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 . مهمات أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في الفروع7
تزززدريس ئزززة ال ضزززاء هي خزززرية أع مزززن  عزززددا   عزززة  فزززت اجلام قزززد كل خزززال ل فزززمزززن  قزززديم ل ال روع بت

وقزات احملزددة لإلفزادة مزن توجيهزاتهم وخزرباتهم تصزال بهزم خزالل األاملساعدة للطالبب وميكزن اال

 ت األكادميية واإلرشاد والتوجيه الرتبوي.يف اجملاال

 وفيما يأتي موجزا   عن أبر  اخلدمات اليت يقدمها عضو هيئة التدريس 

تززدريس .1 ئززة ال ضززو هي سززب اخت يعقزد ع عززا   بصاصزهكززل ح سززيب اجتما صززل الدرا يززة الف مززع بدا

قزة املثلزى لالسزتفادة مزن نهيزديا  لطزالب املقزرر املعز شززرع .زم الطري يزوجههم وي ملززادة و ايزث  ا

 العلميةب ويسمع اقرتاحاتهم وجييب عن أسئلتهم.

خززالل  .2 يززة يف املقزرر الدراسزي املعزو  عززض النقزا  مزن املزادة العلم يقزدم شزرحا  ملزن   يسزتوعب ب

 راسي .صل الدالف

بززات وتعي .3 صززحح واج تززيي مززع مالحظا لزززيهم  يززدها إ طززالب ويع لزززن نزززات ال شززهم يف ذ هزززا ويناق ه علي

 الدراسي.خالل الفصل 

 ب على احلوار فيما بينهم ويسهم يف بناء جمموعات العمل بني ذوي التخصص الواحد.يشجع الطال .4

 ها.وتنظيميساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي ب وترتيب خططهم الدراسية  .5

 ادةب ويفرأ تقوميها.جييب عن  يع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق تحتوى امل .6

 ت اجلامعة.يشرف على عقد االمتحانات وفق تعليما .7

 يصحح أوراأ االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة. .8

 د.يعبل النماذج والوتائق اخلاصة باجلامعة ويعمل على إيصا.ا للجهة املعنية يف الوقت احملد .9

 راسية.عليمات اجلامعة اخلاصة بتحسني التعليم ملختلف املقررات الدذ تينف .10

 الكليات. 8

 كالوريوس وهي يف مستوى الب كليات بعستقدم اجلامعة 

 كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية. .1

 كلية الزراعة. .2

 كلية التنمية االجتماعية واألسرية. .3

 و االقتصادية. اإلداريةكلية العلوم  .4

 .ويةالرتب العلومكلية  .5

 كلية االعالم. .6

 كلية االداب. .7
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مززن ختصزتو غززب ص أو أكثزر ميكزن للطاتكزون كزل كليزة  لزذي ير لززب اختيزار التخصزص ا

 الكليات.تضمنة يف هذ  التخصصات امل إحدىته للحصول على درجة البكالوريوس يف يف دراس

 آلتي لكل كلية أو ختصص من مقررات مو عة على النحو ا الدراسيةتتكون اخلطة 

 درجة البكالوريوس ختصص منفرد 

 عتمدة( ساعة م27) متطلبات اجلامعة. 1

 ( ساعة معتمدة24) متطلبات جامعة اجبارية 1.1

 ( ساعات معتمدة3) متطلبات جامعة اختيارية 2.1

 اسب الكلية متطلبات كلية .2

 اسب خطة التخصص املقررات التخصصية / املنفرد .3

 سب خطة التخصصا اريةاإلجبالتخصصية  1.3

 اسب خطة التخصص التخصصية االختيارية 2.3

 ( ساعات معتمدة6) املقررات احلرة .4

 اعة معتمدةس 146 - 126 اجملموع

 

 درجة البكالوريوس ختصص رئيسي / فرعي 

 ( ساعة معتمدة27) متطلبات اجلامعة. 1

 ( ساعة معتمدة24) متطلبات جامعة اجبارية 1.1

 ( ساعات معتمدة3) ة اختياريةمعجابات متطل 2.1

 اسب الكلية متطلبات كلية .2

 اسب خطة التخصص فرعي -املقررات التخصصية / رئيسي  .3

 اسب خطة التخصص اإلجباريةالتخصصية  1.3

 اسب خطة التخصص التخصصية االختيارية 2.3

 معتمدة ساعة( 29 - 27) التخصص الفرعي .4

 معتمدة عةسا( 138 - 132) اجملموع
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   متطلبات الجامعة 

