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 :المقررات توصيف 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3التخطي ملاإلقليميمل الترميةملال  دية:ململ2463

بزززز  يزززف  قززززرر اىل التعر هزززذا امل هزززدف  صزززالتخطيط ي صززززادي  و ياداالقت طزززيط االقت نززززواع التخ أ

سزززاليبه طزززاعي  و وأ مززززي والق طزززيط اإلقلي عزززداد اخلوالتخ صزززإ صززززادية  و  اديةطززززة االقت يزززة االقت التنم

 مية الريفية ورارب سابقة.التنوختطيط التنميةب وواسرتاتيجياتهاب 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ستعماالتها:ملااقتصا  اتملاأل اضيمل مل2464

قززز هزززذا امل هزززدف  صززززاديات األرض  رر اىلي سزززية القت فزززاهيم األسا يززززة للم سززززمات املم يزززد ال حتد

تزداء  مزن مفهزوم األرض كمزوردب وتو يزع هزذاواستعماالتها ضمن إيفا املزورد علزى  ر نظزري وعملزي اب

شزززايفات ضزززمن  الن سزززتعماالت األرض  صزززة با قزززرارات اخلا ختزززاذ ال مزززرورا  با فزززةب  صزززادية املختل االقت

اء بتكزوين الصزور الذهنيزة السزتعماالت األرض ومزدى وانتهز عليميزةمزتغريات اقتصزادية وسزلوكية وت

 .وذج مثالي الستعماالت األرضاالستفادة منها يف تكوين من

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملعلاملالرد ملاالجتماعيمل3105

ضززهم  جززة تعر فززراد نتي سززلوك اال تززاتر بهزا  لززيت ي يززة ا عززرف علزى الكيف قززرر اىل الت هززذا امل يهزدف 

قزف االللمنبهزات واملو ضززمن جتماعا يزؤتر االيفزار االجتمزاعي يف السزلوك االنسزاني ب وتت يزةب وكيزف 

قزززرر حززدات امل مززز و لزززنفس االجت لزززم ا قززة ع مزززاعيب عال لزززنفس االجت لزززم ا يزززف بع لزززوم   تعر بزززبعض الع اعي 

مززاعيب االج لززنفس االجت لززم ا حززث يف ع نززاهج الب مززاعيب م لززنفس االجت لززم ا تززاريخ ع خززرىب  يززة اال تماع

هززاب ا هززاجلماعزة وديناميكت بززني ات واالالرا قززات  يززةب التعصزب والعال سززية واالجتماع قزادات  النف عت

 اجلماعات.

ملنظ ي(مل3 ملساعةملمعتمدةمل3لسكانية:ملبيةملاالرتمل3106

قززرر  هزززذا امل هززدف  يزززف تي هزززوم ااىل التعر صزززر ف يزززف بعنا سزززكانية وتطويرهززاب والتعر يززة ال لرتب

سززكاني و مزززل ال سززكانيةب ودور العا شزززاكل ال سززكان وامل يززة ال تزززر  يفوديناميك سززتوأ يزززاة  م ى احل

تزهب وإدمزاج  يزع املفزاهي م واملعلومزات السزكانية تزا يف ونوعيتهاب وتلبية احتياجزات اجملتمزع وتنمي

 .الدراسيةج واملقررات د والتخطيط يف املناهذلن عالقة السكان باملوار
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملصحةملامل أةملالردسيةمل اجلسد ةمل3111

 النفسلم ئ عبادم 3110متطلب سابق 

لنوع يعتمد هذا املساأ على حتليل واقع املرأة والرجل ضمن املؤشرات احلساسة ل

ئيات صحي العام ضمن االحصااالجتماعي يف الصحةب حيث يتم الرتكيز على الوضع ال

وحتليلهاب ويتم دراسة  ددات الصحة ضمن العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسيةب 

ية والعوامل اليت تتحكم فيها وتأتريها على املرأة واالسرةب كما الجنابلصحة اوحقوأ املرأة با

حسني صحة االمهاتب الرفا  الصحي وفهم بنود االهداف االمنائية املتعلقة بت سيتم توضيح

نخصص جزء لدراسة واقع الصحة لالشخاص ذوي االعاقة وباألخص املرأة ذات االعاقة وس

 تمع.وتأتري ذلن على االسرة واجمل

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملمبا ئمل مداةياملالرمعملاالجتماعيمل3112

االساسية اليت تؤتر على عالقات النوع لى فهم املصطلحات يركز هذا املساأ ع

سيخ االدوار النمطية لكل من املرأة والرجل يف اجملتمعب وتلن االدوار االجتماعيب وكيفية تر

ةب مقابل االدوار املكتسبة النارة عن الثابتولوجي النارة عن الرتكيب البيولوجي الفسي

ة االجتماعية والسياسية والثقافة القابلة للتغيري وفقا جمموعة العوامل والعالقات االقتصادي

تتقايفع مع اجلنس والعرأ والطبقة والسن. سيتم توضيح العالقات  للزمن واملكانب واليت

ملكانة اجملتمعية وتأتريها على التنمية تمع واباجمل املتداخلة وتأتريها على تشكيل عالقات القوة

ت يف العلوم املعرفية كالبيولوجياب علم االنسانب البشرية من خالل جمموعة من الدراسا

 لسياسية وغريها.ادب االدبب والعلوم ااالقتص

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملمقدمةمليفملقضا املامل أةمل3113

 يجتماعنوع االمبادئ ومفاهيم ال 3112متطلب سابق 

امليا وإقليميا يعاجل املقرر  لة من القضايا الفكرية والعملية املرتبطة بواقع املرأة ع

سها على اوضاع النساء ية عرب التطور وانعكاو لياب ويركز على دراسة النظريات النسو

ية جتماعتاراياب ويتناول اوضاع املرأة العربية املعاصرة يف ابعادها املختلفة الثقافية واال

لب ان قضايا نسانية والسياسيةب وحتليل البنى االقتصادية ومشاركة املرأة يف ميدان العمواال

لةب الصحةب القانونب والتنمية ملرأة والسياسةب الدواملرأة تتقايفع مع العديد من اجملاالت مثل ا

 وغريها من امليادين املتنوعة.
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3نظ  اتمليفملالترمية:ململ3114

لزززى  خزززاص ع شزززكل  هزززاب وب يزززة ونظريات فزززاهيم التنم لزززى م يزززز ع قزززرر إىل الرتك هزززذا امل هزززدف  ي

يززز كزززنظر كزززذلن ير يزززةب  يزززة املاد يزززات التنم يزززة ونظر يزززة املثال سزززرتاتيجيات الات التنم لزززى ا يزززة ز ع تنم

يززف  هززدف هزذا املقزرر إىل تعر سززرتاتيجيات الثوريزة "ب كمزا ي بشزقيها " االسزرتاتيجيات احملافظزة واال

لززب مززل املبالعو الطا يزززا صززادية واالجتماع مزززل االقت شززمل العوا لززيت ت يزززة وا لززدول النام يززة يف ا قزززة للتنم ة عو

بزالتخط لزيت تتعلزق  مزن التخطزيط يط وكيفيزة االسزتفادة والسياسيةب كما ويركز علزى املفزاهيم ا

 .احلديث يف وضع بعض العالجات للتخلف

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3نظ  اتمليفملعلاملاالجتماع:ململ3115

 مبادئ علم االجتماع 3100ابق طلب ستم

يززة  سزززس املعرف طزززالب باأل يززف ال قزززرر إىل تعر هزززذا امل هززدف  سزززيكية ي يزززات الكال لزززبعض النظر

مززا لزززم االجت صززرة يف ع يزززات ومروعب واملعا هزززذ  النظر سززيهاب واد  يزززة ؤس خلزززاص بالنظر مززام ا مزززع االهت

يززة الصزراع يززة الرمزيزةب ونظرالبنائيزة الوظيفيزة ونظر كززون لبززادالتيزة ب والنظريزة التفاعل ب ايزث ي

هزززاب ومف هززاب ووظائف هززدة لظهور مزززل املم خززالل العوا مززن  يزززة  كززل نظر نززاول  ضزززياتهاب ت هززاب وفر اهيم

تطبيقزي لكزل واحزدة مزن تلزن النظريزاتب نزاول املقزرر البعزد الواالنتقادات املوجهة إليهاب كمزا ويت

سزززة وحت يززززات يف درا هزززذ  النظر يززززف  لزززى توظ لززززب ع قزززدرات الطا فززززز  لزززى ح سززززنؤكد ع يزززث  يززززل ح ل

 .االجتماعية وتفسريها واقرتاع احللول .ا شكالتامل

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3مم ة:ملالسياساتملاالجتماعيةمل الترمل3205

