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 رعاية الطفلتخصص . 3
 خمرجات التعلم املقصودة:أواًل: 

بررات مررن انتهائه بعد الطالب من يتوقع يررة ختصررص متطل يررق الطفررل رعا لررتعلم طرجررات حتق  ا

 : التالية

  املعرفة والفهم:

 . الطفل برعاية املتعلقة والربامج النظرياتو املفاهيم عرف .1

يرراة  .2 يررة يف ح لررة عمر صررحية لكررل مرح يررة وال سررمات االدراكيررة واالنفعال صررائص وال عرررف اخل

 الطفل.

 .الدولية اليت تكفل حقوا الطفل  واالتفاقيات احمللية والتشريعات لقواننياتلع وفهم ا .3

 .والعالجية والنمائية املستخدمة مع االتفال واسرهمالوقائية  ربامجاتلع على ال .4

 اتلع على اهم االجتاهات احلدي ة يف تربية الطفل. .5

 :)اإلدراكية( املهارات الذهنية

 .الطفولة مراحل من مرحلة كل حسب وتطبيقها الفردية اخلطط اعداد على القدرة متلكا .1

لررررى قررررادر .2 ضررررع ع حررررات و سرررربة االقرتا ترررردخل لررررربامج املنا هررررا ال سررررتجيب وتطوير بررررات لت  ملتطل

 .املختلفة ل عمرهممراح يف األتفال واحتياجات

 بيئة الطفل االسرية واملدرسية واجملتمعية . يف والت قيف التوعية برامج بناء على قادر .3

 املهنية العملية أو املهارات

 اتقن مهارة التعامل مع االتفال يف املراحل العمرية املختلفة .م. .1

 مهارة التدخل لتحسني البيئة االجتماعية والرتبوية لالتفال.اتقن  .2

يررة حقرروا االتفررال  .3 مررع يف محا اكتسب مهارة التشبيك وبناء الشراكات ودعم توجهات اجملت

 باالستناد اىل القوانني والتشريعات احمللية وكذلك االتفاقات الدولية.

فررة اكتسب مهارة بناء الربامج الوقائية والعالجية والتنموية ا .4 لالزمة للعمل مع االتفال وا.اد

 اىل بناء شخصيتهم مبا يتناسب وثقافة اجملتمع.

 اكتسب مهارات اجراء البحوث والدراسات املتعلقة ببيئة الطفل مبنهج علمي سليم. .5

لررى قررادر .6 طرريط ع يرريم التخ يررل والتق لررربامج والتحل سررتجيبة ل فررال امل لررة مررن لألت ضرراعة مرح  الر

 .املتأخرة الطفولة مرحلة وحتى
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 العامة: /نقولةاملهارات امل

 .  رعاية الطفل يف ناجحة وعاملية عربية جتارباتلع على  .1

اتلع على املرجعيات القانونية والتشريعية احمللية وعلى االتفاقيات الدولية اليت حتمي حقوا  .2

 الطفل وتوفر له بيئة امنة تستجيب ملتطلباته.

يرررة  .3 لرررتغريات االجتماع حرررداث ا لرررى ا لرررتغريات قرررادر ع سرررتجيب ل لررري لت مرررع احمل يرررة يف اجملت وال قاف

 الدولية مع احلفاظ على الشخصية الوتنية للطفل.

 مهارات االتصال، وتقنية املعلومات:

 . املختلفة منوهم مراحل يف برامج الطفولة خدمة يف التكنولوجيا توظيف على قادر .1

سررهم يف  التواصل  على قادر .2 مع اجملتمع احمللي وقواه الفاعلة وتوظيف موارده يف بناء برامج ت

 .تنمية شخصية الطفل

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 يف العمل مع االتفال. العليا ةاالخالقيالقيم و املبادئب التزم .1

 اجتاهات وتنية وانسانية تسهم يف بناء شخصية الطفل . تب  .2

 التزم بالعمل على توفري بيئة صحية على املستويني النفسي واالجتماعي. .3

 سوق العمل:ثانيًا: 

