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  )مجمد(رعاية الطفل  ،التعليم النسوي :تخصص          األسرية االجتماعية والتنمية : الكلية

  الثانيالفصل 

 اسم المقرر الرقم
  رقم

المقرر

  م.س

)عملي+نظري(
 مالحظاتالمطلب السابق

 مقرر تاسيسي اجباري - 2 0101 تعلم كيف تتعلم  .1

 مقرر تاسيسي اجباري - 3 0102 الحاسوب  .2

 مقرر تاسيسي ااختياري - 3 0103 مبادئ اإلحصاء  .3

 مقرر تاسيسي اجباري _ 1 0104 تاريخ القدس  .4

 مقرر تاسيسي اجباري - 2 0111 )1(اللغة العربية   .5

 مقرر تاسيسي اجباري 0111 2 0112  )2(اللغة العربية   .6

 مقرر تاسيسي اجباري - 2 0113 )1(اللغة اإلنجليزية   .7

 مقرر تاسيسي اجباري 0113 2 0114 )2(اللغة اإلنجليزية   .8

 مقرر تاسيسي اجباري 0103 3 0204 مناهج البحث العلمي  .9

 جباريمقرر تاسيسي ا - 3 0205 فلسطين والقضية الفلسطينية  .10

 مقرر تاسيسي اختياري - 3 0206 الثقافة اإلسالمية  .11

 مقرر تاسيسي اختياري - 3 0308 الحضارة العربية اإلسالمية  .12

 مقرر تاسيسي اختياري - 3 0409 الوطن العربي والتحديات المعاصرة   .13

  مقرر تاسيسي اختياري  0211 3 0307 التعايش مع التكنولوجيا  .14
 مقرر أساسي --- - )3+1(2 3103سالمة في المنزلاالسعافات االولية وال  .15

 مقرر أساسي 3102 3 3104 تغذية االنسان  .16
 مقرر أساسي --- - )3+1(2 3108 الحدائق المنزلية  .17

 مقرر أساسي --- - 4 4101 مبادىء االدارة  .18
 مقرر أساسي --- - 3 4121 )1(مبادىء االقتصاد  .19
 يمقرر أساس --- - 3 4131 )1(مبادىء المحاسبة  .20
 مقرر تخصصي مشترك --- - 2 3216 المجتمع المحلي الفلسطيني  .21
 مقرر تخصصي مشترك --- - )3+2(3 3232 مبادىء الصناعات المنزلية  .22
 مقرر تخصصي مشترك 3104 2 3234 السكن والتصميم الداخلي  .23
 مقرر تخصصي مشترك --- - 3 3235 حفظ وتصنيع االغذية  .24
  تخصصي مشتركمقرر 3232 2 3236 االسرة العربية  .25
 مقرر تخصصي مشترك 4121 )3+2(33303 المنسوجات وتصميم االزياء  .26
 مقرر تخصصي مشترك 3104 33342 التنشئة االجتماعية في ميدان الطفولة  .27
 مقرر تخصصي مشترك 3330 33352 مشكالت االطفال وطرق عالجها  .28
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 مقرر تخصصي مشترك 3330 33373 علم النفس التطوري  .29
 مقرر تخصصي مشترك --- - 33382 ت المحلية لألسرةالخدما  .30
 مجال تركيز التعليم النسوي 5320 )3+1(34302 استخدام االجهزة المنزلية وصيانتها  .31
 مجال تركيز التعليم النسوي 3433 )3+2(52023 تكنولوجيا التربية  .32
 النسويمجال تركيز التعليم  3337 53203 القياس والتقويم في التعليم والتعلم  .33
 مجال تركيز رعاية الطفل 3337 34413 االتجاهات الحديثة في تربية الطفل  .34
 مجال تركيز رعاية الطفل --- - 34433 ادب االطفال وثقافة الطفل  .35

 مجال تركيز رعاية الطفل --- - )3+1(34452 ادارة الحضانة ورياض االطفال  .36
د انهاء المستوى الثالثيسجل له بع0204،0103 )6+1(34993 مشروع التخرج  .37

 

 


