التخطيط اإلقلي ي 2463

دي لتخطةةةيط االقتصةةةااأنةةةواع  و صةةةاديالتخطيط االقتيهةةةدف هةةةذا املقةةةرر اىل التعريةةةف بةةة 

القتصةةادية التنميةةة ا و  ةالقتصةةادياطةةة إعةةداد اخلوالتخطةةيط اإلقليمةةي والقطةةاعي    و وأسةةاليبه

 قة.سابارب فية وجتالتنمية الريوختطيط التنمية، وواسرتاتيجياتها، 

 نظري( 3س ا ت مدت د    3ستد  الته : ااقتص  ي ت األراضي   2464

ألرض اية القتصةةاديات األساسةة مفةةاهيمحتديةةد السةةمات املميةةزة لل  يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل   

ذا املورد علةى  همورد، وتوةيع األرض ك فهومواستعماالتها ضمن إتار نظري وعملي ابتداًء من م

األرض ضةةمن  صةةة باسةةتعماالت رات اخلالقةةراة، مةةرورًا باختةةاذ ا النشةةاتات االقتصةةادية املختلفةة  

ت األرض ومدى هنية الستعمااللصور الذاوين متغريات اقتصادية وسلوكية وتعليمية وانتهاء بتك

 .رضت األاالستفادة منها يف تكوين منوذج مثالي الستعماال

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: الم الرد  االجت  اي 3105

يجةة تعرضةهم   لوك االفةراد نت ر بهةا سة  يتةا   رر اىل التعرف على الكيفيةة الةيت  يهدف هذا املق

ساني ، وتتضةمن   السلوك االنيفجتماعي ر االللمنبهات واملواقف االجتماعية، وكيف يؤ ر االتا

عض العلةةوم االجتمةةاعي بةةب لةةم الةةنفسعقةةة وحةةدات املقةةرر   تعريةةف بعلةةم الةةنفس االجتمةةاعي، عال

الجتمةاعي،  علةم الةنفس ا   يف منةاهج البحةث   خ علم الةنفس االجتمةاعي،  االجتماعية االخرى، تاري

ب والعالقات بةني  تماعية، التعصية واالجلنفساجلماعة وديناميكتها، االجتاهات واالعتقادات  ا

 اجلماعات.

 نظري( 3  س ا  مدت د  3الرتبي  السك ني :  3106

بعناصةةر  يرهةةا، والتعريةةفوية وتطلسةةكانافهةةوم الرتبيةةة يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل التعريةةف مب

احليةاة   أ ةر  يف مسةتوى  لسةكاني و اامةل  وديناميكية السكان واملشةاكل السةكانية، ودور الع  

ومات السكانية مبا يف فاهيم واملعلعيع امل دماجونوعيتها، وتلبية احتياجات اجملتمع وتنميته، وإ

 .ةلدراسياقررات وامل ذلك عالقة السكان باملوارد والتخطيط يف املناهج
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 نظري( 3  دت د س ا ت م 3: صح  املرأ  الردسي   اجلسدي  3111

 النفسمبادئ علم  3110متطلب سابق 

نوع رات احلساسة للن املؤشل ضملرجيعتمد هذا املساآ على حتليل واقع املرأة وا

 من االحصائياتضي العام لصحاضع االجتماعي يف الصحة، حيث يتم الرتكيز على الو

لسياسية، االقتصادية واتماعية والجامل دراسة حمددات الصحة ضمن العوا وحتليلها، ويتم

رأة واالسرة، كما أ ريها على املفيها وت حكمتت وحقوآ املرأة بالصحة االجنابية والعوامل اليت

ة االمهات، لقة بتحسني صحية املتعائالمنسيتم توضيح الرفا  الصحي وفهم بنود االهداف ا

عاقة ملرأة ذات االباألخص اوقة عاع الصحة لالشخاص ذوي االوسنخصص جزء لدراسة واق

 وتأ ري ذلك على االسرة واجملتمع.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: مب  ئ  مد ئيم الروع االجت  اي 3112

عالقات النوع  ؤ ر علىتليت ة ايركز هذا املساآ على فهم املصطلحات االساسي

ر وتلك االدوا ل يف اجملتمع،أة والرجملران ملكل  االجتماعي، وكيفية ترسيخ االدوار النمطية

الناجتة عن  دوار املكتسبةقابل االمة، ابتالناجتة عن الرتكيب البيولوجي الفسيولوجي الث

لة للتغيري وفقا الثقافة القابولسياسية وا عيةجمموعة العوامل والعالقات االقتصادية االجتما

القات لعاسيتم توضيح  ة والسن.طبقالولعرآ للزمن واملكان، واليت تتقاتع مع اجلنس وا

تأ ريها على التنمية ونة اجملتمعية ع واملكاتماجملاملتداخلة وتأ ريها على تشكيل عالقات القوة ب

النسان، ابيولوجيا، علم كالرفية ملعم االبشرية من خالل جمموعة من الدراسات يف العلو

 االقتصاد، االدب، والعلوم السياسية وغريها.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: مقدم  يف قض ي  املرأ  3113

 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112متطلب سابق 

مليا وإقليميا واقع املرأة عابرتبطة ة اململييعاا املقرر علة من القضايا الفكرية والع

ء ع النسااسها على اوضاور وانعكلتط اوحمليا، ويركز على دراسة النظريات النسوية عرب

قافية واالجتماعية املختلفة الث ابعادها يف صرةتارخييا، ويتناول اوضاع املرأة العربية املعا

لعمل، ان قضايا أة يف ميدان اركة املرمشاوية واالنسانية والسياسية، وحتليل البنى االقتصاد

تنمية وال القانون، لدولة، الصحة،السياسة، وا رأةاملرأة تتقاتع مع العديد من اجملاالت مثل امل

 وغريها من امليادين املتنوعة.
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 نظري( 3  س ا ت مدت د  3نظري ت يف التر ي :  3114

لةةى ا، وبشةةكل خةةاص ع نظرياتهةةميةةة ويهةةدف هةةذا املقةةرر إىل الرتكيةةز علةةى مفةةاهيم التن   

يات التنميةةة علةةى اسةةرتاتيج  ذلك يركةةزكةةيةةة، نظريةةات التنميةةة املثاليةةة ونظريةةات التنميةةة املاد   

ملقةرر إىل تعريةف   اا كما يهدف هذ ثورية "،ت الرتاتيجيات احملافظة واالسرتاتيجيابشقيها " االس

قتصةادية واالجتماعيةة   ل العوامةل اال الةيت تشةم  وميةة  الطالب بالعوامل املعوقة للتنمية يف الةدول النا 

ن التخطةيط  مة ية االستفادة طيط وكيفالتخبوالسياسية، كما ويركز على املفاهيم اليت تتعلق 

 . وضع بعض العالجات للتخلفاحلديث يف

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3نظري ت يف الم االجت  ع:  3115

 مبادئ علم االجتماع 3100متطلب سابق 

يكية لنظريةةات الكالسةةلةةبعض ا عرفيةةةيهةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب باألسةس امل  

بالنظريةةة  اخلةاص  االهتمةام  مةةعسةيها،  ومؤس ورواد هةةذ  النظريةات واملعاصةرة يف علةم االجتمةاع،    

، حبيةث يكةون   بةادل التيةة، ونظريةة   ية الرمزفاعل، والنظرية التالبنائية الوظيفية ونظرية الصراع

ضةةياتها، فروومفاهيمهةةا،  وظائفهةةا،ا، وتنةةاول كةةل نظريةةة مةةن خةةالل العوامةةل املمهةةدة لظهورهةة 

تلةك النظريةات،    من يقي لكل واحدةعد التطبالب واالنتقادات املوجهة إليها، كما ويتناول املقرر

راسةةةة وحتليةةةل يةةةات يف دلنظراحيةةةث سةةةنؤكد علةةةى حفةةةز قةةةدرات الطالةةةب علةةةى توظيةةةف هةةةذ    

 .ااملشكالت االجتماعية وتفسريها واقرتال احللول هل

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3السي س ت االجت  اي   التر وي :  3205

عيةة وعالقةة   ة االجتماالسياسة لعامة واياسة يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مباهية الس

ول الناميةةة لتخطةةيط يف الةةد ابعمليةةة  عريةةفالسياسةةة االجتماعيةةة بالتنميةةة، كمةةا يهةةدف إىل الت   

دئ األساسية اليت مراحله واملبالتخطيط واليب االجتماعي مع عناية خاصة بأسا وعالقتها بالتغري

يف وخاصةةة   فلسةةطنيلتنميةةة يفلطةةيط تقةةوم عليهةةا عمليةةة التخطةةيط، ومناقشةةة مشةةكالت التخ  

 الوتن العربي بصفة عامة.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3جت رب تر وي :  3206

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل التعريةةف بعمليةةة التنميةةة ودورهةةا يف حتقيةةق حيةةاة أفضةةل، وخباصةةة     

أسس ومبادئ وأسةاليب واسةرتاتيجيات تنميةة اجملتمةع بالشةكل الةذي يسةهم يف ترشةيد عمليةات          

عةات احملليةة مةع مناقشةة االجتاهةات املختلفةة للتنميةة، وعةرض ومناقشةة          النمو والتطةور يف اجملتم 

قضايا تطبيقية عن التنمية يف جمتمعات العام الثالث عامة واجملتمعات العربية بصفة خاصة مةع  
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اورها بني احلاضر واملستقبل  حماخلطط اخلمس و –العناية بالقضايا التالية  التنمية والتحديث 

تعةةةديل  –ترشةةةيد اإلنفةةةاآ  –تنميةةةة املةةةوارد البشةةةرية   –التنميةةةة اإلداريةةةة  – التنميةةةة االجتماعيةةةة

اخلةدمات االجتماعيةة والتنميةة  الصةحة، اإلسةكان، التعلةيم، الضةمان         –الرتكيبة السكانية 

 االجتماعي، خدمات الفئات اخلاصة.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: نظري ت التر ي   الروع االجت  اي 3208

ي وتطورهةةا النةةوع االجتمةةاع ولتنميةةة قةةة باسةةاآ دراسةةة اهةةم النظريةةات املتعل   يتنةةاول هةةذا امل 

. وكةةذلك اكية وماركسةةيةليةةة اشةةرت يرباالتةةارخيي. والتوجهةةات حةةول النظريةةات النسةةوية مةةن ل   

راسةة اهةم املةداخل    ع والتنميةة ود واجملتمة  مةاعي اخلوض يف حتليل املفاهيم االساسةية بةالنوع االجت  

 ية.وع االجتماعي يف التنمالنظرية لدمج النساء والن

 نظري( 3   د س ا  مدت 3الد م   مح ي  البي  :  الصح  3211

ن تريةق  محاية البيئة عوجملتمع صحة اويبحث هذا املقرر يف موضوع النهوض بصحة الفرد 

ايةةة مةةن  افةةق ذلةةك والوق الةةيت تر ظةةروفتعريةةف الصةةحة ومفاهيمهةةا واملةةرض وعوامةةل حدو ةةه وال    

حي ومكافحةة  والتثقيف الصة  ق البيئةتري لصحي بني أفراد اجملتمع عناألمراض ورفع مستوى ا

حية واجلهةةةاة ر الطبيةةة والصةة   الكةةواد تةةأمني األمةةراض املعديةةة والسةةارية ورعايةةة األم والطفةةل و     

 .تمع اإلجتماعي الفعال لضمان حياة كرمية ألفراد اجمل

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3اجملت ع الريدي  احلضري  البد ي:  3212