 ( ساعة معتمدة: 24متطلبات الجامعة االجبارية )

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 مدةاملعت

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 ساعة 30انهاء  - 0 0 يطوعالتمل الع 0105

 - - 3 3 املهارات احلياتيه 0106

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1)اللغة االجنليزية  0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 الثقافة االسالمية  0206

 - 1 23 24ملاجملممع

 متطلبات الجامعة االختيارية

 ( ساعات معتمدة من املقررات االتية   3)لطالب يدرس ا

 قررعنوان امل رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
املتطلب 

 عملي نظري السابق

 - - 3 3 مبادئ اللغة الصينية 0115

 - - 3 3 مبادئ اللغة الرتكية 0116

 - - 3 3 مبادئ اللغة الروسية 0117

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 مكافحة الفساد  التحديات واحللول 0208

 - - 3 3 (1فرنسية )ة الاللغ 0211

 - - 3 3 هااحلضارات البشرية ومنجزات 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية * 0306

 - - 3 3 (1عربي ) 8180

يززززة )*   سزززؤولية اجملتمع قزززرر امل تزززرب م تزززرب0306يع بززززاري ب ويع عزززة اج لزززب جام قزززرر( متط فززززة الثقا  م

 جتماعية واالسرية فقط.تنمية االكلية ال لطلبة( متطلب جامعة اختياري 0206االسالمية )
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   متطلبات الجامعةتوصيف 

 اإلجبارية اوال: متطلبات الجامعة
 

ملنظ يمل(ململ3 ملساعاتملمعتمدةململ3تعلاملكيفملتتعلا:ململ0101

ا الطالب منذ حلظة تاج .اسية  هذا املقرر مواضيع ومفاهيم ومهارات نظرية وعملية أس يتناول

قزّدم املقزرر علزو دراسية اجلامعيةب وحتى مزا بعزد التخزرج.وخالل مسريته التسجيله يف اجلامعةب  ى ي

لزتعّلم  شكل  توى تفاعلي تشاركي يساعد الطلبزة علزى االسزتفادة مزن  يزع مصزادر التعلزيم  وا

لزو ومزن املختلفة ونكنهم من استغالل مواعيد الدراسة بشكٍل فعزال تعلم املسزتقّلب والتخطزيطب ا

لتعليم ى تسليط الضوء عل إىلويهدف املقرر  التعليمّية املختلفة. وجدولة األنشطة. واستخدام املصادر ا

توظيف مصادر التعلم والتعليم يف بناء ب واسرتاتيجيات التعلم(ب املفتوع ) جامعة القدس املفتوحة أمنوذجا 

 .اأدواتهواصل ومهارات االتصال والتب واملعرفة

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3احلاسمب:ململ0102

فيتعرض إىل تطور علم احلاسوب ذا املقرر املفاهيم األساسية للحواسيب اإللكرتونية ول هيتنا

ات  اإللكرتوني وتصنيفاته ومكوناته ومميزاته من سرعة يف األداءب وإمكانية ختزين ومعاجلة البيان

 قرر الطالب مهارات عملية يف تشغيل احلاسوب ايث يستطيعهذا املويكسب واسرتجاع املعلوماتب 

مات النموذجية للحاسوب يف التعليم والتدريب االستخدااىل  استعماله دومنا رهبة وبكل تقة. تم يتعرف 

( وحزمة البوربوينت كما يسزتخدم االنرتنزت  Wordويستخدم الربجميات مثل معاجلة النصوص )

 .احلاسوبيةمع الفريوسات  لتعاملوني واوالربيد االلكرت

ملنظ ي(مل3 ةملتمدمعملساعاتمل3تا  خملالقدس:ململ0104

 احلق على مدينة القدسب والتأكيد تواجهها اليت ياتبالتحد يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة

 وبإسرتاتيجية للمتعلمني جذابة بطريقة ومقّدمة وحداتب ست من مكّون  توى خالل من الفلسطيو

فزتح اإلسزالب واجلغرافيا التاراية للقدسوهي   .صرةمعا متعّل يزة الدولزة القزدس مزن ال مي حتزى نها

(ب م1187-750داية الدولة العباسية وحتى معركة حطني )أوضاع مدينة القدس منذ بب وألمويةا

ني القدس من االحتالل الربيطاب والقدس يف العهد العثمانيب والقدس يف العهدين األيوبي واململوكي

 .اآلن حتى

مل
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ملنظ ي(مل0 ملساعةملمعتمدةمل0:ملالعم ملالتطمعيململ0105

