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 رعاية الطفلتخصص . 3
 :خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

 الةتعلم  طرجةات  حتقيةق  الطفةل  رعايةة  ختصةص  متطلبةات  من انتهائه بعد الطالب من يتوقع

 : اليةالت

  :املعرفة والفهم

 . الطفل برعاية املتعلقة والربامج النظرياتو املفاهيم عرف .1

عرف اخلصائص والسةمات االدراكيةة واالنفعاليةة والصةحية لكةل مرحلةة عمريةة يف حيةاة          .2

 .الطفل

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

 .الوقائية والعالجية والنمائية املستخدمة مع االتفال واسرهم مجربااتلع على ال .4

 .اتلع على اهم االجتاهات احلديثة يف تربية الطفل .9

 :(اإلدراكية) املهارات الذهنية

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

 ملتطلبةةةات لتسةةةتجيب وتطويرهةةةا لتةةةدخلا لةةةربامج املناسةةةبة االقرتاحةةةات وضةةةع علةةةى قةةةادر .2

 .املختلفة ل عمرهممراح يف األتفال واحتياجات

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

 املهنية العملية أو املهارات

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

 .رة التدخل لتحسني البيئة االجتماعية والرتبوية لالتفالاتقن مها .2

اكتسب مهارة التشبيك وبناء الشراكات ودعم توجهات اجملتمع يف محايةة حقةوا االتفةال     .3

 .باالستناد اىل القوانني والتشريعات احمللية وكذلك االتفاقات الدولية

ةمة للعمل مع االتفال وااادفةة  اكتسب مهارة بناء الربامج الوقائية والعالجية والتنموية الال .4

 .اىل بناء شخصيتهم مبا يتناسب وثقافة اجملتمع

 .اكتسب مهارات اجراء البحوث والدراسات املتعلقة ببيئة الطفل مبنهج علمي سليم .9

 الرضةةاعة مرحلةةة مةةن لألتفةةال املسةةتجيبة للةةربامج والتحليةةل والتقيةةيم التخطةةيط علةةى قةةادر .6

 .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

 اجملتمةةع احمللةةي لتسةةتجيب للةةتغريات   قةةادر علةةى احةةداث الةةتغريات االجتماعيةةة والثقافيةةة يف    .3

 .الدولية مع احلفاظ على الشخصية الوتنية للطفل

 :مهارات االتصال، وتقنية املعلومات

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

ناء برامج تسهم يف التواصل مع اجملتمع احمللي وقواال الفاعلة وتوظيف مواردال يف ب  على قادر .2

 .تنمية شخصية الطفل

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

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

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

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

 :سوق الد ل: يً ث ن

يؤهةةةل هةةةذا  التخصةةةص اخلةةةرجيني للعمةةةل يف عةةةدد مةةةن املؤسسةةةات واملراكةةةز ومةةةن هةةةذال   

 :املؤسسات ما يلي

 .حضانات وريا  األتفال احلكومية منها واألهلية .1

 .مدارس الرتبية اخلاصة .2

 . مراكز رعاية األمومة والطفولة .3

 .املراكز الثقافية اخلاصة باألتفال .4

 .ةالعيادات واملراكز الصحي .9

 .أقسام األتفال مبستشفيات القطاع احلكومي واخلاص .6

 .مستشفيات الوالدة .7

 .قرى األتفال ومراكز رعاية األيتام .2

 املؤسسات الدولية اليت تهتم برعاية الطفل وحقوقه .9

 

 



 

233 
 

 املردر /را ي  الطدلختصص  متطلب ت: ث لثً 

الةب ان  علةى الط  ،املنفرد/رعاية الطفلللحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص 

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 127)يتم بنجال 

 

 :التخصص المنفرد/  المقررات التخصصية .1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 21)ذال املقررات من تتكون ه

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 21)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي 3119