 مبادئ علم االجتماع 3100تطلب سابق م

يفةةةي صةةةل البةةةدوي والر عةةةة املتن تبييهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تزويةةةد الطةةةالب باملعرفةةةة عةةة     

ت االقتصةادية يف  ضرية والعالقافية واحلالريوواحلضري، والبناء االجتماعي للمجتمعات البدوية 

ة التحضةةر معنةةى عمليةةهةةا، ودن وتطوراملةة هةةذ  اجملتمعةةات، والسةةكان واهلجةةرة الريفيةةة، ونشةةوء 

 البةداوة والريةف ويف   يفة بةني احليةاة   للمقارن مليةعوآلياتها وأسبابها، وتزويدهم باملعرفة وبآليات 

 .اجملتمع احلضري

 نظري( 3  د س ا ت مدت  3: االتص ا  الدالق ت الد م  3213

ت يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر اىل تعريةةةف الطةةةالب بعمليةةةة االتصةةةال واركانهةةةا وانواعهةةةا واملهةةةارا  

االتصةةةالية الةةةيت حتقةةةق التفاعةةةل االجتمةةةاعي مةةةع اجلمهةةةور وسةةةبل فعاليةةةة الرسةةةائل وتا ريهةةةا يف  

اجلمهةةور، كمةةا وسةةيتعرف الطالةةب علةةى العالقةةات العامةةة باعتبارهةةا نشةةاتًا حيويةةًا مةةن انشةةطة   

االتصال ما سيقود  اىل فهم العالقات العامة باعتبارها احد انشطة االدارة ، كما سيتناول هةذا  
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رر الوسةةائل الةةيت جتعةةل نشةةا  العالقةةات العامةةة فعةةاال، باالضةةافة اىل دراسةةة الوسةةائل الةةيت     املقةة

يعتمدها اخصائيو العالقات العامة لتنفيذ مهامهم على املستوى االداري والتنظيمي وعلى مستوى 

 اتصالي حبيث يوفر جماال الجنال املؤسسة وحتقيق اهدافها.

 نظري( 3   د س ا ت مدت 3التغس االجت  اي:  3214

 مبادئ علم االجتماع 3100متطلب سابق 

ملبةةادئ الةةيت  ي واملفةةاهيم واالجتمةةاعغري ايهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تزويةةد الطةةالب مبعةةاني الةةت   

تزويدهم باملعرفة عن االجتماعي، و التغيري منا حيتويها ويقوم عليها، وإغناء درايتهم مبصادر وأ

ملعرفةةة عةةن  ويةةد الطةةالب با ف إىل تزيهةةدوفيةةة، كمةةا  عوامةةل وأوجةةه الةةتغريات اجملتمعيةةة والثقا   

مهةةم للرتابةةط  نةةاء فهغاصةةة، وإخاملكانةةة وة والةةتغريات البنائيةةة عامةةة والةةتغريات يف مراكةةز القةة   

عةات العربيةة عامةة    أوضةاع اجملتم  عرفة عنبامل والعالقات بني أجزاء النسق االجتماعي، وتزويدهم

 طاتها.ترابسبابها ووأ غرياتواجملتمع الفلسطيين خاصة وما حدث فيها من ت

 نظري( 3  س ا  مدت د  3: التشريد ت االجت  اي  3215

تماعيةةة يف بالرعايةةة االج ملتعلقةةةاعات أهم التشةةرييهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تعريةةف الطةةالب بةة  

شةريعات األسةرية   جتماعيةة والت مينةات اال التأواجملتمع العربي، مع الرتكيز على تشريعات العمةل  

 ات اخلاصة.وتشريعات الفئ

 نظري( 3   س ا  مدت د 3اجملت ع احمللي الدلسطيين:  3216

تمع الفلسطيين التارخيي للمج للتطور عرفيةيهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باألسس امل

املتمثلةةة بالنسةةق   يةةة، والبنائيةةة والثقاف اسةةيةمةةع االهتمةةام اخلةةاص باألبعةةاد الدميوغرافيةةة والسي    

املقةرر إىل   ين، كمةا ويشةري  الفلسةطي  جتمةع ياسةي، والنسةق الثقةايف للم   االقتصادي، والنسق الس

لى كل واحدة اإلسرائيلي خاصة ع –ينلفلسطياإلسرائيلي عامة والصراع ا –آ ار الصراع العربي

ر واقع املؤسسةات  ام اخلاص بتطوع االهتم، ممن االنسقة املذكورة أعال  يف اجملتمع الفلسطيين

راتها يف التأ ري الجتماعية وقداالرعاية وية، الصحية والصحة النفس الرتبوية، ومؤسسات الرعاية

سةةية لتحةةديات السياناقشةةة امبقةةرر ، كمةةا ويهةةتم امل أنفةةة الةةذكر علةةى واقةةع كةةل واحةةدة مةةن    

 .ولته املستقلةد ء تريقه لبنالسطيين يفالف واالقتصادية واالجتماعية اليت يقف أمامها الشعب
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 نظري( 3  مدت د س ا ت  3خدم  اجل  ا :  3219

 مدخل إىل اخلدمة االجتماعية 3109متطلب سابق 

تهةةةا أهةةةدافها، وأهميماعةةةة، وة اجليهةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطةةةالب مبفهةةةوم خدمةةة 

دئ وأركةان  ول املقةرر مبةا  يةة ويتنةا  تماعكطريقة مكملة ومتكاملة مع باقي ترآ اخلدمةة االج 

عيةة ومؤسسةات   مااجلالربامج و جلماعات،ااع نوخدمة اجلماعة، والتعريفات املختلفة للجماعة وأ

ك املراحةل،  ل مرحلة من تلة كيتها يف اميكخدمة اجلماعة، كما ويهدف املقرر إىل مناقشة دين

خصائي االجتمةاعي  يستخدمها األ رات اليتملهاوأساليب إدارة لقاءات اجلماعة مع الرتكيز على ا

هيةةة تقةةويم  ملهةةارات عةةن ما عرفةةة وااملب لتحقيةةق ذلةةك، كمةةا ويهةةدف املقةةرر إىل تزويةةد الطةةالب      

مةةاعي يف التعامةةل مةةع ألخصةةائي االجتاتبةةة علةةى ملرتاجلماعةةة يف مراحلةةها املختلفةةة واملهةةام املهنيةةة ا

 .ع اجلماعةمتريقة العمل  ملمارسة االتنتائج كل تقويم، وأدوار  يف بعض امليادين واجمل

 نظري( 3  ا ت مدت د س  3:  ي الروع االجت  اي  األمن االنس ني  التر 3222

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113متطلب سابق 

دف اىل دراسةة  االجتمةاعي ويهة   ر النةوع منظو يتناول هذا املساآ مفاهيم االمن االنساني  من

يتم دراسةة  سة كمةا  املسةلحة.   الصةراعات ول، اوضاع النساء الغري انسانية مثل احلةروب، االحةتال  

 ةار االمةن علةةى   يةة عامليةا، وا  لةى التنم عسةاته  السةلم وانعكا اوضةاع املةرأة ومسةاهماتها يف حةاالت     

لسياسةةةات راسةةةة وحتليةةةل اعيةةةا ، ودجتمااوضةةةاع املةةةرأة مةةةن عةةةدة نةةةواحي اقتصةةةاديا وسياسةةةيا وا

 واالسرتاتيجيات الوتنية والدولية ذات العالقة.

 نظري( 3س ا ت مدت د    3 التشريد ت االجت  اي   مح ي  الطدل : 3223

 اجملتمةع  يفبرعايةة الطفةل    ملتعلقةة ايعات اىل تعريةف الطةالب بةأهم التشةر     يهدف هةذا املقةرر  

يعات رتكيةةز علةةى تشةةر، مةةع ال خةةاص العربةةي  بشةةكل عةةام ، ويف اجملتمةةع الفلسةةطيين بشةةكل 

 وص.لية بهذا اخلصيات الدوتفاقحقوآ الطفل ، وحقوآ االشخاص ذوي االعاقة ، واال

 (نظري 3س ا ت مدت د    3 حقوق الطدل  : 3226

  الطفل التشريعات االجتماعية ومحاية  3223متطلب سابق  

يتناول هذا املقرر حقوآ الطفل يف التشريعات الدولية واليت تشمل  االعةالن العةاملي حلقةوآ    

( ، واالعةةالن اخلةةاص حبقةةوآ  1959( ، واعةةالن حقةةوآ الطفةةل لعةةام )   1948االنسةةان لسةةنة)  

( ، وكةذلك حقةوآ   1989قوآ الطفل لعةام )  (، واتفاقية ح1975االشخاص من ذوي االعاقة )
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االشخاص ذوي االعاقةة يف اجملتمةع الفلسةطيين وتشةمل تنةاول عةدد مةن احلقةوآ ومناقشةتها مثةل           

احلق يف التعليم والصحة والتغذية  والسكن واحلق يف التأهيل واحلق يف التنقةل واللعةب وغريهةا    

 من احلقوآ .

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3(:1ت   ئال الد مم رس  اخلدم  االجت  اي  مع األفرا  3227

 مدخل اىل اخلدمة االجتماعية  3109متطلب سابق 

ع األفةةراد مةةمةةة االجتماعيةةة قةةة اخلدن تريهةذا هةةو املقةةرر األول مةةن بةةني مقةةررين متتةالني عةة  

ت تريقةة خدمةة   فاهيم وتعريفةا ماملة عن الش والعائالت، حيث يهدف إىل تزويد الطالب باملعرفة

خصةةائي االجتمةةاعي ملهنيةةة بةةني األلعالقةةة اات االعائلةةة، وأهةةدافها وأخالقياتهةةا، ومقومةةاألفةةراد و

العائليةة   – االجتماعيةة  –ية سةة النفسة  لدرااوالعميل، كما يهتم املقرر بتوضةيح أسةلوب وأهةداف    

 االسةتعانة بتقةارير مهنةيني   رة املنزليةة و ت والزياابالواآلليات املتبعة لتحقيقها مع الرتكيز على املق

 .آخرين لتحقيق ذلك

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: الروع االجت  اي  الد ل 3228

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113متطلب سابق 

مةةةل ل يف ميةةةدان العوالرجةةةا لنسةةةاءيهةةةدف هةةةذا املسةةةاآ اىل تعريةةةف الطلبةةةة علةةةى واقةةةع ا     

وآ العمةل  ت سة ل، دراسةة ميةزا  ريف العم تعالفلسطيين، التعرف على فجوات النوع االجتماعي يف

جور يف وآ العمةةل املةةأ سةةيقةةات يف ن معمةةالفلسةةطيين وخصةةائص العمالةةة النسةةائية ومةةا تواجهةةه     

كيل االقتصةادي يف  ئيلي على التشل االسراحتالالقطاعات املختلفة، وسيتم التطرآ اىل تأ ري اال

ات دور النقابةةولعمةةل والعمةةال  تعلقةةة باامل فلسةةطني وسةةوآ العمةةل، ودراسةةة القةةوانني الفلسةةطينية    

لعةةةامالت اع عةةةن قضةةةايا ايف الةةةدف ريهةةا واملؤسسةةات احلكوميةةةة وغةةةري احلكوميةةةة العاملةةةة وتأ  

 والعاملني.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3:  الروع االجت  اي  الد ل   حقوق املواطر 3229

ددة للدولةة  االنظمةة املتعة   نظريةات  وفهةم  يتناول هذا املسةاآ اكسةاب الطلبةة مهةارات حتليةل     

ة احلديثةةة ولغايةةة نةةذ نشةةأت الدولةةلعربيةة م ادول واتنةةة ومواكبةةة املةةتغريات يف الةةوتأ ريهةا علةةى امل 

القتةه باجملةال   عممارسته. ومةا  وذا احلق ية هاالن، وما هو مفهوم حق املواتنة ، وكيف يتم محا

ون، واملشةةاركة اة امةةام القةةان، املسةةاولكيةةةالعةةام واخلةةاص، االسةةتقاللية، حريةةة الفةةرد، حةةق امل

 السياسية.
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3 منو الطدل  را يته  3230

لسةةنوات يةةز علةةى أهميةةة ا ع الرتكمةةلطفةةل ليتنةةاول املقةةرر أساسةةيات عمليةةة النمةةو والرعايةةة  

تنةاول األمةور   لنفسةي، كمةا وي  تمةاعي وا االجاألوىل من حياته من حيث النمو اجلسمي والعقلةي و 

حتةى السادسةة مةن    ومنةذ الةوالدة    ة بالطفلعنايالواجب مراعاتها يف مرحلة احلمل والرضاعة  م ال

 عمر .