هززذا املقزرر إىل تعر يززة السيهزدف  لزب تاه قززة يززف الطا يززة وعال مززة والسياسزة االجتماع ياسزة العا

يزززة التخ يزززف بعمل هزززدف إىل التعر مزززا ي يزززةب ك يزززة بالتنم سزززة االجتماع لزززدول طزززيط يفالسيا يزززة  ا النام

يزة خاصزة بأسزاليب التخطزيط ومراح وعالقتها بالتغري لزيت االجتماعي مزع عنا لزه واملبزادئ األساسزية ا

يزززة الت هزززا عمل قزززوم علي طزززيطب وت طزززيخ شزززكالت التخ شزززة م صزززة ويف مناق سزززطني خا يزززة يف فل ط للتنم

 الويفن العربي بصفة عامة.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3جتا بملترمم ة:ململ3206

هزززدف صزززة ملا هزززذا ي ضزززلب وخبا يزززاة أف يزززق ح هزززا يف حتق يزززة ودور يزززة التنم يزززف بعمل قزززرر إىل التعر

بززادئ سززس وم سززهم  أ لزززذي ي شززكل ا مززع بال يززة اجملت سزززرتاتيجيات تنم سززاليب وا يزززات وأ شززيد عمل يف تر

مزز شزززة الن عزززرض ومناق يززةب و فزززة للتنم هززات املختل شزززة االرا مززع مناق يزززة  عززات احملل طزززور يف اجملتم و والت

لزث عامزة واجملتمعزات العربيزة بصزفة خاصزة مزع يف جم لتنميةقضايا تطبيقية عن ا تمعات العا  الثا

 ر واملسزتقبل ني احلاضزاورهزا بز اخلطزط اخلمزس و -يا التالية  التنمية والتحديث العناية بالقضا
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يززة  يززة  -التنميزة االجتماع يززة اإلدار شززرية  -التنم يززة املزوارد الب فززاأ  -تنم شززيد اإلن بززة  -تر عززديل الرتكي ت

مززاعيب  -انية السزك صززحةب اإلسزكانب التعلزيمب الضزمان االجت اخلزدمات االجتماعيزة والتنميزة  ال

 ت الفئات اخلاصة.خدما

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملنظ  اتملالترميةمل الرمعملاالجتماعيمل3208

هزززا  مزززاعي وتطور نزززوع االجت يزززة وال قزززة بالتنم يزززات املتعل هزززم النظر سزززة ا سزززاأ درا هزززذا امل نزززاول  يت

تزززاراي. والت هزززات ال كزززذلن حزززول الوج سزززية. و شزززرتاكية ومارك يزززة ا مزززن ليربال سزززوية  يزززات الن نظر

فززز يزززل امل خلززوض يف حتل يزززة ودراا مزززع والتنم مززاعي واجملت بزززالنوع االجت سزززية  ملزززداخل اهيم االسا هزززم ا سزززة ا

 ية لدمج النساء والنوع االجتماعي يف التنمية.النظر

ملنظ ي(مل3 ملساعةملمعتمدةمل3العامةمل محا ةملالبي ة:ململالصحةمل3211

ئزة عزن يفريزق ذا امليبحث ه يزة البي فزرد وصزحة اجملتمزع ومحا قرر يف موضوع النهوض بصزحة ال

يزززف لزززيت ترا تعر ظزززروف ا تزززه وال مزززل حدو ملزززرض وعوا هزززا وا صزززحة ومفاهيم مزززن ال يزززة  لزززن والوقا فزززق ذ

ئزة والتثقيزف الصزحي ومكافحزة ا ألمراض ورفع مستوى الصحي بني أفراد اجملتمزع عزن يفريزق البي

سزززز يززززة وال مزززراض املعد يززززة ارية واأل هززززا  رعا صززززحية واجل يززززة وال كززززوادر الطب تززززأمني ال فززززل و األم والط

 ن حياة كرمية ألفراد اجملتمع .اإلجتماعي الفعال لضما

ملنظ ي(مل3 ملتملمعتمدةاساعمل3ض يمل البد ي:ملاجملتمعملال  ديمل احلمل3212

 مبادئ علم االجتماع 3100متطلب سابق 

عززززن يفب فزززززة  طززززالب باملعر يزززززد ال قززززرر إىل تزو هزززززذا امل هززززدف  عزززززة املي صززززل اي فزززززي ت بزززززدوي والري ل

ضزرية والعالقزات االقتصزادية يف تمزاعي للمجتمعزات البدويزة والريفيزة واحلواحلضزريب والبنزاء االج

سزززكان  عززاتب وال شززهززذ  اجملتم يزززةب ون جززرة الريف ضزززر وا. يززة التح نزززى عمل هززاب ومع ملزززدن وتطور وء ا

يززة للمقارنزة بزني يززدهم باملعرفزة وبتليزات عمل يززا وآلياتهزا وأسزبابهاب وتزو يززف ويف ة يف ااحل لبزداوة والر

 .اجملتمع احلضري

ملنظ ي(مل3 ملتملمعتمدةساعامل3:ملاالتصالمل العالقاتملالعامةمل3213

طززززالب بع يززززف ال قززززرر اىل تعر هززززذا امل هزززدف  هززززي صززززال واركان يززززة االت هززززارات مل هززززا وامل ا وانواع

هززززا يف سززززائل وتاتري يززززة الر سزززبل فعال هززززور و مززززع اجلم مززززاعي  عزززل االجت قززززق التفا لززززيت حت صزززالية ا  االت

شزززطة هززورب كاجلم مزززن ان يززا   شزززايفا  حيو هززا ن مزززة باعتبار قزززات العا لززى العال لزززب ع سززيتعرف الطا مزززا و

مزا سزيتناول هزذا حزد انشزطة االدارة ب كاالتصزال مزا سزيقود  اىل فهزم العالقزات العامزة باعتبارهزا ا

لزززيت  سزززائل ا سزززة الو ضزززافة اىل درا عزززاالب باال مزززة ف قزززات العا شزززا  العال عزززل ن لزززيت ر سزززائل ا قزززرر الو امل
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توى ئيو العالقزات العامزة لتنفيزذ مهزامهم علزى املسزتوى االداري والتنظيمزي وعلزى مسزا اخصايعتمده

 فها.اتصالي ايث يوفر جماال الجناع املؤسسة وحتقيق اهدا

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3جتماعي:ملالتغسملاالمل3214

 مبادئ علم االجتماع 3100متطلب سابق 

طزززالب  يزززد ال قزززرر إىل تزو هزززذا امل هزززدف  عزززانيي لزززتغري ت فزززاهيما مزززاعي وامل لزززيت   االجت بزززادئ ا وامل

ن تصادر وأمنزا  التغزيري االجتمزاعيب وتزويزدهم باملعرفزة عز  تويها ويقوم عليهاب وإغناء درايتهم

لزززتغري جزززه ا مزززل وأو عززززن عوا فزززة  طزززالب باملعر يزززد ال هزززدف إىل تزو مزززا وي يزززةب ك يزززة والثقاف ات اجملتمع

لزززتغريات يف م مزززة وا يزززة عا لزززتغريات البنائ كزززز اا قزززوة ورا صزززةب وإل نزززة خا بزززط غاملكا هزززم للرتا نزززاء فهم

سززق االجتمزاعيب مززة  والعالقزات بزني أجززاء الن عززن أوضزاع اجملتمعزات العربيزة عا وتزويزدهم باملعرفزة 

 طاتها.ة وما حدث فيها من تغريات وأسبابها وترابجملتمع الفلسطيو خاصوا

ملنظ ي(مل3 ملساعةملمعتمدةمل3:ملالتش  عاتملاالجتماعيةمل3215

هزززدف بزززملا هزززذا ي طزززالب  يزززف ال يزززة يف قزززرر اىل تعر يزززة االجتماع قزززة بالرعا شزززريعات املتعل أهم الت

نززات االج اجملتمزع مززل والتأمي لززى تشزريعات الع يززز ع بززيب مزع الرتك شززريعات األالعر سززرية تماعيزة والت

 وتشريعات الفئات اخلاصة.