 - - 3 3 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149

 - - 3 3 االتصال والعالقات العامة 3213

 - - 3 3 التشريعات االجتماعية ومحاية الطفل 3223

 3223 - 3 3 حقوا الطفل 3226

 - - 3 3 منو الطفل ورعايته 3231

 --  3 3 العالقات االسرية واالسرة الفلسطينية 3231

 3231 - 3 3 لظروف الصعبةالعمل مع االتفال يف ا 3237

 3231 - 3 3 االتفال ذوي االعاقة 3232

 3231 - 3 3 العنف ضد االتفال 3239

 - - 3 3 التغذية وصحة الطفل 3241

 - - 3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 21 - - 21 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 127 اجملموع
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 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 3111 - 3 3 املشكالت االجتماعية 3314

 3231 - 3 3 ارشاد االتفال واملراهقني 3324

 - - 3 3 لتنشئة االجتماعية يف ميدان الطفولة ا 3334

 3231 - 3 3 مشكالت االتفال وترا العالج 3339

 3111 - 3 3 الصحة النفسية 3339

 3111 - 3 3 تعديل السلوك عند الطفل 3343

 3231-  3 3 االجتاهات احلديثة يف تربية الطفل 3344

 3231 - 3 3 تطور اللغة والتفكري لدى الطفل 3442

 3231 - 3 3 أدب االتفال وثقافة الطفل 3443

 3111 - 3 3 سيكولوجية اللعب والدراما 3444

 3231 - 3 3 احلضانة وريا  االتفال 3449

 3344 2 1 3 رعاية الطفل(  1)تدريب ميداني 3446

 3446 2 1 3 رعاية الطفل( 2)تدريب ميداني 3442

 3111 - 3 3 علم نفس النمو 3449

 9313 2 1 3 التخرج مشروع 3499

  6 79 21 اجملموع

 :المقررات الحرة .2

/  سةةاعات معتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة  ( 6)يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار 

ون املةادة التعليميةة   كمقةررات حةرة علةى أن ال يكةون مضةم      خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .ن ممنوعة من التخصصوأن ال تكو أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 
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 :فرا  –رئيس  /را ي  الطدلختصص  متطلب ت: رابدً 
 

، علةى  فرعةي -رئيسةي  /رعاية الطفةل  ختصص للحصول على درجة البكالوريوس يف

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 133)الطالب ان يتم بنجال 

 :التخصص الرئيسي /  المقررات التخصصية .1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 66)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 66)ن من وتتكو: إجباريةمقررات تخصصية . 1.1

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية
 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149

 - - 3 3 التشريعات االجتماعية ومحاية الطفل 3223

 3223 - 3 3 حقوا الطفل 3226

 - - 3 3 و الطفل ورعايتهمن 3231

 --  3 3 العالقات االسرية واالسرة الفلسطينية 3231

 3231 - 3 3 العمل مع االتفال يف الظروف الصعبة 3237

 3231 - 3 3 االتفال ذوي االعاقة 3232

 3231 - 3 3 العنف ضد االتفال 3239

 - - 3 3 التغذية وصحة الطفل 3241

 3231 - 3 3 قنيارشاد االتفال واملراه 3324

 - - 3 3 التنشئة االجتماعية يف ميدان الطفولة  3334

 3231 - 3 3 مشكالت االتفال وترا العالج 3339

 3111 - 3 3 تعديل السلوك عند الطفل 3343

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص لتخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 133 اجملموع
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 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية
 السابق

 عملي نظري

 3231-  3 3 االجتاهات احلديثة يف تربية الطفل 3344

 3231 - 3 3 تطور اللغة والتفكري لدى الطفل 3442

 3231 - 3 3 االتفال وثقافة الطفل أدب 3443

 3111 - 3 3 سيكولوجية اللعب والدراما 3444

 3231 - 3 3 احلضانة وريا  االتفال 3449

 3344 2 1 3 رعاية الطفل(  1)تدريب ميداني 3446

 3446 2 1 3 رعاية الطفل( 2)تدريب ميداني 3442

 3111 - 3 3 علم نفس النمو 3449

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  6 61 66 اجملموع

 :مقررات التخصص الفرعي .2

ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفرعيةة الةيت تطرحهةا          ( 27)تتكون من 

 .الكليات االخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