 نظري( 3س ا ت مدت د    3 الدالق ت االسري   األسر  الدلسطيري   3231

العالقةةات  مةدى ارتبةا  منةط   سةتها، و ل درايتنةاول  املقةرر مفهةوم العالقةات االسةرية ومةةداخ     

ر يف األدوار تةةةؤ  عوامةةةل الةةةيتحتديةةةد الولةةةة، االسةةةرية بتوةيةةةع املراكةةةز واألدوار يف حمةةةيط العائ 

جتمةاعي يف حمةيط   ط احلةراك اال منة غةيري يف  الت واألوضاع املتغرية بني أعضاء األسرة ، وأ ر هةذا 

 االسرة .

 نظري( 3س ا ت مدت د    3 الد ل مع األطد ا يف الظر ف الصدب   3237

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

 مرحلةةة هلةةا االنسةةان يف ن يتعةةرضا كةةنيتنةةاول هةةذا املقةةرر  اهةةم الظةةروف الصةةعبة الةةيت مي 

ختطةةي  سةةاعد الطفةةل يف كةةن ان تميلةةيت الطفولةةة، كمةةا ويتنةةاول اهةةم االجةةراءات والوسةةائل ا   

اكةةز ار مؤسسةةات ومرالةةب بةةادو الط الظةةروف الصةةعبة، كمةةا ويهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تعريةةف     

هةذا املقةرر   هدف روفا صعبة، ويواجهون ظين يالطفولة اجتا  متكني ورعاية وتاهيل االتفال الذ

 ال يف ظروف صعبة.لعمل مع االتفلقة يف املتعااىل تعريف الطلبة باهم واحدث النظريات العلمية 

 نظري( 3 س ا ت مدت د   3 األطد ا ذ ي االا ق  : 3238

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

ذوي  فةةةالطةةةور تربيةةةة االترخيي لتالتةةةا يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر اىل ان يتعةةةرف الطالةةةب باملسةةةار

ت اخلاصةةة ، ذو االحتياجةةا ة والطفةةلخلاصةةاالعاقةةة، كمةةا يهةةدف اىل املامةةه مبفهةةوم الرتبيةةة ا    

اهةم فئةةات ذوي   ول هةذا املقةةرر ذلك يتنةةاكة ن ، ومفهةوم البيئةة األقةةل قيةودا ، والعمةةل مةع الوالةةدي    

قةةةة اجلسةةةمية  سةةةمعية ، االعاعاقةةةة ال، االاالعاقةةةة وهةةةي  االعاقةةةة العقليةةةة، االعاقةةةة البصةةةرية    

تةةب ، ضةةطرابات التخاالةةتعلم ، ابات حية، االضةةطرابات االنفعاليةةة والسةةلوكية، صةةعو   والصةة

دمات الرتبويةة  دمة لتقديم اخلآ املستخالطرالتوحد، مع تسليط الضوء على مسببات االعاقة ، و

 والتعليمية لكل فئة من تلك الفئات 
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3 الدرف ضد االطد ا : 3239

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

اليةات  اله وانواعةه، و اهةم اشةك  وتفةال  يهدف هذا املقةرر اىل تعريةف معنةى العنةف ضةد اال     

هةم النظريةات   أل هةذا املقةرر   ا ويتنةاو ، كمة واجراءات العمل مع االتفال الةذين يتعرضةون للعنةف   

يهةدف  التفةال، كمةا و  العنةف ضةد   ارسة املفسرة  للعنف ضد االتفال وكذلك أهم مصادر مما

 نني.الفلسطي تفالا املقرر اىل التعرف على العنف املوجه ضد االهذ

 نظري( 3س ا ت مدت د    3 التغذي   صح  الطدل : 3240

املبكةةرة  مرحلةةة الطفولةةة امةةة ويفعغذيةةة يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تعريةةف الطالةةب بأهميةةة الت

 ةار املرتتبةة   ة واالذ  املرحلة هة ى اتفةال  ة لةد خاصة واىل ةيادة قةدرتها علةى معرفةة مشةاكل التغذية     

هةةا يف الصةةحة  امينةةات واهميتء، الفيتلغةةذااعلةةى ذلةةك، ويتنةةاول املقةةرر  العناصةةر االساسةةية يف      

لتغذيةة، وتلةوث   اب وأمةراض سةوء   ة، واسبالصحيواملرض، العناصر املعدنية واهميتها الغذائية وا

الرضةةاعة، ول غةةذاء يف احلمةة ذاء، والللغةة الغةةذاء بامليكروبةةات والتلةةوث الكيمةةائي واالشةةعاعي   

 والفطام ومشكالت الرضاعة، واضطرابات األكل .

 نظري( 3س ا ت مدت د    3 :   اياالسرتاتيجي  الوطري  لتدقيق الروع االجت 3241

تحويةةةل لجتمةةةاعي كآليةةةة لنةةةوع االيق وايتنةةاول هةةةذا املسةةةاآ تةةةدريس الطلبةةةة آلليةةات التةةةدق  

يق، املنهجيةة  ة مراحةل التةدق  تم دراسة يي، سة املؤسسات العاملة لتخطيط وتضمني النوع االجتمةاع 

قيق النةةوع سةةرتاتيجية لتةةد اسةةات االالدرواملتبعةةة وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة جمموعةةة مةةن االحبةةاث     

 االجتماعي حمليا وعامليا.

 نظري( 3  د س ا ت مدت  3: الروع االجت  اي  االاالم 3242

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113متطلب سابق 

املتبادلةة بةني النةوع االجتمةاعي واالعةالم وتةأ ري كةل منهمةا علةى           يعاا هذا املساآ العالقةة 

االخر خاصة ما يتعلق بقضايا املرأة، اضافة اىل قضةايا  ةورة االتصةال وأ رهةا يف التنميةة والةتغري       

االجتمةةاعي. كمةةا سةةيناقش املسةةاآ صةةورة كةةل مةةن الرجةةل واملةةرأة يف وسةةائل االعةةالم واالفةةالم    

يةةة، وواقةةع املةةرأة والرجةةل يف املؤسسةةات االعالميةةة. يعةةاا املسةةاآ دور  واملسلسةةالت احملليةةة والعامل

االعةةالم يف احةةداث التغةةيري يف التوجهةةات اجملتمعيةةة فيمةةا يتعلةةق بقضةةايا النةةوع االجتمةةاعي املةةثرية   

للجةةدل، مثةةل العنةةف االسةةري وعمةةل املةةرأة، النمطيةةة يف الةةتفكري اجملتمعةةي وغريهةةا، كةةذلك       
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الرأي العام وتغيري الصورة النمطية املتعلقة باملرأة خاصة يف اجملتمع فحص دور االعالم يف توجيه 

 الفلسطيين.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: اللغ   األ باملرأ  يف  3243

تةؤ ر علةى النةوع     الثقافيةة الةيت   لةدالالت يةة وا يتطرآ هذا املسةاآ اىل حتليةل واقةع اللغةة العرب    

رل التساؤالت التالية  نية املرأة تطياة لدوالءارس ااالجتماعي، على اعتبار ان اللغة ذكورية ومت

جملتمعةات هةي الةيت    افيةة لالمةم وا  الةة الثق احل هل اللغة تكوين مسبق عةن احلالةة الثقافيةة؟ أم ان   

ك من خالل حتليل يتم اختبار ذلسجتماعي؟ اال تصنع اللغة وتوجه خطابها، وتقنن عالقتها بالنوع

فيةة مةن منظةار النةوع     ن مةدلوالت  قا ما حتمله  ومجملتمع الفلسطييناالمثال الشعبية املتداولة يف ا

ربةي، وآفةاآ   ني والوتن العمن فلسط تباتاالجتماعي. وسنناقش بعض الكتابات والروايات لكا

 التحول يف االستعمال اللغوي.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: الروع االجت  اي  االسر   اجملت ع 3244

 فاهيم النوع االجتماعيمبادئ وم 3112متطلب سابق 

االسةرة   نع القةرار داخةل  لقةوة وصة  اصةادر  يهدف هةذا املسةاآ اىل دراسةة تبيعةة العالقةات وم     

ىل، وسةيتم تنةاول   جتماعيةة االو ؤسسةة اال ي امللكل من املةرأة والرجةل، علةى اعتبةار ان العائلةة هة      

منظةور النةوع    مةن  ذا العالقةات هة د ت علةى  حة لةيت  مكانة املرأة داخل العائلة العربيةة والتحةوالت ا  

يل وضةع  لةى صةياغة وتشةك   تصةادية ع االقواالجتماعي، وسيتم نقةاش تبيعةة االنظمةة السياسةية     

تمةع. وسةيتم نقةاش    ل العةام يف اجمل ة واجملةا السراالنساء يف الدول العربية يف اجملال اخلاص داخل 

ي واالنتقةادات  سةو لةى اخلطةاب الن  عأ ريهمةا  ت وتالتأ ري الديين والثقايف على صياغة هذ  العالقا

 اليت وجهت له.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: سي س ت  مداخل متكة الروع االجت  اي 3301

 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112متطلب سابق 

ا ، جتمةةاعي اقتصةةادي نةةوع االني لليركةةز هةةذا املسةةاآ علةةى فهةةم متعمةةق لسياسةةات الةةتمك   

وظيفها عمليا يف تمدة دوليا وتكني املعلتمت اسياسيا واجتماعيا من خالل حتليل ودراسة مؤشرا

دمةج النةوع    السياسات على أ ري هذ تفهم ودراسة وحتليل بعض السياسات واخلطط يف املنطقة، 

 االجتماعي يف جماالت التنمية.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: الدرف الروع االجت  اي  3302

 عينوع االجتمالاالسرتاتيجية الوتنية لتدقيق ا 3245متطلب سابق 

ي والسياسةةةي القتصةةةادالعنةةةف ايركةةةز هةةةذا املسةةةاآ علةةةى تعريةةةف الطلبةةةة علةةةى مفهةةةوم       

دية واالقتصةادية  النفسةية اجلسة   لى الصحةعري  واالجتماعي دوليا واقليميا وحمليا، وما مدى تأ 

الجتمةاعي وآليةات    علةى النةوع ا  نف املبينالع للمواتنني والدولة بشكل عام، وتعريف الطلبة على

ف. كةةذلك يةةة ضةةحايا العنةة فرة حلماملتةةوالعمةةل للحةةد مةةن ا ةةار ، وسياسةةات التةةدخل واملصةةادر     ا

املتنوعةة واالجةراءات    ة قضايا العنفة ملعاجلتبعالتطرآ اىل فهم السياسات الوتنية واالجراءات امل

 الوقائية املتبعة للحد منه.