ملنظ ي(مل3 ملساعةملمعتمدةمل3اجملتمعملاحملليملالدلسطيين:ململ3216

تزاراي للمجتمزع الفلسزطيو  طالبويد الإىل تزيهدف هذا املقرر  باألسس املعرفيزة للتطزور ال

خلزززا مزززام ا يزززمزززع االهت يزززةب والبنائ سزززية والثقاف يززززة والسيا عزززاد الدميوغراف سززززق ص باألب لزززة بالن ة املتمث

قزززرر إىل اال شززري امل مززا وي سززطيوب ك مززع الفل قززايف للمجت سززق الث سززيب والن سززق السيا صززاديب والن قت

تزار الصزراع العربزي اإلسزرائيلي خاصزة علزى كزل واحزدة  -امزة والصزراع الفلسزطيوئيلي عاإلسزرا -آ

قزع املؤسسزات أعزال  يف اجملتمزع الفلسزطيوب مزع االهتمزام اخلزاص بتطزور  من االنسقة املزذكورة وا

تزأتري الرتبو يزة االجتماعيزة وقزدراتها يف ال يزة الصزحية والصزحة النفسزيةب والرعا يةب ومؤسسات الرعا

حزززدة كزززل وا قزززع  لزززى وا لزززذكر فزززةأنمزززن  ع سزززية ا حزززديات السيا شزززة الت قزززرر تناق هزززتم امل مزززا وي ب ك

 .ةاملستقلدولته  ءاليت يقف أمامها الشعب الفلسطيو يف يفريقه لبناواالقتصادية واالجتماعية 

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3ةملاجلماعة:ملخدممل3219

 مدخل إىل اخلدمة االجتماعية 3109متطلب سابق 

يزززز قزززرر إىل تعر هززززذا امل هزززدف  طزززالي مزززة اجلب تفف ال هززززا هززززوم خد هزززدافهاب وأهميت عززززةب وأ ما

بززاقي يفزر لززة مزع  قزة مكملزة ومتكام كززان كطري قززرر مبزادئ وأر نزاول امل يززة ويت أ اخلدمزة االجتماع
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فززات خدمزة  نزواع اجلماعزاتب واجلماعزةب والتعري عززة وأ فزة للجما لززربامج املختل سززات ا اجلماعيزة ومؤس

هززدف املقزرر إىل مناقشزة  حززلب كيتهزا ديناميخدمزة اجلماعزةب كمزا وي كززل مرحلزة مزن تلزن املرا يف 

قزاءا لزيت يسزتخدمها األخصزائي االجتمزاعي ت اجلماعزة مزع الرتكيزز عوأسزاليب إدارة ل لزى املهزارات ا

يزززق ذ قزززررلتحق هزززدف امل مزززا وي قزززويم  لزززنب ك يزززة ت عزززن ماه هزززارات  فزززة وامل طزززالب باملعر يزززد ال إىل تزو

يزززة املرتت هزززام املهن فزززة وامل لزززها املختل عزززة يف مراح لزززىاجلما صززز بزززة ع مزززع األخ مزززل  مزززاعي يف التعا ائي االجت

 .اجملاالت ملمارسة يفريقة العمل مع اجلماعةنتائج كل تقويمب وأدوار  يف بعض امليادين و

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملسانيمل الترميةيمل األمنملاالنالجتماعالرمعملامل3222

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113متطلب سابق 

فززاهيم  هززذا املسزاأ م نزاول  سززااالمزن يت مززن منظزور االن سززة ني   هززدف اىل درا نززوع االجتمزاعي وي ال

سززان غززري ان سززاء ال ضززاع الن سززيتم او مززا  سززلحة. ك صززراعات امل حززتاللب وال حلززروبب اال ثززل ا سززة ية م درا

ملزززرأة و ضززاع ا لزززى او مزززن ع تززار اال يزززاب وا يززة عامل لزززى التنم سزززاته ع سززلم وانعكا حزززاالت ال سززاهماتها يف  م

صززز نززززواحي اقت عزززدة  مززززن  ملزززرأة  ضزززاع ا سززززيااديا واو سززززات  سيا يزززل السيا سززززة وحتل يزززا ب ودرا واجتماع

 ات العالقة.واالسرتاتيجيات الويفنية والدولية ذ

مل ي(نظمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملالتش  عاتملاالجتماعيةمل محا ةملالطد مل:مل3223

مزززع  فززل يف اجملت يزززة الط قززة برعا شززريعات املتعل بزززأهم الت طززالب  يززف ال قزززرر اىل تعر هززذا امل هززدف  ي

عزززام  شزززكل  بززي  ب مزززب ويف العر شزززريعات اجملت لزززى ت يزززز ع مزززع الرتك خزززاص ب  شززكل  سزززطيو ب ع الفل

 خاص ذوي االعاقة ب واالتفاقيات الدولية بهذا اخلصوص.حقوأ الطفل ب وحقوأ االش

ملنظ ي(مل3اعاتملمعتمدةمل سمل3ملحقمقملالطد ململ:مل3226

  التشريعات االجتماعية ومحاية الطفل  3223متطلب سابق  

نزاول هزذا املقزرر حقزوأ الطفزل شززريعايف ال يت لزيت ت قززوأ ت الدوليزة وا تشزمل  االعزالن العزاملي حل

سزززنة)  سزززان ل عزززز1948االن عزززام ) ( ب وا فززززل ل قزززوأ الط قززززوأ 1959الن ح خلزززاص ا عززززالن ا ( ب واال

قززةاال مززن ذوي االعا عززام ) 1975) شزخاص  فززل ل قززوأ الط يززة ح قززوأ 1989(ب واتفاق كززذلن ح ( ب و

شزززمل  سززطيو وت مزززع الفل قززة يف اجملت شززخاص ذوي االعا نززاول اال مززنت ثزززل  عزززدد  شززتها م قزززوأ ومناق احل

حلززق يف سززكن وا يززة  وال صززحة والتغذ لززيم وال عززب وغريهززا احلزق يف التع قززل والل حلززق يف التن يززل وا  التأه

 من احلقوأ .
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3(:1جتماعيةملمعملاألف ا مل العائالتمل مما سةملاخلدمةملاالمل3227

  مدخل اىل اخلدمة االجتماعية 3109متطلب سابق 

فزززراد هزززو اهززذا  مزززع األ يزززة  مززة االجتماع قزززة اخلد عزززن يفري تززالني  قزززررين مت بزززني م مززن  قزززرر األول  مل

فزات يفالعزائالتب حيزث يهزدف إىل تزويزد الطزالب باملعرفزة الشزاملة و قزة خدمزة عزن مفزاهيم وتعري ري

مزززاعي  صزززائي االجت بزززني األخ يزززة  قزززة املهن مزززات العال هزززاب ومقو هزززدافها وأخالقيات لزززةب وأ فزززراد والعائ األ

يززلب وال هزززعم مززا ي سزززية ك سززة النف هززداف الدرا سزززلوب وأ ضززيح أ قززرر بتو يززة  -تم امل يزززة  -االجتماع العائل

لززى املقزابالت والو نززينيزيزارة املنزليزة واالسزاآلليزات املتبعزة لتحقيقهزا مزع الرتكيزز ع قزارير مه  تعانة بت

 .آخرين لتحقيق ذلن

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملالرمعملاالجتماعيمل العم مل3228

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113بق متطلب سا

سزززززاء والر قزززززع الن لززززى وا بزززززة ع يزززززف الطل سزززززاأ اىل تعر هزززززذا امل هززززدف  مزززززل ي يزززززدان الع جزززززال يف م

نزوع  جززوات ال عززرف علزى ف يززف االفلسزطيوب الت مززاعي يف تعر مززل االجت سززوأ الع سززة ميززات  لعمزلب درا

ملززززأ مزززل ا سزززوأ الع قززززات يف  مزززن معي هزززه  مزززا تواج سززززائية و لزززة الن صزززائص العما سزززطيو وخ  جور يفالفل

تززأتري االحزتالل االسزرائيلي علزى التشزكيل االالقطا فزةب وسزيتم التطزرأ اىل  صززادي يف عزات املختل قت

سزززطي قزززوانني الفل سزززة ال مزززلب ودرا سزززوأ الع سزززطني و مزززل فل قزززة بالع بززززات نية املتعل مزززال ودور النقا والع

عززززامالت  ضززززايا ال عززززن ق لززززدفاع  هزززا يف ا لززززة وتأتري يززززة العام غززززري احلكوم يززززة و سزززات احلكوم واملؤس

 لني.والعام

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملالرمعملاالجتماعيمل الد لةمل حقمقملاملماطرةمل3229

نزز يززات  اوليت هزززم نظر يززل وف هززارات حتل بززة م سزززاب الطل سززاأ اك عززددة للدهززذا امل مززة املت لزززة االنظ و

يزززة  ثزززة ولغا لزززة احلدي شزززأت الدو نزززذ ن يزززة م لزززدول العرب ملزززتغريات يف ا بزززة ا نزززة ومواك لزززى املوايف وتأتريهززا ع

يزة هزذا احلزق وممارسزته. ومزا عالقتزه باجملزال فهزوم حزا هو ماالنب وم يزتم محا ق املوايفنزة ب وكيزف 

عززام سزززاوا ال يزززةب امل حززق امللك فزززردب  يزززة ال سزززتقالليةب حر خلزززاصب اال قزززانونب واملوا مزززام ال شزززاركة ة ا

 السياسية.

 نظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملمنمملالطد مل  عا تهململ3230

مزززو وا يزززة الن سزززيات عمل قزززرر أسا نزززاول امل يزززةيت فزززل لرعا يزززة ال للط لزززى أهم يزززز ع سزززنوات مزززع الرتك

سززمي والع مززو اجل يززث الن مززن ح تززه  مززور األوىل مزن حيا نززاول األ مززا ويت سززيب ك مززاعي والنف قلزي واالجت
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مززلالواجزب مرا هززا يف مرحلزة احل مززن  عات سززة  لززوالدة وحتزى الساد نززذ ا يززة بالطفزل م تزم العنا ضززاعة  والر

 عمر .

ملنظ ي(مل3معتمدةمل ملاعاتسمل3ملةملالعالقاتملاالس  ةمل األس ةملالدلسطيريمل3231

سززتهاب و مزززداخل درا سززرية و قزززات اال هززوم العال قزززرر مف نززاول  امل قزززات يت منزززط العال بززا   مزززدى ارت

كزززززز واألدو يززززع املرا سززززرية بتو  لزززززةب اال تزززززؤتر يف األدوار ار يف  ززززيط العائ لززززيت  مزززززل ا يززززد العوا وحتد

حلززر منززط ا غززيري يف  هززذا الت تززر  سززرة ب وأ ضززاء األ بززني أع ملززتغرية  ضززاع ا مززاعياك االواألو يف  ززيط  جت

 االسرة .

ملنظ ي(مل3دةمل ساعاتملمعتممل3ملالعم ملمعملاألطدالمليفملالظ  فملالصعبةململ3237

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

نززاول  ظزززرهزززذا امليت هزززم ال لزززة قزززرر  ا سزززان يف مرح .زززا االن عزززرض  كزززن ان يت لززيت مي صزززعبة ا وف ال

لزززيت مي سزززائل ا جزززراءات والو هزززم اال نزززاول ا مزززا ويت لزززةب ك سزززاعد كزززن ان الطفو طزززي ت فزززل يف خت الط

بزززاد لزززب  يزززف الطا قزززرر اىل تعر هزززذا امل هزززدف  مزززا وي صزززعبةب ك ظزززروف ال كزززز ال سزززات ومرا وار مؤس

يزة وتاهيزل ا لزذين يواجهزونالطفولة ارا  نكني ورعا ظروفزا صزعبةب ويهزدف هزذا املقزرر  اليففزال ا

 عبة.ظروف صال يف اىل تعريف الطلبة باهم واحدث النظريات العلمية املتعلقة يف العمل مع االيفف

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملاألطدالملذ يملاالعاقةمل:مل3238

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

عزززرف الطا قزززرر اىل ان يت هزززذا امل هزززدف  تزززاراي ي سزززار ال فززززال ذوي لززززب بامل يزززة االيف طزززور ترب لت

صزززز جزززات اخلا فزززل ذو االحتيا صزززة والط يزززة اخلا هززززوم الرتب مزززه تف هزززدف اىل املا مزززا ي قزززةب ك ة ب االعا

هززوم اوم ئزززف هزززم ف قززرر ا هزززذا امل نززاول  كزززذلن يت لززدين ب  مزززع الوا مززل  يزززودا ب والع قززل ق ئزززة األ ات ذوي لبي

صزززززريةب قزززززة الب يزززززةب االعا قزززززة العقل هزززززي  االعا قزززززة و سزززززمعية ب ا االعا قزززززة ال سزززززمية االعا قزززززة اجل العا

يفزززب ب  ضزززطرابات التخا لزززتعلم ب ا صزززعوبات ا سزززلوكيةب  يزززة وال ضزززطرابات االنفعال صزززحيةب اال وال

قزة ب والطزرأ املسزتخدمة لتقزديم اخلزدمات الرتبويزة ط الضزوع تسليالتوحدب م ء علزى مسزببات االعا

 .يمية لكل فئة من تلن الفئاتوالتعل
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ملي(نظ مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملالعرفملضدملاالطدالمل:مل3239

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

شززكاله و هززم ا فززال وا ضززد االيف نزززف  نززى الع يززف مع قززرر اىل تعر هززذا امل هززدف  عززهي يزززانوا ات ب وال

نززفب لززذين يتعرضزون للع فززال ا مززل مزع االيف هززذا املقزرر  واجزراءات الع نززاول  يززات كمزا ويت هززم النظر أ

يففزالب كمزا ويهزدف ر ممارسزة العنزف ضزد االاملفسرة  للعنف ضد االيففال وكذلن أهزم مصزاد

 هذا املقرر اىل التعرف على العنف املوجه ضد االيففال الفلسطينني.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3مللطد مل:التغذ ةمل صحةملامل3240

مزززة و يزززة عا يزززة التغذ لزززب بأهم يزززف الطا قزززرر اىل تعر هزززذا امل هززدف  كزززرة ي لزززة املب لزززة الطفو يف مرح

لززى م قززدرتها ع يززادة  صززة واىل   لززخا يزززة  شززاكل التغذ فززة م بزززة عر تززار املرتت لززة واال هززذ  املرح فززال  دى ايف

غزززذاءب الفيتام سزززية يف ال صزززر االسا قزززرر  العنا نزززاول امل لزززنب ويت لزززى ذ نزززات وع هزززي صزززحة اهميت ا يف ال

مزز صززحيةب واسزباب وأ هززا الغذائيزة وال صززر املعدنيزة واهميت لززوث واملزرضب العنا يززةب وت راض سزوء التغذ

لزززوث الك بزززات والت غزززذاء بامليكرو غزززذال شزززعاعي لل مزززائي واال ضزززاعةب ي مزززل والر غزززذاء يف احل اءب وال

 والفطام ومشكالت الرضاعةب واضطرابات األكل .

ملالمطريمل3241 مل مل3مل:ملمعملاالجتماعييقملالرةمللتدقاالسرتاتيجية ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدة

بزززة آلل تزززدريس الطل سزززاأ  هزززذا امل نزززاول  يزززةيت مزززاعي كتل نزززوع االجت تزززدقيق وال يززززل  يززززات ال لتحو

سززات ال ضززمني املؤس طززيط وت لززة لتخ يززة عام تززدقيقب املنهج حززل ال سززة مرا سززيتم درا مززاعيب  نززوع االجت ال

ازززاث و مزززن اال عزززة  سزززة جممو خزززالل درا مزززن  لزززن  عزززة وذ سزززاملتب نزززوع ات االالدرا تزززدقيق ال سزززرتاتيجية ل

 االجتماعي  ليا وعامليا.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملعالمالرمعملاالجتماعيمل االمل3242

 املرأة  قضايامقدمة يف 3113متطلب سابق 

عززاجل لزززى  ي مززا ع كزززل منه تززأتري  عززالم و مزززاعي واال نززوع االجت بزززني ال لززة  قززة املتباد سزززاأ العال هززذا امل

لززق لززتغري ا املزربقضزاي االخزر خاصزة مزا يتع صززال وأترهزا يف التنميزة وا تزورة االت ضززافة اىل قضزايا  أةب ا

مزززا مزززاعي. ك عززز االجت سزززائل اال ملزززرأة يف و جزززل وا مزززن الر كزززل  صزززورة  سزززاأ  فزززالم سزززيناقش امل الم واال

سززز سزززاأ دور واملسل عزززاجل امل يزززة. ي سزززات االعالم جزززل يف املؤس ملزززرأة والر قزززع ا يزززةب ووا يزززة والعامل الت احملل

حزززدا عزززالم يف ا غزززاال ملزززثرية  يري يفث الت مزززاعي ا نزززوع االجت ضزززايا ال لزززق بق مزززا يتع يزززة في هزززات اجملتمع التوج

ثزززل  جزززدلب م عزززيلل لزززتفكري اجملتم يزززة يف ا ملزززرأةب النمط مزززل ا سزززري وع نزززف اال كزززذلن  الع هزززاب  وغري
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بزاملرأة خاصزة يف اجملتمزع فحزص دو قزة  لزرأي العزام وتغزيري الصزورة النمطيزة املتعل ر االعزالم يف توجيزه ا

 الفلسطيو.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملاللغةمل األ بأةمليفمل اململ3243