االنتماء الويفو لديهمب وذلن ر إىل إكساب الطلبة تقافة العمل التطوعي وتعزيز ا املقريهدف هذ

( ساعة  منية يف األعمال التطوعية اليت تتوافق مع احتياجات اجملتمع الفلسطيو 50من خالل تنفيذ )

 تمدة لذلن.يها مرافق اجلامعة واحتياجاتهاب ضمن إجراءات العمل املعتا ف ألهليةومؤسساته العامة وا

ملنظ ي(مل3 ملساعةملمعتمدةمل3:ملاملها اتملاحلياتيةململ0106

خربات مباشرة من خالل التعامل املباشر مع األشخاص والظواهر يهدف هذا املقرر إىل إكساب 

لواقع احمليط , يواجه ب وما احلياتيه ب مما يعطيه القدرة على دمج بني ما يتعلمه ه خالل التفاعل مع ا

مل   مهارات اإلدارةب ملهارات احلياة يف إيفار ما يفرحته منظمة اليونيسيف ب لتشوذلن من خالل تقديم 

املهارات اإلدراكيةب املهارات اإلجتماعيةب ومهارات العمل املشرتكب إضافه إىل جمموعة من املهارات 

 األخرى املهمة للطالب .

ملنظ ي(مل3 معتمدةململساعاتمل3(:مل1ع بيةمل لغةملالالمل1110

سزززت يززة لي غززة العرب صزز الل يفزززب وتوا سززيلة ختا يززةو غزززة هقو بززل إن الل سزززبب  نززاس وح بزززني ال تززززل  ل  خت

قزوة أبنائهزاب ورسزد حاضزرها.لذا يهزدف  ماضي األمة وإرتها احلضزاري والسزيادي وتقزرتن قوتهزا ب

يزززة يف  هززارات التطبيق عزززض امل سززاب ب قزززرر إىل إك سززتوياهززذا امل غزززم يزززةب ت الل صززوتية النطق ة العربية؛ال

يزززة املعجم صزززرفيةب والدالل عزززبري الوال يزززةب والت يزززةب والبالغ يزززةب واإلمالئ كزززذلن النحو شزززفوي يزززةب و

مززة. يق سزززية املقد حززدات الدرا خزززالل الو مززن  تززابي  ملززدمج والك لزززتعّلم ا بززنمط ا قزززرر  هززذا امل لزززذي طزززرع    ا

قزززق  ملززززا  سزززة ا خزززالل درا مزززن  بززززة  لزززتعلم املطلو جزززات ا تززززدريبات لكرتوندة اإلكر شزززطة و ال يزززة واألن

 .فرتاضيةية واالمة وحضور اللقاءات الوجاهاملصم

ملنظ ي(مل3 تمدةملمعملساعاتمل3(:مل1اللغةملاالجنليو ةمل مل0113

This is an introductory course of General English (GE) for 
university students at Al-Quds Open University. Since English is an 

international language, university students regardless of their 
specializations need English in pursuing their studies and 
communicating with foreigners. The course emphasizes all language 
skills, and aims to improve your English in these skills. It provides 

clear and straightforward guidance in the basics of English  language 
while focusing on the sort of language people use in everyday 
communication. Learners have access to varied interesting course 
materials, wide range of resources for language learning, and up to date 
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audio and visual lessons which are relevant to everyday life. The topics 
in this course are contemporary and as relevant as possible to the 
student needs. Language and fluency are developed through debates, 
discussions and presentations. Students will cover language skills such 

as justifying opinions, describing and talking about notable people, 
problem solving, discussing new ideas and innovations. The course 
consists of five learning units. Each unit consists of four components: 
Reading, Grammar, Language use and Writing respectively. Students, 

through their self-study of the course, have good opportunities to 
develop their language skills easily. 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3فلسطةمل القضيةملالدلسطيرية:ململ0205

شززاف ا قززرر إىل استك هززذا امل ضززوع  مززي مو يززة ير ضززار.و طززورت ماحل مززا ت سززطنيب ك نززذ ية لفل

تزاريخب بغزرض فهزم أبعاد يززة والسياسزية واجلغرافيزة والدينيزةب كمزا يركزز فجزر ال هززذا هزا التارا

يززة  يززة وأيديولوج يززات تارا مززن خلف سززطينية  ضززية الفل صززارعة يف الق قززوى املت لززه ال مززا نث لززى  قززرر ع امل