 نظري( 3مدت د   س ا ت  3الدميقراطي   التر ي :  3305

سياسةةةية يةةةة باألنظمةةةة الالتنمو عمليةةةاتاملقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بارتبةةةا  اليهةةةدف هةةةذا 

اول قضايا ذات ارتبا   لتنموية، ويتنعمليات اة للاملختلفة، والنظريات القائلة بأهمية الدميقراتي

قرر تطور مفهوم ملكما يعاا ا قتصادي،واال أشكال التنمية املختلفة تبيعة النظامني السياسي

طةةور مفهةةوم تلةةيت أسةةهمت يف املختلفةةة اارب العقةةود اخلمسةةة األخةةرية ويسةةتعرض التجةة التنميةةة يف

م التنميةة، وكةذلك   دامة إىل مفهوة واالستموليالتنمية وصواًل إىل إدخال مفاهيم املشاركة والش

اهيم دراسات الفقر إىل ريها ودخول مفملرأة وغية انشوء مفاهيم التنمية مثل التنمية الريفية، وتنم

اسةي، ويعةري   يالس تبيعةة النظةام   ليتهةا مةع  وفعا التنموية، وارتبا  عمليةة التنميةة   الدراسات جمال

 املختلفة. ني يف مراحلهايف فلسط مويةاملقرر اهتماما خاصا بالتجربة الدميقراتية التن

 نظري( 3 س ا ت مدت د  3املرأ   التر ي :  3306

ية االجتماعية  عمليات التنميفلبشرية ا وارديهدف هذا املقرر إىل تسليط الضوء على دور امل

ليةات إنتاجيةة وغةري    املةرأة مةن عم   تقةوم بةه   ى مةا وخاصة دور املرأة يف عمليةة التنميةة، والتعةرف علة    

عرض املقةةرر اجملتمةةع، ويسةت واملةرأة   نميةة إنتاجيةة مبةا يسةةاعد علةى وضةع خطةةط لزيةادة معةةدالت ت     

كيفيةة تعزيةز دور   يف العةام، و  التنميةة  يةة ملعحاالت تطبيقية وجتارب رائةدة ملشةاركة املةرأة يف    

ليةة واملنظمةات   املنظمةات الدو وحلكومةات  اتها املرأة يف تدعيم مكانتها، واإلجراءات اليت اختذ

 غري احلكومية يف ذلك.

 نظري( 3 س ا ت مدت د  3: سي س ت التر ي   الروع االجت  اي 3308

علقةة بتضةمني النةوع االجتمةاعي،     يركز هذا املساآ على دراسة مداخل وتوجهات تنموية مت

وفهم املداخل التنموية املختلفةة يف العمةل مةع النسةاء  النسةاء يف التنميةة، النسةاء والتنميةة، النةوع          
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االجتماعي والتنمية. وسيتم استعراض وحتليل لبعض جتارب نسوية تنموية والتعريف بالتحةديثات  

 اجلنس والطبقة والدين. –أبعاد  املتداخلة مع فهم النوع االجتماعي بومناقشة احللول املطروحة، 

 نظري( 3  د س ا ت مدت  3نظري ت الدال   تطبيق ته :  3309

 مدخل اىل اخلدمة االجتماعية  3109 متطلب سابق

ختةارة ملمارسةة   ض النظريةات امل ة عن بعة لشامليهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة ا

لتاليةةة  نظريةةة اام بالنظريةةات ع االهتمةةمةةت( فةةراد والعةةائالاخلدمةةة االجتماعيةةة ) بةةاألخص مةةع األ 

ولوجيةةة ، ونظريةةات ايكقةاالنسةةة ، ونظريةةاالجتمةةاعي، والنظريةةة اإلنسةةانية  –العةةالج النفسةةي  

لكةةل  دة جوانةةب مهمةةةعةةطرآ إىل سةةنت طتلفةةة، عنةةد تناولنةةا لكةةل واحةةدة مةةن هةةذ  النظريةةات  

سةةان، مفةةاهيم  ة لطبيعةةة اإلنه النظريةةتوجيةةونظريةةة، ومةةن أهمهةةا  اخللفيةةة التارخييةةة للنظريةةة،    

ئ العالجيةة  ألهداف واملبادا، أخرىت ظرياالنظرية وإتارها الفكري وعالقتها بأتر فكرية ون

ة ملمارسةة النظريةة يف   مليات املتبعة علواملراحل وا لكل نظرية واملناهج أو الطرآ املتبعة لتحقيقها،

الشمولي، مةن  ج املتكامل وكرة العال فبينالعالج، كما ويهدف املقرر إىل حث الطالب على ت

ة، مبةا  جتماعية اخلدمة االأ ناء ممارس (، من جهة أخرى،Eclectic) ائيجهة، والتوجيه االنتق

ة مةن بةني تلةك    ين نظرية واحةد ر على تبقتصايتماشى مع حاجيات ومشاكل العميل، وبداًل من اال

 النظريات أو غريها

 نظري(  3   د س ا ت مدت 3لتر ي :  ا التخطيط إىل مدخل 3311

العالقةةات ميةةة والتخطةةيط وية للتنألساسةةايهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب باملفةةاهيم  

يتةةه يف أحةةداث الجتمةةاعي وأهملتخطةةيط اسةةس ااملتبادلةةة بةةني املفةةاهيم وتزويةةدهم باملعرفةةة عةةن أ 

قيقهةا ومؤشةرات   حت افها وميةادين عيةة وأهةد  جتماالتنمية الشاملة والتعرف على غايةات التنميةة اال  

وبةرامج   مليةات ونشةاتات  عإلجنةال   باتةه قياسها، وتوضيح ضرورات التخطةيط االجتمةاعي ومتطل  

التنميةةةة  اعي يف جمةةةاالتط االجتمةةةملخطةةةالتنميةةةة االجتماعيةةةة، كمةةةا ويهةةةدف إىل تبيةةةان دور ا  

 إحداث ية ودورها يفنمية االجتماعليها التند عواخلدمات االجتماعية، وأهمية املقومات اليت تست

التقةةةدم  لالةمةةةة لتحقيةةةق لتخطةةةيط اات االتغةةةيري االجيةةةابي يف اجملتمةةةع، والتعةةةرف علةةةى سياسةةة    

لعربية عامة ويف اريع التنموية عض املشاباقع واالقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع، والتعرف على 

 .فلسطني خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها
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 نظري( 3   ت مدت د س ا 3ترظيم اجملت ع  أجهوته:  3312

 مدخل إىل اخلدمة االجتماعية 3109متطلب سابق 

خلدمةة  اإحةدى الطةرآ يف   تمةع ك يم اجمليهدف هذا املقرر إىل تعريةف الطةالب بطريقةة تنظة    

ختلفةةة، تعريفاتهةةا املومفهومهةةا وخيي االجتماعيةةة، حيةةث سةةيكون الرتكيزعلةةى تطورهةةا التةةار   

ويهتم املقرر  الفرد (، كما عة وخدمةجلماا) خدمة وعالقتها بطرآ اخلدمة االجتماعية األخرى 

فة ملمارسة هذ  ، ومناذج طتلجلماهرييمل ابتوضيح مبادئ وفلسفة وأهداف تنظيم اجملتمع والع

االجتمةةاعي  تمةةاعي، والعمةل طةيط االج التخوالطريقةة مةع الرتكيةةز علةى تنميةةة اجملتمةع احمللةةي،     

جعةةة شةةاملة الث، ومراثبنماذجهةةا الةة تمةةع،اجملواألجهةةزة الةةيت متةةارس مةةن خالهلةةا تريقةةة تنظةةيم  

رتاتيجيات املتبعة ماهريي واالسالعمل اجلمع ولكافة أدوار األخصائي االجتماعي يف تنظيم اجملت

رر أهميةة القيةادة   ا يتنةاول املقة  ذلك، كم حقيقيف ممارسة تنظيم اجملتمع والوسائل املستخدمة لت

 .هلاظريات حوالنواعها يف تنظيم اجملتمع وخباصة معنى القيادة وأنو

 نظري( 3   د س ا ت مدت 3إ ار  املؤسس ت االجت  اي :  3313

 مدخل اىل اخلدمة االجتماعية  3109 متطلب سابق 

ا وأهةةدافها، إلدارة وأهميتهةةاملعنةةى  عةةريفيهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تزويةةد الطةةالب باألسةةاس امل

عيةةة، ومةةن ؤسسةةات االجتماة يف املإلداراويهةةدف إىل تزويةةد الطةةالب باملعرفةةة عةةن وظةةائف   كمةةا

ه والتنسةةيق رارات والتوجيةةختةةاذ القةة ة واأهمهةةا وظةةائف التخطةةيط والتنظةةيم والتوظيةةف والقيةةاد    

التصةال اإلداري مةن   ملقةرر موضةوع ا  يتنةاول ا مةا و وتقديم التقارير والتمويل والتقةويم والرقابةة، ك  

ت االتصةةال ائلها، ومقومةةارقهةةا ووسةةة، تحيةةث مفهةةوم عمليةةة االتصةةال يف املؤسسةةات االجتماعيةة

هةا املختلفةة،   اتظريوعمليتهةا، ون  الدافعيةة يةز و الفعال والناجح، كمةا ويهةتم املقةرر مبفهةوم التحف    

إلدارية املختلفة، مةع  رة واملدارس اات اإلدانظريبيهدف هذا املقرر أيضًا إىل أغناء معرفة الطالب 

، والنظريةات  ملدرسة الكميةاية، سلوكس الاالهتمام بالنظريات العلمية الكالسيكية، املدار

 املوقفية.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3املشكالت االجت  اي :  3314

 مبادئ علم االجتماع 3100متطلب سابق 

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب بطبيعةةة املشةةكالت االجتماعيةةة واملةةداخل النظريةةة   

ة يف البيئةةات احملليةةة املختلفةةة،   املختلفةةة لتحليلةةها، وتفسةةريها، وتبيعةةة املشةةكالت االجتماعيةة     

وتبيعةةةة املشةةةكالت الةةةيت تعةةةاني منهةةةا فئةةةات الطفولةةةة والشةةةباب يف ظةةةروف العصةةةر وأسةةةاليب    
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مواجهتها، وأبعاد املشةكالت الةيت تعةاني منهةا األسةرة املعاصةرة يف ظةروف البيئةة العربيةة عامةة           

رفةةةة عةةةن تبيعةةةة  والبيئةةةة الفلسةةةطينية خاصةةةة، كمةةةا ويهةةةدف املقةةةرر إىل تزويةةةد الطةةةالب باملع    

املشكالت الرتبوية اليت تعاني منها الفئةات املختلفةة وأ رهةا علةى منةو الشخصةية، والعالقةة بةني         

 املشكالت االجتماعية والتغري وأ رها على عملية النمو.