هرررذه  مرررن  كرررز و سرررات واملرا مرررن املؤس عررردد  مرررل يف  خلررررجيني للع صرررص ا هرررذا  التخ هرررل  يؤ

 املؤسسات ما يلي:

 واألهلية.حضانات ورياض األتفال احلكومية منها  .1

 مدارس الرتبية اخلاصة. .2

 مراكز رعاية األمومة والطفولة.  .3

 املراكز ال قافية اخلاصة باألتفال. .4

 العيادات واملراكز الصحية. .5

 أقسام األتفال مبستشفيات القطاع احلكومي واخلاص. .6

 مستشفيات الوالدة. .7

 قرى األتفال ومراكز رعاية األيتام. .8

 الطفل وحقوقهاملؤسسات الدولية اليت تهتم برعاية  .9
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 رعاية الطفل/املنفردختصص  ثالثًا: متطلبات

لررب ان  ،املنفرد/رعاية الطفررلللحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص  علررى الطا

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:129يتم بنجال )

 

 :/ التخصص المنفرد المقررات التخصصية .1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:81تتكون هذه املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 81: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1  

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي 3105

 - - 3 3 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 5145

 - - 3 3 االتصال والعالقات العامة 3213

 - - 3 3 التشريعات االجتماعية ومحاية الطفل 3223

 3223 - 3 3 حقوا الطفل 3226

 - - 3 3 منو الطفل ورعايته 3230

 - - 3 3 العالقات االسرية واالسرة الفلسطينية 3231

 3230 - 3 3 العمل مع االتفال يف الظروف الصعبة 3237

 3230 - 3 3 اإلعاقةاالتفال ذوي  3238

 3230 - 3 3 العنف ضد االتفال 3239

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 الكليةمتطلبات 

 81 - - 81 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 الطفلالتغذية وصحة  3240

 - - 3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 3100 - 3 3 املشكالت االجتماعية 3314

 - - 3 3 التنشئة االجتماعية يف ميدان الطفولة  3334

 3230 - 3 3 مشكالت االتفال وترا العالج 3335

 3110 - 3 3 الصحة النفسية 3339

 3230 - 3 3 الطفلاالجتاهات احلدي ة يف تربية  3344

 3230 - 3 3 تطور اللغة والتفكري لدى الطفل 3442

 3230 - 3 3 أدب االتفال وثقافة الطفل 3443

 3110 - 3 3 سيكولوجية اللعب والدراما 3444

 3230 - 3 3 احلضانة ورياض االتفال 3445

 3335 2 1 3 (  رعاية الطفل1تدريب ميداني) 3446

 3446 2 1 3 ( رعاية الطفل2ميداني)تدريب  3448

 3110 - 3 3 علم نفس النمو 3449

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 3499

 - - 3 3 التفكري االبداعي 5316

 - - 3 3 تعديل السلوك 5412

  6 75 81 اجملموع

 المقررات الحرة: .2

يررار ) لررب اخت سررتطيع الطا مررن 6ي خررر  صررص آ مررن أي خت مرردة  سرراعات معت عررة(  صررات اجلام /  ختص

صرره، سررية لتخص طررة الدرا ضررم خررارج اخل كررون م لررى أن ال ي حرررة ع قررررات  يررة كم ملررادة التعليم ون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كما  و/أو كيفا مكررا  يف مقررات 
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 :فرع: -رعاية الطفل/رئيس: ختصص  متطلباترابعًا: 
 

كررالوريوس يف جررة الب لررى در صررول ع صررص للح يررة الطفل خت سرري /رعا عرري-رئي لررى فر ، ع

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:135الطالب ان يتم بنجال )

 :/ التخصص الرئيسي  المقررات التخصصية .1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:66تتكون هذه املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 66: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية  .  1.1