  واختاذ موقف منها.بفلسطنيتعلقة ومصام وأهدافب بغرض فهم الواقع وفهم األحداث امل

ملنظ ي(مل3عتمدةمل ساعاتملممل3الثقافةملاإلسالمية:ململ0206

ات الصلة املباشرة بالواقع املعاصر وحتدياتهب فهو يعاجل املقرر  لة من القضايا الفكرية ذ

لزيت توضزح جوليزة النظزرة اإلسزالمية  يركز على املفهومات األساسية يف جممل الثقافة اإلسالمية ا

اإلنسانب وتجمل  انية املتكاملةب واليت تشمل عالقة اإلنسان باهلل وعالقةاإلنس بعادهاوأ اإلنسان ب

لتشريعي ا يركز على كل من اإلعجا  اللغوي الفوب واإلاجملتمع وعالقته باملكانب كم عجا  ا

فقزه االجتماعي واإلعجا  العلمي يف القرآن الكزريمب عزالوة علزى الرتكيزز علزى حيويزة الفكزر وال

 المية. مانب ويف إيفار الثوابت اإلسني وفقا  لتغري الظروف واألسالمياإل

 :االختيارية ثانيا: متطلبات الجامعة
 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاللغةملالصيريةملمبا ئمل0115

يتناول هذا املقرر مبادئ اللغة الصينية وأساسياتها من حيث كيفية نطق أصواتها وكتاباتها 

ساسزية يوعا فيها وتوظيفها يف  ل وتراكيب من خالل املهزارات االكثر شدات االواستخدام املفر

لعامة للتعلم ومعرفة املذكر واملؤنث والضمائر واجلمع و اة املتعلم ا املفرد وآلية استخدام اللغة يف حي

 .واخلاصة كالتعريف عن نفسه وكتابة سرية ذاتية كتصرة وبسيطة
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ملنظ ي(مل3تمدةمل عاتملمعسامل3:ملمبا ئملاللغةملالرتكيةمل0116

اباتها يتناول هذا املقرر مبادئ اللغة الرتكية وأساسيا تها من حيث كيفية نطق أصواتها وكت

دات االكثر شيوعا فيها وتوظيفها يف  ل وتراكيب من خالل املهزارات االساسزية ام املفرواستخد

لعامة يف حي اللغة للتعلم ومعرفة املذكر واملؤنث والضمائر واجلمع واملفرد وآلية استخدام اة املتعلم ا

 .ة ذاتية كتصرة وبسيطةواخلاصة كالتعريف عن نفسه وكتابة سري

ملنظ ي(مل3عاتملمعتمدةمل سامل3:ملمبا ئملاللغةملال  سيةمل0117

ا  يتناول هذا املقرر مبادئ اللغة الروسية وأساسياتها من حيث كيفية نطق أصواتها وكتاباته

  ل وتراكيب من خالل املهزارات االساسزية يفها يفا وتوظواستخدام املفردات االكثر شيوعا فيه

لعامة  املذكر واملؤنث والضمائر واجلمع واملفرد وآلية استخدام للتعلم ومعرفة اة املتعلم ا اللغة يف حي

 .واخلاصة كالتعريف عن نفسه وكتابة سرية ذاتية كتصرة وبسيطة

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململاحل كةملاألسسةمل0207

نزا هززيت حززل تطزور احلا ذاول  يززة األسزريةب ومرا كززة الويفن تزأريخ احلر يززق  سززرية ملقزرر توت كززة األ ر

ضززززة األوىل 1967-2016 عزززززد االنتفا صززززا  ب صزززززورة مب وخصو عزززززتقلني ب عززززداد امل يزززززدت ا يزززززث تزا ح

يزززة  جزززراءات القمع صزززبان" اإل لزززف الق حزززتالل " خ سزززجون اال سزززرية يف  كزززة اال نزززاة احلر كزززبريةب ومعا

مزززا مزززان واحملاك ضزززكززالعزل واحلر يزززة  افيةب ت اإل جزززارب االعتقال يزززةب والت عزززاء اخلاو عززارك األم وم

فزة االاإلضرابا قزالب واحلركزة النسزوية تب تنظيم األسرى تعلزيم األسزرىب  يزارات األسزرىب تقا عت

يزززل  لزززي وتأه مزززع احمل ئزززدات"ب واجملت سززريات را يزززة "أ كزززة الويفن هزززا يف احلر سزززطنيب ودور سززرية يف فل األ

لزززيمهم ودجم لزززى تع مزززل ع سززرىب والع عزززتقلنيب اجملت هزززم يفاأل قزززوأ امل عزززن ح لزززدفاع  يزززدب وا مززن جد مزززع 