 نظري( 3 د   س ا ت مدت 3 ارش   االطد ا  املرائقة : 3324

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

ه والتعريةف  لنفسةي وتطبيقاتة  االرشاد افهوم ر اىل تبصري الطالب وتعريفه مبيهدف هذا املقر

ملعلومةات والبيانةات   اىل وسائل عع التعرف اة، ومبجاالت االرشاد املرتبطة مبراحل النمو املختلف

دورها يف ارشاد وشاد ومفهومها يات االرنظر ، وأهميتها الغراض االرشاد النفسي، والتعرف اىل

ني ومشةكالتهم  تفال املةراهق صائص االيف خباهقني ، كما يهدف املقرر اىل التعراالتفال املر

يف عةالج مشةكالت    واحلاجةة  هلةا   الرشاديةمج االنفسية املختلفة، واىل ضرورة تقدير وجود الربا

فةال يف املشةكالت   الرشةادية لالت لةربامج ا اناء االتفال . ويهدف اىل مساعدة الطلبة يف حماولة ب

تخداماته يف اد النفسةةي واسةةول االرشةةحةةلبةةة لعمةةل علةةى خلةةق اجتةةا  اجيةةابي لةةدى الط املختلفةةة، وا

 .واحلياة تمعارشاد وعالج االتفال املراهقني يف املدرسة واجمل

سةةةةة ا ت  3(: 2ئالت  الدةةةةة مم رسةةةةة  اخلدمةةةةة  االجت  ايةةةةة  مةةةةةع األفةةةةةرا    3326

 نظري(  3 مدت د 

 (1ائالت )فراد والعألممارسة اخلدمة االجتماعية مع ا 3227متطلب سابق 

ة مةع األفةراد   دمةة االجتماعية  ريقةة اخل يف ت هذا هو املقةرر الثةاني مةن بةني مقةررين متتةاليني      

ة مركزيةة  لتشةخيص، كعملية  ااملة عةن  الش والعائالت، حيث يهدف إىل تزويد الطالب باملعرفة

وياته حمتواته ومركباته ص، ومكونتشخييف ممارسة هذ  الطريقة مع الرتكيز على أهداف ال

ة ومهارة استقاء أهداف ية واالجتماعيوالعائل تفيةالتكاملية من الناحية النفسية والعقالنية والعا

رفةة الشةاملة عةن    الطةالب باملع  ىل تزويدإقرر عالجية بناًء على نتائج التشخيص، كما ويهدف امل

لعالج النفسةي  اآليات ممارسة وى أهداف ز علالعالج يف ممارسة اخلدمة االجتماعية، مع الرتكي

اومةةة لرتكيةةز علةةى مقج، مةع ا ات العةةالالعةةائلي الشةةمولي، وتوضةيح بعةةض معوقةة  –االجتمةاعي   –

مقومةات العةالج   وقةويم العةالج،   وآليةة ت  مليةة العميل للعالج، كمةا ويتطةرآ املقةرر إىل أهةداف وع    

 الناجح وإنهاء العالج، واملتابعة.
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 ا لي( 2نظري ،  1  دت د مس ا ت  3: خدم  اجت  اي  (1تدريب ميداني   3327

فةةراد ة االجتماعيةةة مةةع االممارسةةة اخلدمةة 3227خدمةةة اجلماعةةة ، 3219متطلةةب سةةابق 

 ساعة معتمدة 50، اجتياة  (1والعائالت)

ة اجتماعيةة  ق الطالةب مبؤسسة  يث يلتحة حالية هذا هو املقرر األول من بني أربعة مقررات متت

 15 لعدمب ، ويقضي فيها سكنانطقة م يفيون أو صحية أو تربوية يعمل بها أخصائيون اجتماع

ا ية، اهلةدف األساسةي مةن هةذ    سةاعة فصةل   250-225سةاعة أسةبوعية، أو مةا يعةادل      20 -

منطقةة   يفة االجتماعيةة  ت الرعاية ؤسسةا معلةى كافةة    املقرر هو إتاحةة الفرصةة للطالةب ليتعةرف    

توقةع  مةن   ومةن امل ، اعيونيون اجتمة خصةائ أسكنا ، مع اهتمام خاص باملؤسسات اليت يعمةل بهةا   

ماهية خدماتها  و ها وسياستها يث  تارخيحمن  الطالب  التعرف على املؤسسة امللتحق بها الطالب

ومات، كذلك من غريها من املعلوها  واقمير تتفعيني  من خدماتها  وتطوومشاريعها وجمتمع املن

عمةل بهةا   ية الةيت  جتماعية ؤسسةات اال امل املتوقع من الطالةب التعةرف علةى اكةرب عةدد ممكةن مةن       

ة بتقةديم تقةارير   دريبه باملؤسسة تب ا ناء لطالااخصائيون اجتماعيون ا ناء تدريب الطالب، ويقوم 

 عن هذ  املؤسسات واملؤسسة امللتحق بها الطالب .

 ا لي( 2نظري،   1  دت د س ا ت م 3: خدم  اجت  اي  (2تدريب ميداني   3329

 اعيةخدمة اجتم (1التدريب امليداني ) 3327متطلب سابق 

ماعيةةة او الةةب مبؤسسةةة اجتلتحةةق الطي يةةة، هةةذا املقةةرر الثةةاني مةةن بةةني أربعةةة مقةةررات متتال 

الفةةرد،  لةةى تريقةةة خدمةةةع عملةةها كةةز يفصةةحية او تربويةةة يعمةةل بهةةا اخصةةائيون اجتمةةاعيون تر

 ومةن ساعة فصةلية    250- 225 ،ساعة اسبوعية  او مايعادل 20-15ويقضي فيها مبعدل 

حلالةة والتشةخيص   ابلةة ودراسةة ا  ال واملقالتصملهارات ا طالب خالل تدريبه اكتسابمن الاملتوقع 

متوقةع  ولتطلعةات، كمةا   هةداف وا اضةحة األ خطة عالجية و ءالعائلي وبنا –االجتماعي –النفسي 

 . من الطالب اكتساب مهارات إنهاء العالقة املهنية

 نظري( 3مدت د    س ا ت 3 الترش   االجت  اي  يف ميدان الطدول   3334

ف اجملتمةع  قوماتهةا يف ظةرو  حتديةد م ويفهةا  يتناول املقةرر التنشةئة االجتماعيةة مةن حيةث تعر     

تمعةةه ، تسةةابه لقةةيم جم لطفةةل واكية اواالجتاهةةات النظريةةة لتفسةةريها ، وربطهةةا بنمةةو شخصةة     

ور تمةاعي، والةد  والسلوك االج الشخصية ياغةصومعاجلة ألمنا  التنشئة ومراحلها وفاعليتها يف 

 لمؤسسات املهتمة بعملية التنشئة.الوظيفي ل
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 نظري( 3ت د   س ا ت مد 3 مشكالت االطد ا  طرق الدال   3335

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

مية والسةلوكية  تماعية والتعلية واالجفعالييهدف املقر اىل التعرف على أهم املشكالت االن

ز علةى االجتةا    ج، مةع الرتكية  يةة والعةال  وقاه وتةرآ ال اليت قد يتعرض هلا الطفةل يف مراحةل حياتة   

 األتفال .  عالج مشكالتيفلرتبوية ات االسلوكي، وأهمية دور األسرة وتعاونها مع املؤسس

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3الصح  الردسي :  3339

بيةة  صةص الرت ختسةابق لطلبةة    )بةدون متطلةب  ، ء علةم الةنفس   مبةادى  3110متطلب سابق 

 .ية العلوم الرتبوية(اخلاصة يف كل

ة من جهة وعلم م الصحة النفسية مبفهولشامليهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة ا

يةةات ملقةةرر نظرا كمةةا ويسةةتعرض  خةةرى،االضةةطرابات واألمةةراض النفسةةية والعقليةةة مةةن جهةةة أ   

 –مةراض الطةب   شةخيص األ صةنيف وت تنفسةية للمةريض وعائلتةه،     –الشخصية، فحوصات تبية 

بات بية، واالضةةةةطرا ات العصةةةةا طراب، واالضةةةة والربانويةةةةا ية، واالضةةةةطرابات العاتفيةةةةة،   نفسةةةة

ة، وظةةروف يجسةةد –نفسةةية ابات العضةةوية، واالضةةطر  –الشخصةةية، واالضةةطرابات النفسةةية   

 لفة.الطوارئ بالطب النفسي ومهن الصحة النفسية املخت

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 تدديل السلوك ارد الطدل : 3343

بيةة  صةص الرت ختسةابق لطلبةة    )بةدون متطلةب  ، ء علةم الةنفس   مبةادى  3110ابق متطلب س

 .اخلاصة يف كلية العلوم الرتبوية(

وتةةةرآ القيةةةاس  اسةةةاليبهوائصةةةه يتضةةةمن املسةةةاآ مفهةةةوم تعةةةديل السةةةلوك وخطواتةةةه وخص 

ك املعةريف،  و تعةديل السةلو  أالسلوك  عديلاملستخدمة للسلوك، كما يتضمن منهجية البحث يف ت

 لسلوك املكتسب واحملافظة عليه.وتقييم ا

 نظري( 3س ا ت مدت د    3 : االجت ئ ت احلديث  يف تربي  الطدل  3344

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

ا قبةل املدرسةة   مة طفةل يف مةرحليت   هةتم بال لةيت ت ايتناول هذا املقرر أهم النظريات الرتبويةة     

  ذلك .يفسسة الرتبوية رة واملؤألسور اواألساسية ، وأساليب تطوير شخصية الطفل ، ود

 



 

287 
 

 

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: الروع االجت  اي  التر ي  املستدام  3346

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113متطلب سابق 

دى مراعاتهةا  يةة واحملليةة ومة   العامل نمويةة يركز هذا املسةاآ علةى االجتاهةات والسياسةات الت    

يةةة والثقافيةةة   اتها االجتماععي وحمةةدد تمةةا ر النةةوع االجللنةةوع االجتمةةاعي مةةن خةةالل حتليةةل ادوا    

هةا، وصةنع القةرار    إمكانية حتقيقجتماعي واال واالقتصادية والسياسية والقانونية وحاجات النوع

لنسةةةائية اارب واخلةةةربات ليةةل التجةةة  حتيفوتقسةةيم العمةةةل داخةةةل وخةةارج االسةةةرة. وسةةةيتم التعمةةةق   

جتمةةةةاعي رات النةةةةوع االراسةةةةة مؤشةةةةدمن سةةةةاء ضةةةةواملبةةةةادرات التنمويةةةةة واملشةةةةاريع الصةةةةغرية للن

اعي يف قطاع النوع االجتم اىل دمج تطرآكمؤشرات املشاركة يف مركز صنع القرار. وسيتم ال

 االمن وتأ ري  على التنمية املستدامة.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: ختطيط الروع االجت  اي  التر ي  3347

 جتماعيمبادئ ومفاهيم النوع اال 3112متطلب سابق 

الجتمةةاعي التخطةةيط النةةوع  ملتعةةددةانةةاهج يهةةدف هةةذا املسةةاآ اىل التعريةةف باملسةةتويات وامل 

ط مةن منظةور   لسياسةات واخلطة  لالنقةدي   حليةل بابعاد  يف السياسات احلكومية وبناء مهارات الت

م وحتليةةةةل تخدمة يف تقيةةةةيوات املسةةةةاالدالنةةةةوع االجتمةةةةاعي، ودراسةةةةة وفهةةةةم وحتليةةةةل اآلليةةةةات و 

لتنفيةةةذ حةةةل التخطةةةيط واسةةةات ومرالسيااجيات تةةةدقيق لتضةةةمني النةةةوع االجتمةةةاعي يف واسةةرتاتي 

املرتبطةةة  التةةر والنمةةاذجايط وأهةةم لتخطةةاللمشةةاريع التنمويةةة، وسةةيتم دراسةةة وحتليةةل مؤشةةرات   

 بتحليل النوع.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: املرأ   قض ي  التدليم 3348