قزززع ا يززل وا سزززاأ اىل حتل هززذا امل طززرأ  يزززة ايت لززدالالت الثقاف يزززة وا غززة العرب نزززوع لل لززى ال تزززؤتر ع لززيت 

ان اللغة ذكورية ونزارس االءيزا  لدونيزة املزرأة تطزرع التسزاؤالت التاليزة   الجتماعيب على اعتبارا

عززن احلا سززبق  كززوين م غززة ت يزززة لززة الثهززل الل لزززيت  قاف هززي ا عززات  مززم واجملتم يززة لال لززة الثقاف أم ان احلا

بزالنوع االجتمزاعي  سزيتم اختبزار ذلزن مزن خزالتصنع اللغة وتوجه خطابهاب  ل حتليزل وتقنن عالقتها 

شزز نززوع االمثزال ال ظززار ال يززة مزن من مززن مزدلوالت تقاف مززا حتملزه  مززع الفلسزطيو و عبية املتداولزة يف اجملت

فزاأ  كتاباتبعض الاالجتماعي. وسنناقش  لزويفن العربزيب وآ والروايات لكاتبزات مزن فلسزطني وا

 غوي.التحول يف االستعمال الل

ملنظ ي(مل3 ملعتمدةساعاتملممل3:ملالرمعملاالجتماعيمل االس ةمل اجملتمعمل3244

 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112سابق  متطلب

صززن قزززوة و صززادر ال قزززات وم عززة العال سزززة يفبي سززاأ اىل درا هزززذا امل هززدف  قزززري خززع ال سزززرة ار دا ل اال

بزززار ان  لززى اعت جزززلب ع ملززرأة والر مزززن ا كززل  يززل سزززة االجتماع هززي املؤس لزززة  نزززاول العائ سزززيتم ت ة االوىلب و

لززة العرب خززل العائ ملززرأة دا نززة ا حززدمكا لزززيت  حززوالت ا نزززوع يززة والت ظززور ال مززن من قززات  هززذا العال لززى  تت ع

صزززي لززى  صززادية ع سزززية واالقت مززة السيا عززة االنظ قزززاش يفبي سززيتم ن مززاعيب و ضزززع شززكيل واغة وتاالجت

عززام يف ا سززرة واجملزال ال خززل اال جملززال اخلزاص دا لززدول العربيزة يف ا قززاش النسزاء يف ا سززيتم ن جملتمزع. و

صززياغة  قززايف علزى  لززديو والث تزأتري ا قززادات هززذ  العالقزات وتأتريهال سززوي واالنت لززى اخلطزاب الن مززا ع

 اليت وجهت له.

ملنظ ي(مل3 ملعتمدةساعاتملممل3:ملسياساتمل مداخ ملمتكةملالرمعملاالجتماعيمل3301

 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112متطلب سابق 

هزززم  لزززى ف سزززاأ ع هزززذا امل كزززز  لزززتمكني للير سزززات ا مزززق لسيا صزززاديا ب متع مزززاعي اقت نزززوع االجت

لزتمكني املعتمزدة دوليزا وتوظيفهزا عمليزا يف  يا واجتماعيزا مزن خزاللسياسز حتليزل ودراسزة مؤشزرات ا

عززض السياسزات واخلطزط يف  قززدراسزة وحتليزل ب نززوع ةب وفهزاملنط لززى دمزج ال تززأتري هزذ  السياسزات ع م 

 االجتماعي يف جماالت التنمية.
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:مل العرفعملاالجتماعيملرمالمل3302

 ة الويفنية لتدقيق النوع االجتماعياالسرتاتيجي 3245ابق متطلب س

صززززادي والسيا نزززززف االقت هززززوم الع لزززززى مف بززززة ع يزززززف الطل لززززى تعر سزززززاأ ع هززززذا امل كززززز  سزززززي ير

لززى الصزحة النجتمزاعواال تزأتري  ع يززاب ومزا مزدى  صززي دوليزا واقليميزا و ل ادية فسزية اجلسزدية واالقت

بززة علزى ال شززكل عزامب وتعريزف الطل نززوعللمزوايفنني والدولزة ب نززف املزبو علزى ال يززات  ع االجتمزاعي وآل

كزززذلن  نزززف.  ضزززحايا الع يزززة  تزززوفرة حلما صزززادر امل تزززدخل وامل سزززات ال تزززار ب وسيا مزززن ا حزززد  مزززل لل الع

جززراىل فهزلتطزرأ ا نززف املتنوعزة واال عززة ملعاجلزة قضزايا الع سززات الويفنيزة واالجزراءات املتب اءات م السيا

 الوقائية املتبعة للحد منه.

ملنظ ي(مل3 ملمعتمدةساعاتململ3رمية:ملالدميق اطيةمل التمل3305

سززززية  مززززة السيا يزززة باألنظ يززززات التنمو بزززا  العمل لززززب بارت يززززف الطا قزززرر إىل تعر هززززذا امل هزززدف  ي

نزاول قضزايا ذات ارتبزا   ات القالنظرياملختلفةب و ائلة بأهمية الدميقرايفيزة للعمليزات التنمويزةب ويت

ور مفهزوم كمزا يعزاجل املقزرر تطز ل التنمية املختلفة يفبيعة النظامني السياسي واالقتصاديبأشكا

هزززوم  طزززور مف سزززهمت يف ت لزززيت أ فزززة ا جزززارب املختل سزززتعرض الت خزززرية وي سزززة األ قزززود اخلم يزززة يف الع التنم

صززوال التنميز كززذلن   إىلة و يززةب و سززتدامة إىل مفهزوم التنم شززاركة والشزمولية واال فززاهيم امل إدخزال م

اسزات الفقزر إىل ريهزا ودخزول مفزاهيم درمفاهيم التنمية مثل التنمية الريفيزةب وتنميزة املزرأة وغ نشوء

سززاتجمزال  ظززام الس الدرا عززة الن مززع يفبي يززة وفعاليتهزا  يززة التنم بززا  عمل يززةب وارت سززيب وييالتنمو عززري ا

 قرر اهتماما خاصا بالتجربة الدميقرايفية التنموية يف فلسطني يف مراحلها املختلفة.امل

ملنظ ي(مل3 ساعاتملمعتمدةمل3امل أةمل الترمية:ململ3306

قززرر  يهزدف هزذا يززة إىل تسزليط الامل يززات التنميزة االجتماع لززى دور املزوارد البشزرية يف عمل ضزوء ع

عززر يززةب والت يزززة التنم ملززرأة يف عمل صززة دور ا لزززى وخا قززوف ع غزززري مززا ت يززة و يزززات إنتاج مززن عمل ملززرأة  بزززه ا م 

يزززادة م طززط لز ضززع خ لزززى و سززاعد ع تززا ي يززة  قزززرر إنتاج سززتعرض امل مززعب وي ملزززرأة واجملت يززة ا عززدالت تنم

ئزززدة ملحززاالت تطب يززة ورززارب را يزززز دور يق يززة تعز عززا ب وكيف يزززة يف ال يززة التنم ملززرأة يف عمل شززاركة ا

لززيت جززراءات ا هززاب واإل تززدعيم مكانت مززات ها احلاختزذت املزرأة يف  يززة واملنظ مززات الدول مززات واملنظ كو

 غري احلكومية يف ذلن.

ملنظ ي(مل3 ساعاتملمعتمدةمل3:ملتماعيةمل الرمعملاالجسياساتملالترميمل3308

هززذا ا لززى يركزز  مززداخملسزاأ ع مززاعيب دراسزة  نززوع االجت قززة بتضزمني ال هززات تنمويزة متعل ل وتوج

سززاء  مزززع الن مززل  فززة يف الع يززة املختل ملززداخل التنمو هززم ا سززا وف نزززوع ء يف االن يززةب ال سززاء والتنم يززةب الن لتنم
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لز بعض رزارب نسزوية تنمويزة والتعريزف بالتحزديثات االجتمزاعي والتنميزة. وسزيتم اسزتعراض وحتليزل 

 اجلنس والطبقة والدين. -م النوع االجتماعي بأبعاد  املتداخلة لول املطروحةب مع فهومناقشة احل

ملنظ ي(مل3 ملةمعتمدملساعاتمل3نظ  اتملالعال مل تطبيقاتها:ململ3309

 مدخل اىل اخلدمة االجتماعية  3109 متطلب سابق

يزز عززن بعزض النظريزات املختزارة ملد الطزالب باملعرفزة الشزامليهزدف هزذا املقزرر إىل تزو سززة ة  مار