عزززتقلني الف صزززوامل مزززة ال لزززدوليب منظ قزززانون ا يزززة " ال يزززة الدول سزززطينيني واحلما مزززة ل محزززرب منظ ليب األ

 .العفو الدولية وتقاريرها اليت تدين تعامل االحتالل مع املعتقلني الفلسطينيني

ملنظ ي(مل3 ملدةتملمعتمساعامل3:ململمكافحةملالدسا :ملالتحد اتمل احللململ0208

فزة واسزبابهب واسزاليب مكافحتزهب يهدف هذا املقرر  اىل التعريف بالفسزاد باشزكاله امل ختل

على مبادئ الشزفافية واملسزاءلة وعالقتهزا تكافحزة الفسزادب اضزافة اىل لتعرف كما يهدف اىل ا

سززت سزززاد يف امل يززل الف يززؤدي اىل تقل تزززا  مززة  فززة العا قزززي للوظي طززابع االخال يززف بال يزززويات االتعر ة لوظيف

 املختلفة.
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل1اللغةملالد نسيةمل مل0211

يززةب ويهزدف إىل تعر قززرر كمزادة اختيار سززية  الطزالبيززف يطزرع هزذا امل سززيات اللغزة الفرن بأسا

حلززروف  مزززن ا تززداء   يزززةاب مزززل  ا.جائ هزززاب واجل هززا و ع تزززذكرها ومؤنث مززات  بزززة الكل قززة كتا ويفري

ضزززمري  سزززية   هززا األسا عزززلتكونات عززز الفا كزززن والف مزززا مٌي شزززر. ك غزززري املبا شزززر و بزززه املبا عزززول  ل واملف

لزب كززان  الطا سززيته وم مززر  وجن مسززه وع سززه )ا يززف بنف تززهمززن التعر تززه( وعم إقام ضززافةلززه وهوايا  باإل

 قصرية تتضمن الرتحيب واالستئذانب والقبول والرفضب والشكر واالعتذار. إجاباتإىل 

ي يعتمزد علزى فهزم معزاني املصزطلحات اعلتف بلوأساملستخدم لتدريس املقرر هو  األسلوب إن

لزززى  مززادا  ع شزززاراتاعت سززوا اإل سزززية بالر غزززة الفرن حززدث بالل لزززى الت لزززب ع يزززز الطا سزززتخدام وم واىل حتف

 سلس. بأسلوبتعليمي  توي على نارين تفاعلية متنوعة مطروحة  "انرتنت"موقع 

 احملتوى اللغوي 

 احلروف ا.جائية. (1

 .األرقامب التاريخب األربعة الفصولالسنةب  أشهرب األسبوع أيام (2

 لب واملدرس خالل الدرس.مصطلحات الصف اليت يستخدمها الطا (3

   فاعل+فعل+مفعول به.تركيبة اجلملة الفرنسية البسيطة (4

 النكرة والتعريف. وأدواتاالسم ) النوع والعدد (  (5

 (. األوىل) اجملموعة  erالبسيطة اليت تنتهي بـ  األفعالتصريف  (6

 (. ne+verbe+pas خدام )النفي باست (7

 (. األول كيفية استخداماتها ) اجلزء افة إىلباالض étre et avoirاملساعدة  األفعالتصريف  (8

 (. mon, ma, mes, ton, ta,tes, son, sa, sesمن ضمائر امللكية )  لاألواجلزء  (9

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3احلضا اتملالبش  ةمل مرجواتها:ململ0300

قزززرر أ هزززذا امل عززرف  هززوم وال  تي ضزززاف هزززا احل هزززا وأدوار شزززأتها ومظاهر شزززكل إ ززاليب ون رة ب

تززم اوتفرعا سززفة احلضزارة  ضززوعات فل ممززا يتصزل تو غززري ذلزن  لززيت تهزاب إىل  ضززارات ا لنظزر يف احل

صززوراتها  هززا وت بزر  أفكار لززى أ حززدة ع مززن كزل وا خززرىب والوقزوف  عززد األ شززرية واحزدة ب عرفتهزا الب

 ضارة التكنولوجيا املعاصرة.إىل ح القديموممثليهاب وذلن بدءا من حضارات الشرأ 

لزز  هززذا املقزرر ع ضززوع  شززويزدور مو لززيت ن ضززارات البشزرية ا هززا ى احل عززرف ب تزاريخ في أت يف ال