 جتماعيمبادئ ومفاهيم النوع اال 3112متطلب سابق 

خيةاراتهن   شةاركتهن وتوسةيع  تعزيز مساء ليشكل التعليم حجر الزاوية يف تنمية قدرات الن

ة وسةببا للحةراك   يمة االجتماعية انة والقاملك واخلاصة، وهو يشكل التعبري عنيف احلياة العامة 

 رأة والرجةل يف راسةة اوضةاع املة   ق سةيتم د ملنطة االجتمةاعي للمةرأة والرجةل يف اجملتمةع، ومةن هةذا ا      

اعي الةةذي يعةةزة  السةةلوك االجتمةة القةةيم و نميةةةاملؤسسةةات التعليميةةة، دور املنةةاهج الدراسةةية يف ت   

تصةةادي وانعكاسةةه جتمةةاعي واالقتنظةةيم اال الاملسةةاواة والعدالةةة يف اجملتمةةع، وسةةيتم التطةةرآ اىل

نيةةة اخلاصةةة لسياسةةات الوتا ودراسةةة تةةأ ري علةةى النسةةاء يف تشةةكيل خيةةاراتهن مليةةادين التعلةةيم، 

 طتلةف املراحةل   يفلةى املةواتنني   ملهةين( ع يب املؤسسات التعليميةة )املةدارس واجلامعةات والتةدر    با

 ملشاركة.اجات التنموية لالحتيا يتهاالعمرية وما مدى حساسيتها للنوع االجتماعي وتلب
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 نظري( 3  دت د س ا ت م 3: مر ئج البحث للروع االجت  اي 3349

 يمناهج البحث العلم 5303متطلب سابق 

. فالبحةةث التمييةةز بينهمةةا لكيفةةي ومةةي وايتنةةاول هةةذا املقةةرر دراسةةة املنةةاهج العلميةةة الك   

ة ويهةةتم قضةةايا املبحو ةة فاصةةيل التعةةن  الكيفةةي يهةةتم بالتفاصةةيل والتعمةةق والتحليةةل والكشةةف   

تمع االبوي ن تفاصيل اجملع الكشف يفمية بأسلوب البحث باملشاركة واملقابلة مما يكسبه اه

هةتم بالبيانةةات  الكمةي الةةذي ي  ف بالبحةةثتعرية وضةةاع النسةاء، يف املقابةةل سةيتم ال  وتأ ريهةا علةى ا  

تفسةةري علومةةات وفهةةم ةعةةع امل يفيةةةكالرقميةةة سةةواء علةةى شةةكل جةةداول او رسةةومات، ودراسةةة 

 النتائج باستخدام االساليب احلديثة.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: الروع االجت  اي  قض ي  البي   3401

 دامةالنوع االجتماعي والتنمية املست 3346املدخل اىل التخطيط والتنمية ،  3311متطلب سابق 

هةةةي  ال البيئةةةة ومةةةاجمةةةاعي يف الجتمةةةايهةةةدف هةةةذا املسةةةاآ اىل دراسةةةة وحتليةةةل دور النةةةوع  

مليةةا  والصةةرف اعي مثةةل قضةةايا االجتمةةا لنةةوعلاالسةةرتاتيجيات الوتنيةةة يف معاجلةةة قضةةايا البيئةةة  

الجتمةةةاعي اتضةةمني النةةوع    ادفةةة اىل اهل صةةلبة، ومةةا هةةي السياسةةات    الصةةحي وإدارة النفايةةات ال  

سات ذات العالقة ممارسات املؤسولسياسات لي لبالقطاع البيئي وسيتم دراسة وحتليل الواقع الفع

يةات القانونيةة   ال. واملرجع هةذا اجملة  يفسةاء  وكذلك املعوقات اليت حتول دون مشةاركة فاعلةة للن  

 والدولية بهذا اخلصوص.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: ؤسس ت اجملت ع املدني  قض ي  املرأ م 3402

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113متطلب سابق 

لةيت تسةتهدف   انظمات االهلية أو امل ملدنييهدف اىل تعريف الطالب بعمل منظمات اجملتمع ا

يةةة األهل نشةةأت املنظمةةات ولةةى تطةةور  اآ عاملةةرأة يف براجمهةةا، سةةريكز النقةةاش خةةالل هةةذا املسةة   

ا الوتنيةةةةة لعبهةةةةا بابعادهةةةةعبتهةةةةا وتيت لوأهميةةةةة وجودهةةةةا يف فلسةةةةطني، واالدوار املركزيةةةةة الةةةة  

ل ميةةةق النقةةةاش حةةةوميةةةة، وتعحلكواواالجتماعيةةةة، ومةةةا هةةةي اسةةةس العالقةةةات مةةةع املؤسسةةةات  

ع املةةرأة. سةةيتم ا للنهةةوض بواقةة حتقيقهةةيت متالتحةةديات والصةةعوبات واليةةات العمةةل واالجنةةاةات الةة 

رفة اىل أي مدى الجتماعي، ومعالنوع ا نظورمة من هذ  املؤسسات وحتليلها من دراسة برامج عين

 .تياجاتهاواح تعرب عن واقع النساء الفلسطينيات جبميع اتيافها
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 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: ي لد لا املواثيق  املرأ  يف القوانة الدلسطيري  3404

 عينوع االجتمالاالسرتاتيجية الوتنية لتدقيق ا 3245متطلب سابق 

 تطةةور يفياسةةي الةذي أ ةةر  ني والسلقةانو يركةز هةةذا املسةاآ علةةى دراسةة السةةياآ التةةارخيي ا   

املوا يةةق الدوليةةة وطةةه باملعةةايري ساسةةي ورباال القةةوانني والتشةةريعات الفلسةةطينية، دراسةةة القةةانون 

ز، ودراسة لتميياالعدالة وعدم وملساواة وم اكحقوآ االنسان، و يقة بكني، ...اخل، وربطه مبفه

ني وتأ ري  على ملطبق يف فلسطالشخصية، اوال بعض القوانني املطبقة مثل قانون العقوبات، االح

 .واننيشرعية االدوار املتعددة وتعزيز املساواة يف الق

نظةري ،   1   مدت ةد  سة ا ت  3: ( تر ية  اجملت ةع احمللةي   1تدريب ميةداني    3403

 (ا لي 2

 وأجهزتهتنظيم اجملتمع  3312متطلب سابق 

يهةا مةن   جتماعيةة يقضةي ف  ميةة اال التن يف هذا املقرر يلتحةق الطالةب مبؤسسةة مةن مؤسسةات     

أو عةاعي علةى    كل فةردي رف بشة ساعة تدريبيةة ، حبيةث تتةال لةه الفرصةة للتعة       160-200

تهةةةا  احمللةةةي مبجاال اجملتمةةةع  نظةةةيماكةةةرب عةةةدد ممكةةةن مةةةن املؤسسةةةات العاملةةةة يف تنميةةةة وت      

، مةةع االهتمةةام  او التعليميةةة و الصةةحيةدية ااالجتماعيةةة او االقتصةةاوختصصةةاتها املختلفةةة سةةواء  

 مةن ميةادين   يةدانا أو جمةاال  مل مؤسسةة  كثل بتنظيم ةيارات عاعية ميدانية ملؤسسات تنموية مت

والدولية، وذلك كعملية  ية واالقليميةفة احمللختلاو جماالت تنمية اجملتمع احمللي ومبستوياتها امل

مةن خةالل   ويقةة مباشةرة ،   سسةات بطر املؤوتساب معلومات عن هذ  اهليئةات  يتم  عن تريقها اك

ات واملشةاريع الةيت   نشطة والفعالية امج واالالربوهذا التدريب يتم التعرف على تاريخ عمل املؤسسة 

ات والصةعاب  مةن هةذ  اخلةدم    ملنةتفعني مةع ا تنفذها املؤسسة، وعلى اخلةدمات الةيت تقةدمها وجمت   

 ية.ستقبلوتواجهها وتطلعاتها املوالتحديات اليت واجهتها 

 ا لي( 2نظري ،  1  س ا ت مدت د  3: ( الروع االجت  اي1تدريب ميداني   3406

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113متطلب سابق 

الجتمةاعي يف  ابقضةايا النةوع    ملرتبطةة املية يهتم هذا املساآ يف اكساب الطلبة اخلربات الع

يةه واملتابعةة، حيةث    لتنظةيم والتوج تخطةيط وا  اليفارسة العمليةة  امليادين املختلفة، واكسابهم املم

عملةها وإدارتهةا    هدافها وآلياتأعرف على للت يلتحق الطلبة باملؤسسات احلكومية واالهلية وذلك

يز مهارات التواصل وآ العمل وتعزبواقع س فتهموحتليلها من منظور النوع االجتماعي، لتعزيز معر

 .وااللتزام بقضايا اجملتمع
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 نظري( 3  س ا ت مدت د  3اإلرش    التوجيه يف مراحل الد ر:  3407

عةن مفهةوم   وشةاد والتوجيةه،   وم اإلرن مفهة يهةدف هةذا املقةرر إىل تزويةد الطةالب باملعرفةة عة       

اإلرشةةادية  ة إىل اخلةةدماتعةةن احلاجةة وية، عمليةةة التوجيةةه واإلرشةةاد وتبيعةةة اخلةةدمات اإلرشةةاد   

ا تقةديم خةدمات   ليت تقوم عليهاى األسس ف علماعات، والتعروالتوجيهية والنفسية لألفراد واجل

وسةةائل ععهةةا  ة اإلرشةةادية وة للعمليةةالةمةةالتوجيةةه واإلرشةةاد، وإكسةةاب الطةةالب باملعلومةةات ال   

د وأسةةاليب سةةية يف اإلرشةةا يةةة األسالنظراوتنظيمهةةا، وتزويةةدهم باملعرفةةة عةةن بعةةض االجتاهةةات    

شةةكالت إلرشةةاد وعلةةى معمليةةة ا واتعلةةى خطةة اسةةتخدامها مةةع األفةةراد واجلماعةةات، والتعةةرف 

 النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.