مزززة االجتما يزززة اخلد يزززة  نظر يزززات التال مزززام بالنظر مزززع االهت عزززائالت(  فزززراد وال مزززع األ بزززاألخص  يزززة )  ع

سزززي  عزززالج النف مزززاعيب -ال يزززة اوالنظ االجت يزززة ر سزززانيةب ونظر سزززقةإلن يزززة االن يزززات ايكولوج ب ونظر

حزززدة  كزززل وا نزززا ل نزززد تناول فززةب ع كزززل كتل مزززة ل نزززب مه عزززدة جوا سزززنتطرأ إىل  يزززات  هزززذ  النظر مزززن 

يززز يزززة اةب نظر هزززا  اخللف مزززن أهم فزززاهيم و سزززانب م عزززة اإلن يزززة لطبي يزززه النظر يزززةب وتوج يزززة للنظر لتارا

بزأيفر فكريزة ب األهزداف واملبزادئ العالجيزة أخزرىات ونظريز النظرية وإيفارها الفكري وعالقتهزا 

هززا طززرأ املتبعزة لتحقيق يززة واملنزاهج أو ال يززة يف لكزل نظر سززة النظر يززات املتبعزة ملمار ب واملراحزل والعمل

تزبو فكزرة العزالج املتكامزل والشزموليب مزن جب كما ويهزدف املقزرر العال إىل حزث الطزالب علزى 

نزاء ممارسزة اخلدمزة االجتماعيزةب تزا ب ة أخزرى(ب مزن جهزEclectic) ائيجهزةب والتوجيزه االنتقز أت

تزبو نظريزة واحزدة مزن بزني تلزن  يتماشزى مزع حاجيزات ومشزاكل العميزلب وبزدال  مزن االقتصزار علزى 

 غريها النظريات أو

ملنظ ي(ململ3 ملساعاتملمعتمدةمل3لترمية:مل املالتخطي ملإىلملمدخ مل3311

سزززية لل فزززاهيم األسا طزززالب بامل يزززف ال قزززرر إىل تعر هزززذا امل هززدف  يزززة ي طزززتنم قزززات والتخ يط والعال

يزززد فزززاهيم وتزو بزززني امل لزززة  طزززيط االجاملتباد سزززس التخ عزززن أ فزززة  حزززداث هم باملعر تزززه يف أ مزززاعي وأهمي ت

لززى غا عززرف ع شززاملة والت يززة ال يززة االجتماعالتنم شزززرات يززات التنم هززا ومؤ يززادين حتقيق هززدافها وم يززة وأ

يززا تزه إلجنززاع عمل مززاعي ومتطلبا طززيط االجت ضززرورات التخ ضززيح  شززاقياسزهاب وتو بززت ون رامج يفات و

جمزززززاال مزززززاعي يف  طزززززط االجت يززززان دور املخ هزززززدف إىل تب مزززززا وي يزززززةب ك يززززة االجتماع يزززززة التنم ت التنم

لزيت  يززة املقومزات ا سززتند عليهزا التنميزة واخلزدمات االجتماعيزةب وأهم حززداث ت يززة ودورهزا يف إ االجتماع

يززززق  مزززززة لتحق طززززيط الال  سززززات التخ لزززززى سيا عززززرف ع مزززززعب والت جيززززابي يف اجملت غززززيري اال قزززززدمالت  الت

قزع بعزض املشزاريع التنمويزة العربيزاالقت ة عامزة ويف صادي واالجتماعي يف اجملتمزعب والتعزرف علزى وا

 .هافلسطني خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجه
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3تمعمل أجهوته:ملترظياملاجململ3312

 مدخل إىل اخلدمة االجتماعية 3109متطلب سابق 

قززرر  هززذا امل يززف الإىل تعيهزدف  مززة  طززالبر طززرأ يف اخلد حززدى ال مززع كإ ظززيم اجملت قزة تن بطري

سزززيكون الرت يزززث  يزززةب ح فزززةب االجتماع هزززا املختل هزززا وتعريفات تزززاراي ومفهوم هزززا ال لزززى تطور كيزع

قززرر  وعالقتهزا بطزرأ اخلدمزة فزرد (ب كمزا ويهزتم امل االجتماعيزة األخزرى ) خدمزة اجلماعزة وخدمزة ال

فزة ملمارسزة هزذ  تمزع وام اجملبتوضيح مبادئ وفلسفة وأهداف تنظي لعمزل اجلمزاهرييب ومنزاذج كتل

يزززة اجمل لزززى تنم يززز ع مزززع الرتك قززة  مزززاعي الطري مزززل االجت مززاعيب والع طزززيط االجت لزززيب والتخ مززع احمل ت

مزززن واأل نزززارس  لزززيت  هزززة ا شزززاملة ج عزززة  لزززثالثب ومراج هزززا ا مزززعب بنماذج ظزززيم اجملت قزززة تن .زززا يفري خال

ظززي صززائي االجتمزاعي يف تن فزة أدوار األخ عززة تمزع وام اجمللكا سززرتاتيجيات املتب مززل اجلمزاهريي واال لع

نزاول املقزرر أهميزة القيزادة يف ممارسزة تنظزيم اجملتمزع والوسزائل امل سزتخدمة لتحقيزق ذلزنب كمزا يت

 .ة معنى القيادة وأنواعها والنظريات حو.اتنظيم اجملتمع وخباص يف

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3إ ا ةملاملؤسساتملاالجتماعية:ململ3313

 مدخل اىل اخلدمة االجتماعية  3109 سابق متطلب 

سزززاس  طزززالب باأل يززد ال قزززرر إىل تزو هزززذا امل هززدف  هزززدافهاب ي هزززا وأ نزززى اإلدارة وأهميت عززريف ملع امل

مزززا هزززدف إىل ك يزززد وي طزززالب باملع تزو مزززن ال يزززةب و سزززات االجتماع ظزززائف اإلدارة يف املؤس عزززن و فزززة  ر

يزززادة و يزززف والق ظزززيم والتوظ طزززيط والتن ظزززائف التخ هزززا و ختزززاذ أهم قزززرارا سزززيق ال يزززه والتن ات والتوج

نززا بززةب كمزا ويت قززويم والرقا قززارير والتمويزل والت مززن وتقزديم الت صززال اإلداري  قززرر موضزوع االت ول امل

يزززة اال هزززوم عمل يززث مف سزززات االح صزززال يف املؤس صزززال ت مزززات االت سزززائلهاب ومقو هزززا وو يززةب يفرق جتماع

يززز والدافع هززوم التحف قززرر تف مززا ويهزتم امل نززاجحب ك هززابيزة وعمالفعزال وال فززةب اتونظري ليت هززا املختل

فزةب مزع يهدف هذا املقزرر أيضزا  إىل أغنزاء معرفزة الطزالب بنظريزات  اإلدارة واملزدارس اإلداريزة املختل

يززة الكالسزياالهتمزام بالنظ يززات ريزات العلم سززلوكيةب املدرسزة الكميزةب والنظر كيةب املزدارس ال

 املوقفية.

ملنظ ي(مل3 ملدةساعاتملمعتممل3املشكالتملاالجتماعية:ململ3314

 مبادئ علم االجتماع 3100متطلب سابق 

عزززة طزززالب بطبي يزززف ال قزززرر إىل تعر هزززذا امل هزززدف  يزززة  ي ملزززداخل النظر يزززة وا شزززكالت االجتماع امل

لزززا فزززة لتحلي عزززةملختل سززززريهاب ويفبي فززززةب  هاب وتف يزززة املختل ئززززات احملل يزززة يف البي شززززكالت االجتماع امل

لززززة وا ئزززات الطفو هززززا ف عززززاني من لزززيت ت شززززكالت ا عزززة امل شززززباب ويفبي ظزززرول سززززاليب يف  صززززر وأ ف الع

صززرة  سززرة املعا هزززا األ عززاني من لززيت ت شزززكالت ا عززاد امل هززاب وأب مزززة مواجهت يززة عا ئززة العرب ظزززروف البي يف 
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صززززةب  سززززطينية خا ئززززة الفل قززززرر إىلوالبي هززززدف امل مزززززا وي عزززززة  ك عززززن يفبي فززززة  طزززززالب باملعر يززززد ال تزو

منززو  لززى  فزة وأترهززا ع ئززات املختل هززا الف عززاني من لززيت ت يززة ا صززياملشزكالت الرتبو بززني ةب والالشخ قززة  عال

 املشكالت االجتماعية والتغري وأترها على عملية النمو.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملامل اةقةمل:الطدالمل ا شا ملامل3324