تز لززيس اب يززة. و يززة والعمل بززر  رلياتهزا الفكر ثززل أ هززا عنزدما مي مززن إجنا ات قززف  تزم ي مززا .  فززا  عا داء تعري

فزذلن  ضززامينهاب  ضززارة وم نززاحي احل يززع م سززة   مززالقصزد درا لززال ي راأل سززع  حززد. ت قززرر وا منززاه م  وإ
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تكزون وعزي كلزي مة اليت تقوم عليهزا حضزارة مزاب مزن أجزل القصد إبرا  املفاهيم والتصورات العا

لزذي نزر  شامل لزراهن ا قزع احلضزاري ا بإجنا ات البشرية الذهنية عرب العصورب ومزن أجزل وعزي الوا

نززى هزذا املقزرر تتابعزة تقن مززا ضزارة يززات احلبزه البشزرية. وبهزذا االعتبزار ال يع وإجنا اتهزا املاديزةب ك

سززاته هززا ومؤس سززة نظم تزابع درا لززن ال ي غززري ذ سززكريةب و سززية والع صززادية واإلداريزة والسيا مززن ا االقت

يززة للحضزارة.  كززار إنالتجليزات العمل هززاب  األف هززذا املقزرر إىل إبرا  لززيت يهزدف  هززي وحزدها ا قزيم  وال

يزززث  كزززن  أنا لززززها مي هزززا وحتلي يفززززالع علي سززززهما يف  أناال شزززكيل ي كززززات مززززه أو أف لزززب وقي ر الطا

هززا. و يززبتطويرهززا أو إغنائ هززذ  ا لتقر ضززارات إىلروع  قززرر حل هززذا امل حززدات  قززارئ حتززرص و  ذهززن ال

لززى  ضززايا ت أنع لزززبعض الق عززرض  لززيت تت بزززة ا صززوص املكتو مززن الن منزززاذج  ضززمن  لزززة  أوت فززاهيم املمث امل

 .تلن أولفكر هذ  احلضارة 

ملظ ي(نمل3ةمل ساعاتملمعتمدمل3:ملاملسؤ ليةملاجملتمعيةمل0306

سزززؤولية اجمل عزززن امل شزززاملة  ظززرة  قزززديم ن قزززرر إىل ت هزززذا امل هززدف  يزززث  ي مزززن ح يززة  هزززا    -تمع تعريف

قزززات حت هزززا ومنطل هزززا وتطور بزززة وأبعاد يزززد الطل يزززة تزو خزززرى ؛ بغ سزززات األ عزززات واملؤس هزززا يف اجلام قيق

ثزار وفزق رؤيزة  شززفافية واإلي لزيت تتصزف بالنزاهزة وال يززة ا حززتعزارف مقرونزة باملمارسزات التطبيق ة دوا

كززي تإل جلززودة يف اسزرتاتيجياتها  عززايري ا تزدرج م يززدة  مززة جد سززتقبل. جيزاد أنظ بززات امل فززق مزع متطل توا

بزززرا  قزززرر إل هزززذا امل هزززدف  مزززا ي مزززن  ك لزززة  شزززاركة فاع خلزززريي ت طزززوعي وا مزززل الت مزززن الع كزززل  دور 

سزززة  فزززق سيا يززةب و شزززكالت اجملتمع لزززى امل لززب ع لزززي يف التغ خلزززاص واأله عززام وا تزززة  ال عززات الثال القطا

 املسؤولية الويفنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية.  ل فيهاتتكام معينة

ملنظ ي(ململ3 ململمعتمدةملساعاتمل3مل:(مل1ململעברית (مل1عربي ململ8180

ثزززل  ثزززة م يزززة احلدي غزززة العرب سزززية يف الل هزززارات األسا فزززة امل مزززن معر لزززب  قزززرر الطا هزززذا امل كزززن  مي

بززو عززربي املط بززاخلط ال قززراءةب  بززة و هززاب كتا يززة وحركات حلززروف االاد يززا مززن دويب وع وال مسززاء  األ

ضزززي  نزززتب ويف ملزززذكر واملؤ مزززعب وا فزززرد واجل يزززث امل عزززن )ح قزززل  تزززا ال ي لزززب  فزززة الطا ( 500اىل معر

غززة الع غززة مفزردة بالل سززيطة بالل يززب  ززل ب صززريةب وترك يززة ق صززوص عرب قززراءة  ن مززن  نززه  يززةب نك رب

 العربيةب مرتبطة تواضيع تقافية فلسطينية.

 