 نظري( 3  س ا  مدت د  3الد ل اجل  اي التطواي:  3408

لتعريف بةه  عمل التطوعي وافهوم المة عن يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بفكرة شامل

عية، كمةا ويهةدف   تنمية االجتماقيق الحتونية وبأهدافه ودور  الفاعل يف تقديم اخلدمات اإلنسا

عي، وتزويةةدهم ة العمةةل التطةةو يةةة إلدارلعلماملقةةرر بتعريةةف الطةةالب علةةى األسةةاليب التنظيميةةة ا    

ليات وسبل تنمية لتطوعي، وعن آاة للعمل ريعيباملعرفة عن تنظيمات العمل التطوعي واألتر التش

مبيثةاآ الشةرف    تعريةف الطةالب   رر إىلقة ف املاملوارد واستثمارها يف العمل التطوعي، كما ويهد

 . الصاحلة واملواتنة نيةدرول امل حياءإاألخالقي للعمل التطوعي ودور العمل التطوعي يف 

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3مي  ين مم رس  اخلدم  االجت  اي :  3409

 مدخل اىل اخلدمة االجتماعية 3109متطلب سابق 

ختةةارة الةةيت عةةض امليةةادين املية عةةن بساسةةملعرفةةة األيهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تزويةةد الطةةالب با 

اليةة  جمةال األسةرة    امليادين الت من أهمهاوث، متارس بها مهنة اخلدمة االجتماعية، بطرقها الثال

دمةةة االجتماعيةةة ملتعلمةةة، واخلالةةة وغةةري لعاموالطفولةةة، واجملةةال املدرسةةي، جمةةال الشةةبيبة غةةري ا 

املةدمنني،   تماعيةة مةع  جواخلدمةة اال  سةنني، ماعيةة مةع امل  نفسية، واخلدمة االجت –الطبية والطب 

ماعيةة الريفيةة، يف   جتواخلدمة اال ية،اللعماعية واخلدمة االجتماعية التأهيلية، واخلدمة االجتما

ر الشةائعة  شةاكل والظةواه  ى بعةض امل ز علنقاشنا لكل واحدة من هذا امليادين سيكون الرتكي

  اجملةاالت،  ل واحةدة مةن هةذ   كة ممارسة  يف االجتماعي لدى الفئة املستهدفة، وأدوار األخصائي

األسةةرة، خدمةةة خدمةةة الفةةرد و لثال ةةة )اعيةةة وأهميةةة املمارسةةة املتكاملةةة لطةةرآ اخلدمةةة االجتما 

 كةل ميةدان مةن    يفتحقيةق أدوار   جتمةاعي ب اال اجلماعة، وتنظيم اجملتمع ( أ ناء قيام األخصةائي 

 .ميادين املمارسة
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 نظري( 3  مدت د  س ا ت 3ي : مشكالت إ ار  التر  3413

 مدخل اىل التخطيط والتنمية 3311 متطلب سابق

ات واملؤسسةةات اميةةة يف الةةوةاردول النجةةه الةةيتنةةاول هةةذا املقةةرر املشةةاكل والعوائةةق الةةيت توا

ب باملفةاهيم املتعلقةة    تزويةد الطةال  ملقةرر إىل اهةدف  واملنظمات العاملة يف جمال التنمية الشةاملة. وي 

 لعام واخلاص .القطاعني ني اسات والتنمية والتخطيط و العالقة ببإدارة املؤس

 نظري( 3  مدت د  س ا ت 3ترظيم التد  ني ت:  3414

ة وللشةعوب  خل احملدود خاصة ذوي الدلعاوني العمل التأهمية يتناول مقرر تنظيم التعاونيات 

ة التعاونيةةة احلركةةيةةة لنشةةأة ول الفكراألصةةبالناميةةة عامةةة.  ويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب 

 احلركة التعاونية، ونية وأ رها يفية التعالفكروفلسفتها واملبادئ اليت قامت عليها، واملدارس ا

جارب التعاونية يف نظم تالع على التونية وااللتعااوترآ التمويل التعاوني ووضع امليزانية للجمعية 

 اقتصادية طتلفة .

نظةري ،   1   سة ا ت مدت ةد   3:  حمللياتر ي  اجملت ع ( 2تدريب  ميداني   3415

 (ا لي 2

 ع احمللي( تنمية اجملتم1تدريب ميداني ) 3403 متطلب سابق

يهةا مةن   جتماعيةة يقضةي ف  ميةة اال التن يف هذا املقرر يلتحةق الطالةب مبؤسسةة مةن مؤسسةات     

( 1( استمرارًا ملقرر تدريب ميةداني ) 2ساعة تدريبية ويعترب مقرر تدريب ميداني ) 160-200

ويهدف  نمية اجملتمع،تمؤسسات  شبكةلذي اكتسب فيه الطالب معرفة مباشرة وفهم عميق ال

ة والقيم واالجتاهات هارات العمليانية واململيدهذا املقرر بصورة عامة الكساب الطالب اخلربات ا

نمةوي تطبيقةي   تلبنةاء مشةروع    الالةمةة  نيةات السلوكية اليت متكنه من استخدام االساليب والتق

عوآ تنميتةه،  تهرة او مشكلة د من ظاو احلمن خالله تقديم خدمات للمجتمع احمللي، ا يستطيع

مةن انةه حقةق     يمةه والتأكةد  يتقومتابعتةه  ذ  ووالتعرف على اليةآت التخطةيط هلةذا الربنةامج وتنفية     

 اهلدف الذي بنى من اجله.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3التأئيل الش مل:  3421

الطالب باملعرفة الشاملة عن املفاهيم املختلفة لإلعاقة وأنواعها يهدف هذا املقرر إىل تزويد 

وتصنيفاتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والعقلية، كما ويهدف املقرر إىل تزويد 

الطةةالب بالبصةةرية والدرايةةة الشةةاملة عةةن اآل ةةار املختلفةةة لإلعاقةةة علةةى الفةةرد وأسةةرته واجملتمةةع       

تلك اآل ار، يتمركز املقرر أيضًا يف توضيح ماهية التأهيل والتوجهات وكيفية تقويم وتشخيص 
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املهةين   –االقتصةادي   –املختلفة ءو التأهيل، مع الرتكيز على مفهوم التأهيل الشةامل ) الطةيب   

النفسةةي ( للمعةةاآ، ودور األخصةةائي االجتمةةاعي يف حتقيةةق التأهيةةل     –االجتمةةاعي  –الرتبةةوي  –

ون مةةةع املعةةةاآ أسةةةرته ومهةةةن أخةةةر ) مثةةةل الطةةةب، والطةةةب النفسةةةي،     الشةةةامل للمعةةةاآ، وبالتعةةةا 

والتمريض، والطب الطبيعي، ومهةن حتليةل العمةل واالختيةار والتوجيةه املهةين، والعةالج باللعةب،         

 والتدريب املهين(.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3التدخل يف ح الت األزم ت  الطوارئ:  3422

 تماعيةمدخل اىل اخلدمة االج 3109متطلب سابق 

االت الطوارئ، هوم األةمات وحة عن مفلشامليهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة ا

إلنسةان، وأةمةات   ليةة يف حيةاة ا  ة وانتقاطورية تمع االهتمام اخلاص باألةمات الناعة عةن عمليةات   

ع خةرى مةن صةن   وارث تبيعيةة وأ ك(، وظروف تارئة ناعة عن Situationalآنية وموضوعية )

تحديةد وتشةخيص   لارات الشةاملة  فةة واملهة  ملعرسان، كما ويهدف املقرر إىل تزويةد الطةالب با  اإلن

تزويةد الطةالب   ملقةرر أيضةًا ب  اا، يهتم ائصهاألةمات والطوارئ، من حيث ماهيتها وتبيعتها وخص

لتةدخل املباشةر   اف من حيث أهدا الطوارئ،ومات باملهارات الشاملة للتدخل املهين يف حاالت األة

يةةات لتةةدخل حسةةب نظر لملختلفةةة كةةات ااملباشةةر، ومراحةةل ومسةةتويات التةةدخل، والتكتي  وغةةري 

 طتلفة.

 ا لي( 2نظري،  1  دت د س ا ت م 3: خدم  اجت  اي  (3تدريب ميداني   3423

تنظةةةيم اجملتمةةةع  3312،اعيةةةةخدمةةةة اجتم (2التةةةدريب امليةةةداني ) 3329متطلةةةب سةةةابق 

 وأجهزته

ريب يف الطالةةب للتةةدلتحةةق ي، حيةةث تاليةةةبعةةة مقةةررات متهةةذا هةةو املقةةرر الثالةةث مةةن بةةني أر 

-225سةةاعة أسةبوعية،أو مةةا يعةةادل   20-15مؤسسةة اجتماعيةةة أو صةحية أو تربويةةة بواقةع    

، خةةدمات املؤسسةةة  فعني مةةنن املنةةتسةةاعة فصةةلية ومتوقةةع مةةن الطالةةب بنةةاء جمموعةةة مةة       250

عي ليعمةل  عةا برنةامج  أو  ة تدخليةة اء خطة اجيةاتهم املشةرتكة، وبنة   حوالتعاون معهم يف تشخيص 

 .على حتقيقه معهم خالل تدريبه امليداني

 (نظري 3  س ا ت مدت د  3: الروع االجت  اي  الثق ف   التغيس 3426

 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112متطلب سابق 

يتطةةرآ هةةذا املسةةاآ اىل دراسةةة النظريةةات املعاصةةرة واملفسةةرة للةةتغري االجتمةةاعي والثقةةايف،   

اع الةةتغري االجتمةةاعي وفهةةم آلياتةةه وعواملةةه، ودور املؤسسةةات االجتماعيةةة يف مواكبةةة الةةتغري وانةةو
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اجملتمعي، وذلك بهدف اكساب الطلبة آليةات حتليةل العوامةل املةؤ رة يف التشةكيلة االجتماعيةة       

كالطبقات واالمنا  االجتماعية والثقافية السائدة، ومدى إمكانيةا التةدخل الجةراء التغةيري يف     

 تمع.اجمل

 ا لي( 2نظري ،  1  س ا ت مدت د  3: ( الروع االجت  اي2تدريب ميداني   3427

 اعي( النوع االجتم1تدريب ميداني ) 3406متطلب سابق 

يةة أو  ملؤسسةات احلكوم تةاقم ا  ب ضةمن يركز هذا املساآ علةى توجيةه الطلبةة اىل التةدري    

رامج املؤسسات ياسات وخطط وبل سحتلي ة يفاالهلية لقياس مدى االستفادة من الدراسة النظري

م، والتحليةةل يةةات يف التقيةةي مةةن اآلل موعةةةالعاملةةة مةةن منظةةور النةةوع االجتمةةاعي، باسةةتعمال جم    

 واسرتاتيجيات التدقيق للنوع االجتماعي.

 ا لي( 2نظري،  1  دت د م س ا ت 3: خدم  اجت  اي  (4تدريب ميداني   3429

 اعيةخدمة اجتم (3التدريب امليداني ) 3423متطلب سابق 

تدريبةه وذلةك    سةتمر الطالةب يف  ، حيةث ي تاليةهذا هو املقرر الرابع من بني أربعة مقررات مت

صةةلية ، ومةةن املتوقةةع مةةن  فسةةاعة  250-225أو مةةا يعةةادل  سةةاعة أسةةبوعية 20-15بواقةةع 

علةى أن    مكةان سةكنا ،  يفجتماعيةة  اشةكلة  عاهريي ملعاجلةة م  برنامج ءبنابالطالب أن يقوم 

 ه.جملتمع وأجهزتتنظيم ا مقرر على كافة املراحل اليت درسها يف الربنامجحيتوي 

 نظري( 3س ا ت مدت د    3 تطور اللغ   التدكس لدى الطدل : 3442

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

نةد الطفةل ،   راحةل تطورهمةا ع  مةا ، وم بينه يتناول املقرر كل من اللغة والةتفكري والعالقةة  

 تها .، وترآ معاجل ا الطفلهلتعرض املؤ رة فيهما ، واملشكالت اليت يوأهم العوامل 

 نظري( 3 د   س ا ت مدت 3 أ ب االطد ا  ثق ف  الطدل : 3443

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

رحلةة الريةاض   مطفةل ابتةداء مةن    وعي ال يد منيتناول املقرر أهم األساليب واألنشطة اليت تز

األتفةال اللغةوي    وا ةراء طةزون   القةراءة  ر علةى األساسية ، ويركز هةذا املقةر  وحتى نهاية املرحلة 

 فل ومصادر .طلاوتاريخ أدب  والتفكريي وتوعيتهم ببيئتهم وبالعام من حوهلم،
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 نظري( 3 د   س ا ت مدت 3سيكولوجي  اللدب  الدرام  :  3444

 علم النفس ئمباد 3110متطلب سابق 

وم اللعةةب ل خباصةةة ، ومفهةةاالتفةةا وعنةةد نةةد االنسةةان بعامةةة يتنةةاول املقةةرر ظةةاهرة اللعةةب ع 

نمةاء املتعاقبةة   عةرب مراحةل ال   وتطةورات  رياتوتبيعته وخصائصه وأهميته ، وما يطرأ عليه من تغة 

 اليت مير بها األتفال .