 ايتهمنو الطفل ورع 3230ق متطلب ساب

تزه والتعريزف  فزه تفهزوم االرشزاد النفسزي وتطبيقا لزب وتعري يهزدف هزذا املقزرر اىل تبصزري الطا

نززات املرتبرشزاد تجزاالت اال فززةب والتعزرف اىل وسزائل  ززع املعلومزات والبيا طززة تراحزل النمزو املختل

ارشزاد  د ومفهومهزا ودورهزا يفيتهزا الغزراض االرشزاد النفسزيب والتعزرف اىل نظريزات االرشزاب وأهم

االيففزال املزراهقني ب كمزا يهزدف املقزرر اىل التعريزف خبصزائص االيففزال املزراهقني ومشزكالتهم 

فززةب واملخت النفسزية شززكالت ل عززالج م .ززا يف  شززادية واحلاجزة   لززربامج االر جززود ا ضززرورة تقزدير و اىل 

لززربامج اال االيففزال نزاء ا لززة ب بززة يف  او هززدف اىل مسزاعدة الطل فززال يف امل. وي شززكالت رشزادية لاليف

سزززتخداماته يف  سزززي وا شزززاد النف حزززول االر بزززة  لززدى الطل جيزززابي  رزززا  ا لزززق ا لزززى خ مزززل ع فززةب والع املختل

 املراهقني يف املدرسة واجملتمع واحلياة. اليففالعالج اارشاد و

ملمعتمدةساعاتململ3(:مل2ألف ا مل العائالتمل مما سةملاخلدمةملاالجتماعيةملمعملامل3326

ململ3  ملنظ ي(

 (1مة االجتماعية مع األفراد والعائالت )ممارسة اخلد 3227ابق متطلب س

قززة اخلد تززاليني يف يفري قزززررين مت بززني م مززن  ثزززاني  قززرر ال هززو امل يززمزززة االهززذا  فزززراد جتماع مززع األ ة 

هززدف إىل تزويزد ال شززخوالعزائالتب حيزث ي فززة الشزاملة عزن الت يززة طزالب باملعر يصب كعمليزة مركز

تزه ى أهداف التشخيصب ومكيف ممارسة هذ  الطريقة مع الرتكيز عل تزه و تويا تزه ومركبا ونا

اء أهزداف ة اسزتقومهزار التكاملية من الناحيزة النفسزية والعقالنيزة والعايففيزة والعائليزة واالجتماعيزة

تزائج التشزخيصب كمزا ويهزدف املقزرر إىل تزويزد الطزالب  نزاء  علزى ن عززن عالجيزة ب باملعرفزة الشزاملة 

داف وآليزات ممارسزة العزالج النفسزي ةب مزع الرتكيزز علزى أهزالعالج يف ممارسة اخلدمزة االجتماعيز

مززاعي  - مزززع الرت -االجت عزززالجب  قززات ال عزززض معو ضزززيح ب شزززموليب وتو عزززائلي ال لزززال يزززز ع مزززة ى مقاوك

قززرر إىل طززرأ امل مزززا ويت عززالجب ك يززل لل عززالجب وم العم قزززويم ال يززة ت يززة وآل هزززداف وعمل عزززالج أ مززات ال قو

 الناجح وإنهاء العالجب واملتابعة.
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ملعملي(مل2نظ يمل،ململ1 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملاجتماعيةملخدمةمل(1يدانيمل د  بملمتمل3327

سزززابق  لزززب  عزززة ب 3219متط مزززة اجلما مزززة ا 3227خد سزززة اخلد مزززعالجتماممار يزززة  فزززراد اال ع

 ساعة معتمدة 50ب اجتيا   (1والعائالت)

مززن بزني أربعز حززق الطاهزذا هزو املقزرر األول  قززررات متتاليزة حيزث يلت يززة ة م لزب تؤسسزة اجتماع

 15 لعزدتسزكنا ب ويقضزي فيهزا منطقة بها أخصائيون اجتماعيون يف صحية أو تربوية يعمل أو 

عززادل  20 - سززبوعيةب أو مزا ي قززرر عة سززا 250-225سزاعة أ هززذا امل سززي مزن  .ززدف األسا فصزليةب ا

لزب ليتعزرف فزة مؤسسزات هو إتاحة الفرصة للطا يزة االجتم علزى كا سزكنا ب منطقزة اعيزة يف الرعا

خززاص بامل مززام  هزززامززع اهت مززل ب لززيت يع سززات ا مززاعيونب  ؤس صززائيون اجت لزززب  أخ مززن الطا قززع   مززن املتو و

يزززث  تار مزززن ح لزززب  هزززا الطا حزززق ب سزززة امللت لزززى املؤس عزززرف ع هزززا والت سزززتها خزززدماتها  سيا يزززة  ا  وماه

مزن املعلومزاتب كزذلن مزن  غريهاها  وتفعيني  من خدماتها  وتطوير يفواقمومشاريعها وجمتمع املن

عزززرف  لززب الت مززن الطا قززع  مززناملتو كززن  عزززدد مم كززرب  لززى ا هزززا  ع مززل ب لززيت يع يزززة ا سززات االجتماع املؤس

نزاء ت لزب ات قزارير باملؤسدريبزه اخصائيون اجتماعيون اتناء تدريب الطالبب ويقوم الطا قزديم ت سزة بت

 عن هذ  املؤسسات واملؤسسة امللتحق بها الطالب .

ملي(عململ2نظ ي،ملململ1 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملخدمةملاجتماعيةمل(2انيمل تد  بملميدمل3329

 خدمة اجتماعية (1لتدريب امليداني )ا 3327متطلب سابق 

يزززةب  قززررات متتال عزززة م بزززني أرب مززن  ثزززاني  قزززرر ال لززب هززذا امل حزززق الطا سززز يلت يزززة او اة اجتمتؤس ع

قززة خد لزززى يفري لزززها ع كززز يف عم مزززاعيون تر صزززائيون اجت هززا اخ مزززل ب يزززة يع فزززردب صززحية او تربو مزززة ال

عزززدل  هزززا ت ضزززي في سزززبوعية  او ماي 20-15ويق صزززلية  سزززاعة  250- 225 بعزززادلسزززاعة ا مزززنف  و

سززاباملتوقزع مزن ال لززب خزالل تدريبزه اكت شززخ طا لزة والت لززة ودراسزة احلا يص ملهزارات االتصزال واملقاب

مززاعي -فسزي الن نززا -االجت عززائلي وب قززع  ءال مززا ومتو عززاتب ك ضززحة األهززداف والتطل طززة عالجيزة وا خ

 .طالب اكتساب مهارات إنهاء العالقة املهنية من ال

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملانملالطدملةملجتماعيةمليفملميد ةملاالالترشمل3334

يززد مقو هززا وحتد يززث تعريف مززن ح يززة  شززئة االجتماع قززرر التن نززاول امل هززا يت ظززرومات مزززع يف  ف اجملت

هزززا سزززريها ب وربط يزززة لتف هزززات النظر قزززيم واالرا سزززابه ل فزززل واكت صزززية الط مزززو شخ عزززه ب  بن جمتم

لززها وفاعليتهزا يف صززية والسزومعاجلزة ألمنزا  التنشزئة ومراح لززدور  صزياغة الشخ لوك االجتمزاعيب وا

 لمؤسسات املهتمة بعملية التنشئة.الوظيفي ل
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 نظ ي(مل3معتمدةمل ملاعاتسمل3مل ملمشكالتملاالطدالمل ط قملالعالمل3335

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

هزز عززرف علزى أ سززلوكيم املشزكالت االنفعاليزة واالجتيهزدف املقزر اىل الت يززة والتعليميزة وال ة ماع

.ززا  عززرض  قززد يت لزيت  لززى االرززا  ا يززز ع مززع الرتك عززالجب  يززة وال يفززرأ الوقا تززه و حززل حيا فززل يف مرا الط

 ملؤسسات الرتبوية يف عالج مشكالت األيففال .ا مع اتعاونهالسلوكيب وأهمية دور األسرة و

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3الصحةملالردسية:ململ3339

ل)بدون متطب ء علم النفس مبادى 3110متطلب سابق  الب سابق  ة طلبة ختصص  لرتبي

 .اخلاصة يف كلية العلوم الرتبوية(

فسزية مزن جهزة وعلزم حة النوم الصزيهدف هذا املقرر إىل تزويزد الطزالب باملعرفزة الشزاملة تفهز

سززز مزززراض النف ضزززطرابات واأل سزززتعراال مزززا وي خزززرىب ك هزززة أ مزززن ج يزززة  يزززات ية والعقل قزززرر نظر ض امل