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 5145

 - - 3 3 التشريعات االجتماعية ومحاية الطفل 3223

 3223 - 3 3 حقوا الطفل 3226

 - - 3 3 منو الطفل ورعايته 3230

 - - 3 3 العالقات االسرية واالسرة الفلسطينية 3231

 3230 - 3 3 العمل مع االتفال يف الظروف الصعبة 3237

 3230 - 3 3 اإلعاقةاالتفال ذوي  3238

 3230 - 3 3 العنف ضد االتفال 3239

 - - 3 3 التغذية وصحة الطفل 3240

 - - 3 3 التنشئة االجتماعية يف ميدان الطفولة  3334

 3230 - 3 3 مشكالت االتفال وترا العالج 3335

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 لتخصص الفرعيحسب التخصص  متطلبات التخصص الفرعي

 135 اجملموع
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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 3230 - 3 3 االجتاهات احلدي ة يف تربية الطفل 3344

 3230 - 3 3 تطور اللغة والتفكري لدى الطفل 3442

 3230 - 3 3 أدب االتفال وثقافة الطفل 3443

 3110 - 3 3 سيكولوجية اللعب والدراما 3444

 3230 - 3 3 احلضانة ورياض االتفال 3445

 3335 2 1 3 (  رعاية الطفل1تدريب ميداني) 3446

 3446 2 1 3 ( رعاية الطفل2تدريب ميداني) 3448

 3110 - 3 3 علم نفس النمو 3449

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 3499

 - - 3 3 التفكري االبداعي 5316

 - - 3 3 تعديل السلوك  5412

  6 60 66 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

مررن ) لرريت تطرحهررا 27تتكون  حررد التخصصررات الفرعيررة ا مررن ا لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت  )

 الكليات االخرى.
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 النوع اإلجتماعي وقضايا التنمية تخصص . 4
 خمرجات التعلم املقصودة:أوال: 

بررات  مررن متطل ئرره  عررد انتها لررب ب مررن الطا قررع  صررصيتو يررة خت ضررايا التنم مرراعي وق نرروع االجت  ال

 حتقيق طرجات التعلم التالية :

  املعرفة والفهم:

 معرفة البيئة ال قافية والنظام االجتماعي للمجتمع  .1

 معرفة بالقوانني والتشريعات الدولية واحمللية اليت تكفل حقوا االنسان وحقوا املرأة. .2

 معرفة واتالع على نظريات التنمية والنوع االجتماعي. .3

 :)اإلدراكية( املهارات الذهنية

قادر/ة على بناء الربامج الوقائية والعالجية والتنموية للمجتمع يف سياا التغريات اليت يتطلررع  .1

 اليها السكان.

 قادر/ة على التخطيط والتقييم والتحليل للربامج املستجيبة للنوع االجتماعي.  .2

 قادر/ة على اجراء االحباث الكمية والنوعية من منظور النوع االجتماعي. .3

لررتغريات  .4 سررتجيب وا مبررا ي مررع  يررة للمجت قادر/ة على احداث التغريات املرغوبة يف املنظومة القيم

 السريعة داخله وخباصة التغريات يف اجلانب املادي لل قافة.

 املهنية العملية أو املهارات

ملرررأة يف  .1 يررات اكتسب مهارات التدخل يف تنمية وتنظيم اجملتمع آخذا  باالعتبار اخنرا  ا عمل

 التنمية.

 اكتسب املهارات الالزمة الحداث التغريات املرغوبة داخل اجملتمع. .2

يرررة  .3 هرررا يف العمل يرررز دور ملررررأة وتعز نرررة ا سرررني مكا صررررة لتح ضرررغط واملنا هرررارات ال سرررب م اكت

 التنموية.

اكتسب مهارة التشبيك وبناء الشراكات اجملتمعية لدعم توجهات اجملتمع يف محاية حقوا  .4

 اىل التشريعات والقوانني احمللية وكذلك االتفاقيات الدولية. املرأة باالستناد

 اكتسب مهارات اجراء البحوث والدراسات املتعلقة بالنوع االجتماعي والتنمية. .5

 