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 احلض ن   ري ض األطد ا  3445

  منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

ا نشةةةأتها ووظائفهةةة  دافها و  أهةةة  قةةةرر احلضةةةانات وريةةةاض األتفةةةال مةةةن حيةةةث      يتنةةةاول امل 

ة واحلركيةةةةة يةةةةة واالنفعاليةةةةت املعرفياجةةةةاونشةةةةاتاتها، ومتطلباتهةةةةا االداريةةةةة بنةةةةاء علةةةةى االحت 

 واجلسمانية لطفل ما قبل املدرسة.

 ا لي( 2نظري،  1  دت د مس ا ت  3را ي  الطدل:  ( 1تدريب ميداني   3446

 طفلاالجتاهات احلديثة يف تربية ال 3344متطلب سابق 

دة ذات جهةة أخةرى معتمة    ة أو أيمؤسسة  يهدف هذا املقرر اىل تدريب الطالةب يف مركةز أو  

 كلية .ددها الحترو  عالقة مبجال رعاية الطفل ، ويكون التدريب ضمن ش

 ا لي( 2نظري،  1  دت د س ا ت م 3 :را ي  الطدل (2تدريب ميداني   3448

 1تدريب ميداني   3446متطلب سابق 

حلةة ريةاض   االتفةال يف مر  علمةه عةن  تق مةا  يهدف هذا املقرر اىل تقديم فرصة للطالب لتطبي

املقةةرر اىل  ذاكمةةا ويهةةدف هةة  .اخلاصةةة  بيةةةاالتفةةال واملرحلةةة االساسةةية الةةدنيا يف مراكةةز الرت 

ة حةاالتهم  دراسة بشةكل مباشةر و   االتفةال  ه مةع تزويد الطالب باخلربات امليدانية من خةالل تعاملة  

قوم الطالب خةالل  يجلماعية حبيث النشطة ادد اوالتعرف اليها. ويضع برناجما تربويا فرديا  وحي

ب الطالةب علةى   فةة، كمةا ويتةدر   ة املختلماعية الفصل الدراسي بتنفيذ تلك الةربامج واالنشةطة اجل  

عةاون مةع ادارة   ل بالتة السر األتفاوتدريبي يفيةتنفيذ برامج يف تعديل السلوك وبرامج وأنشطة تثق

 املدارس ورياض االتفال واملراكز .
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 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: الم ند  الر و 3449

 النفسمبادئ علم  3110متطلب سابق 

لقاء الضةوء  تى الشيخوخة وإحلطفولة من ا يهدف هذا املقرر إىل دراسة مراحل منو اإلنسان

ملختلفةة   ظةاهر النمةو ا  ملع دراسةة  مة نمو على اخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل ال

جيةةات اإلنسةةانية جتمةةاعي، واحلالنمةةو اال، واالنمةةو اجلسةةمي، والنمةةو العقلةةي، والنمةةو االنفعةةالي 

 .خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة

 (نظري 3  س ا ت مدت د  3: الروع االجت  اي  االقتص    الدومل  3450

 دامةنمية املستالنوع االجتماعي والت 3346متطلب سابق 

االجتمةاعي يف    ري  علةى النةوع  وم وتةأ املعة  يتطرآ هذا املساآ اىل دراسةة الواقةع االقتصةادي   

الكالسةةةيكيني وحةةةديثيني الت فلسةةةطني، مةةةن خةةةالل دراسةةةة توجهةةةات بعةةةض املفكةةةرين مثةةةل    

تفاقيةةةةات النظريةةةات واال ووآ احلةةةر  السةةة  واملاركسةةةية احلديثةةةة ... سةةةيتم التطةةةرآ اىل اقتصةةةةاد    

 طني.فلس ة وتأ ريها على حياة املرأة والرجل يفاالقتصادي

 ا لي ( 2نظري،  1  س ا ت مدت د  3لتخر : ا ع رمش 3499

 ساعة 90، إنهاء العلميمناهج البحث  5303متطلب سابق 

 جتماعي(لنوع االلطلبة ختصص اللنوع االجتماعي )مناهج البحث  3349متطلب سابق 

رف اا اكتسةةبه مةةن معةة  تعني مبةةليسةة م الطالةةبيهةةدف هةةذا املقةةرر إىل إتاحةةة الفرصةةة أمةةا     

ملشةكلة او   يدانيةة جةراء دراسةة م  إلاالسرية واعية كلية التنمية االجتم ومهارات أ ناء التحاقه يف 

يةة قائمةة او   سياسةة اجتماع  ي لتغةيري اهريقضية اجتماعية يف جمةال ختصصةه او بنةاء برنةامج عة     

ك، ومةن اهمهةا   بعةة لتحقيةق ذلة   وات املتخلطة اوالقرتال سياسة اجتماعية جديدة، مراعيةا املراحةل   

وفرة يف عةةع بيانةةات متةة  وشةةانها ،  خل بتوضةةيح القضةةية او املشةةكلة الةةيت ينةةوي الطالةةب التةةد      

ام القضةية  نهةا وحتديةد معة   علبيانةات  امع جلفلسطني عن القضية  او املشكلة او اقرتال مشروع 

ال  خطةةة شخيصةةها ، واقةةرت تة بهةةا ،ؤ راو املشةةكلة مةةن حيةةث حجمهةةا وابعادهةةا  والعوامةةل املةة     

 املواجهة. 

ب رصةةة امةةام الطالةة احةةة الفىل اتا  يهةةدف هةةذا املقةةرر  خةةاص بتخصةةص النةةوع االجتمةةاعي  

ي وقضةةايا لنةةوع االجتمةةاعبتخصةةص ا حاقةةهليسةةتعني مبةةا اكتسةةبه مةةن معرفةةة ومهةةارات ا نةةاء الت 

نفةذة ميةدانيا وذلةك    ملؤسسةة وتنيةة وا  ويةة يف م لتنمالتنمية الجراء دراسة حتليلية الحدى املشاريع ا

 الجتماعي.للنوع ا دقيقباستخدام آليات التخطيط، التحليل، التقييم والت
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لتطةةور  رهةةا يف ةيةةادة ا عات ودوملشةةرواعمليةةة تنظةةيم  يهةةدف هةةذا املقةةرر بتعريةةف الطالةةب ب    

ة البةدء يف  يتحدث عةن كيفية  وعات(، وشرمنظم املدي)ريااالقتصادي، تعريف الريادة، صفات ال

عات مثةةل  مبةةنظم املشةةرو  ا اخلاصةةة قضةةاي مشةةروع جديةةد ومتويلةةه ووسةةائل التمويةةل وإدارتةةه، ال     

يف ممارسةة   Case Studies تدراسة احلةاال  العالقات التجارية، التسويق املباشر، االمتياة،

   فشل املنظم. أوالريادة للتعرف على أسباب 

 (ا لي 1، نظري 2  س ا ت مدت د  3حتليل  تقييم املش ريع:  4441

 مدخل اىل التخطيط والتنمية 3311متطلب سابق 

شةةروع  اريع وصةةالت امليم املشةةل وتقيةة حتليةة مبفهةةوم إىل تعريةةف الطالةةب  ذا املقةةررھ يهةةدف

دوى يهةةا دراسةةة اجلةةمةةات الةةيت حتتون املعلوتبيةةاوتعريةةف الطلبةةة باملراحةةل الةةيت ميةةر بهةةا املشةةروع و

 حالةة التأكةد   ريع اجلديدة يفية للمشاتصاداالقتصادية للمشروعات وكيفية حتليل اجلدوى االق

 اآل ةار من حيةث   لعامة اجلديدةالمشاريع لدية التام وحالة عدم التأكد، وحتليل اجلدوى االقتصا

عريةف  ما يتم تأسعار الظل، كالسوآ و رأسعا حتديد إىل إضافةاملباشرة وغري املباشرة للمشروع 

 ة املشةاريع الفاشةلة.  ع وكيفيةة معاجلة  املشةاري  أداءبة الطلبة بكيفية تقييم املشاريع القائمة والتنبؤ 

 املشةةةاريع بتحليةةةل تقةةةوم  يتدية الةةةاالقتصةةةااجلةةةدوى  بدراسةةةة وكةةةذلك  يصةةةبح الطالةةةب ملمةةةا  

تين الةةو  االقتصةةاد ك يع( وكةةذلشةةار امل أصةةاحب مةةن وجهةةة نظةةر رجةةال األعمةةال )      االقتصةةادية

 . (االحتماعيةه )كرحبي

 نظري( 3س ا ت مدت د    3الم الرد  الرتبوي:  5114

 مبادىء علم النفس 3110متطلب سابق 

لةيت تشةكل   احوث والنظريةات  برة البأب عن يهدف هذا املقرر اىل  تقديم مادة علمية للطال

جتمةاعي،  يف االعريف،  ةم املعةر  كي فةامل ى السةلو التعليم، ويتضمن  املنح –األساس لعملية التعلم 

ات الرتبويةة هلةذ    ثةة ، والتطبيقة  ات احلدينظرية وصواًل إىل املنحى االجتماعي الثقايف، وكةذلك ال 

عهةةا وعلةةى  لةةى طتلةةف أنوا عالبواعةةث يس والنظريةةات. واسةةتعراض البيئةةة الرتبويةةة وتةةرآ التةةدر   

لنسةيان،  القريبةة وا واكرة البعيةدة  يب، والةذ لتةدر طتلف األفراد والدافعية وانتقةال أ ةر الةتعلم وا   

عرفةةة سةةاب الطالةةب امل ر اىل إكملقةةراوالةةذكاء وحةةل املشةةكالت واإلبةةداع ، كمةةا يسةةعى هةةذا    

والفةروآ   ماداتهميةوهلم واسةتعد  دراتهم ولةك قة  املتخصصة بطرآ تعلم وتعلةيم الطلبةة مةراعيني يف ذ   

 الفردية املوجودة بينهم.



 

297 
 

 

 نظري( 3د   س ا ت مدت  3مدخل اىل الرتبي  اخل ص :   5145

ذا املقرر اىل تعريف الطلبة مبجال تربية األتفال ذوي االعاقة وذلك مةن خةالل   يهدف ه 

قةرر فئةات الرتبيةة    يتنةاول هةذا امل  اصةة ، و ة اخلعرض املبادىء األساسية التةى تسةتند عليهةا الرتبية    

نفعالية واللغوية اجلسمية واال –ة ة والصحيبصرياخلاصة املختلفة كاإلعاقة العقلية والسمعية وال

اإلعاقةة   علةى لتعةرف  ا وذلةك مةن حيةث    فةوآ، بات السلوك وصعوبات الةتعلم واملوهبةة والت  واضطرا

ية واالنفعالية خلصائص النمائفئة، وا بكل واألسباب وترآ الوقاية واملظاهر والتصنيف اخلاص

لتى جيةب مراعاتهةا   لرتبوية اا واالعتبارات عية،والسلوكية واملعرفية واجلسمية والنفسية االجتما

يةةة اخلاصةةة  خلةةدمات الرتب ع احلةةاىللواقةةيس هةةؤالء الطلبةةة. كمةةا يقةةدم املقررعرضةةا ل  عنةةد تةةدر 

 واحلاجات املستقبلية فى هذا اجملال .

 

 