يززة  صززات يفب صززيةب فحو مزززريض و -الشخ سززية لل شززخيصنف صززنيف وت تززهب ت طزززب  عائل مززراض ال  -األ

يززززززةب  ضززززززطرابات العايفف سزززززيةب واال يزززززانف ضززززززطرابات والربانو صززززززابيةب واال ضززززززطرابات الع ب واال

صزززيةب الش ضزززطخ سززززية واال سززززية  -رابات النف ضزززطرابات النف ضزززويةب واال سزززد -ع ظززززروف يج ةب و

 ة.ي ومهن الصحة النفسية املختلفالطوارئ بالطب النفس

ملنظ ي(مل3دةمل ساعاتملمعتممل3ملالطد مل:تعد  ملالسلمكملعردململ3343

ة ب ء علم النفس مبادى 3110متطلب سابق  الرتبي )بدون متطلب سابق لطلبة ختصص 

 .لرتبوية(علوم الية الاخلاصة يف ك

يززززا يفزززرأ الق سززززاليبه و صزززه وا تززززه وخصائ سزززلوك وخطوا عززززديل ال هزززوم ت سززززاأ مف ضزززمن امل س يت

حززث يف تعزديل ا عززريفب لسزلوك أو تعزديل السزلواملسزتخدمة للسزلوكب كمزا يتضزمن منهجيزة الب ك امل

 وتقييم السلوك املكتسب واحملافظة عليه.

ملنظ ي(مل3مدةمل تععاتملمسامل3مل:ملاالجتاةاتملاحلد ثةمليفملت بيةملالطد ململ3344

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

يززات ا    هززم النظر قززرر أ هززذا امل نزاول  مززرحليت يت فززل يف  هززتم بالط لزيت ت يززة ا سززة لرتبو بززل املدر مززا ق

 ير شخصية الطفل ب ودور األسرة واملؤسسة الرتبوية يف ذلن .ساسية ب وأساليب تطوواأل
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملامةالرمعملاالجتماعيمل الترميةملاملستدمل3346

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113متطلب سابق 

لززى اال سزززاأ ع هززذا امل كززز  سزززات التنموير هززات والسيا مززدى مراعرا يزززة و يززة واحملل هزززا يززة العامل ات

مززززاعي نزززوع االجت يززززة  لل يززززة والثقاف مززززاعي و ززززدداتها االجتماع نزززوع االجت يززززل ادوار ال خززززالل حتل مززززن 

يززواالقتصزادية والسياسزية وال قززرار ة وحاجزقانون هززاب وصزنع ال نززوع االجتمزاعي وإمكانيزة حتقيق ات ال

سززززر خززززارج اال خززززل و مززززل دا سزززيم الع سززززائية وتق خلززززربات الن جززززارب وا يززززل الت مززززق يف حتل سزززيتم التع ة. و

يزززززة واوا بزززززادرات التنمو مزززززاعي مل نزززززوع االجت شزززززرات ال سزززززة مؤ ضزززززمن درا سزززززاء  صزززززغرية للن شزززززاريع ال مل

قزرار.  نزوع االجتمزاعي يف قطزاع  التطزرأوسزيتم كمؤشرات املشاركة يف مركز صنع ال اىل دمزج ال

 االمن وتأتري  على التنمية املستدامة.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملالرمعملاالجتماعيمل الترميةي ملختطمل3347

 ئ ومفاهيم النوع االجتماعيمباد 3112متطلب سابق 

نززز طزززيط ال عزززددة لتخ نزززاهج املت سزززتويات وامل يزززف بامل سزززاأ اىل التعر هزززذا امل هزززدف  مزززاعيوع االي  جت

قزز يززل الن هززارات التحل نزاء م يززة وب سززات احلكوم مززن مبابعزاد  يف السيا طززط  ظززور دي للسياسزات واخل ن

يزززززات واال يزززززل اآلل هزززززم وحتل سزززززة وف مزززززاعيب ودرا نزززززوع االجت سزززززتخدمة يف تقال يززززززل دوات امل يزززززيم وحتل

يززززذ  طززززيط والتنف حزززل التخ سززززات ومرا مزززاعي يف السيا نززززوع االجت ضزززمني ال تززززدقيق لت سزززرتاتيجيات  وا

شززز يزززاريع اللم طزززة لتنمو مزززاذج املرتب يفزززر والن هزززم اال طزززيط وأ شزززرات التخ يزززل مؤ سزززة وحتل سزززيتم درا ةب و

 .بتحليل النوع

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملامل أةمل قضا املالتعليامل3348

 دئ ومفاهيم النوع االجتماعيمبا 3112متطلب سابق 

قززدرات النسزاء لتعزيزز مشزاركتهن وتو يززيشزكل التعلزيم حجزر الزاويزة يف تنميزة   اراتهنسزيع خ

نززة عززبري عزن املكا شززكل الت صززةب وهزو ي مززة واخلا سززبب يف احليزاة العا مززة االجتماعيزة و حززراك والقي ا لل

هزززذا  مزززن  مززعب و جزززل يف اجملت مزززرأة والر مززاعي لل سزززة اواالجت سزززيتم درا طززق  جزززل يف املن ملزززرأة والر ضززاع ا

مزززاع سززززلوك االجت قزززيم وال يزززة ال سززززية يف تنم نزززاهج الدرا يزززةب دور امل سزززات التعليم لزززذياملؤس عززززز   ي ا ي

صزززادي وا مزززاعي واالقت ظزززيم االجت طزززرأ اىل التن سزززيتم الت مزززعب و لزززة يف اجملت سززاواة والعدا سزززه امل نعكا

لزززيمب  يزززادين التع يزززاراتهن مل شزززكيل خ سزززاء يف ت لزززى الن سزززاع تزززأتري السيا سزززة  صزززة ودرا يزززة اخلا ت الويفن

ملزززوايفنني يف كت لزززى ا هززو( ع تزززدريب امل عزززات وال ملزززدارس واجلام يزززة )ا سززات التعليم حزززل لزززف املباملؤس را

 لعمرية وما مدى حساسيتها للنوع االجتماعي وتلبيتها لالحتياجات التنموية املشاركة.ا
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملمراةجملالبحثملللرمعملاالجتماعيمل3349

 مناهج البحث العلمي 5303متطلب سابق 

مزززا. ف يزززز بينه فزززي والتمي مزززي والكي يزززة الك نزززاهج العلم سزززة امل قزززرر درا هزززذا امل نزززاول  حزززث يت الب

فزززي ضزززايا امل الكي صزززيل الق عزززن تفا شزززف  يزززل والك مزززق والتحل صزززيل والتع هزززتم بالتفا هزززتم ي تزززة وي بحو

بزوي عزن تفاصزيل اجملتمزع االب البحث باملشاركة واملقابلزة ممزا يكسزبه اهميزة يف الكشزف بأسلو

نزززات  هززتم بالبيا لززذي ي مززي ا حززث الك يززف بالب سزززيتم التعر بززل  سززاءب يف املقا ضززاع الن لززى او وتأتريهززا ع

سزززوالرق يززة  لزززىم سزززري  اء ع هزززم ةتف مزززات وف يزززة  زززع املعلو سززة كيف سزززوماتب ودرا جزززداول او ر شزززكل 

 االساليب احلديثة.النتائج باستخدام 

ملظ ي(نمل3 ملساعاتملمعتمدةمل3مل:الرمعملاالجتماعيمل قضا املالبي ةمل3401

 النوع االجتماعي والتنمية املستدامة 3346املدخل اىل التخطيط والتنمية ب  3311متطلب سابق 

هزززز هززززي امل هززززذا دفي مززززا  ئززززة و جمززززال البي مززززاعي يف  نززززوع االجت يززززل دور ال سززززة وحتل سززززاأ اىل درا

سزززرتاتيجيات الو ضزززايااال ثزززل ق مزززاعي م نزززوع االجت ئزززة لل ضزززايا البي جلزززة ق يزززة يف معا صزززرف  يفن يزززا  وال امل

صزززحي مززززاعي  ال نزززوع االجت ضززززمني ال فزززة اىل ت سزززات ا.اد هززززي السيا مزززا  صززززلبةب و يزززات ال وإدارة النفا

قزع الفعلزي للسياسزات وممارسزات املؤسسزات ذات العالقزة سة وحتتم درابالقطاع البيئي وسي ليزل الوا

لززيت حتزز قززات ا يززاتوكزذلن املعو جملززال. واملرجع هززذا ا سززاء يف  شززاركة فاعلزة للن يززة  ول دون م القانون

 بهذا اخلصوص.والدولية 

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملمؤسساتملاجملتمعملاملدنيمل قضا املامل أةمل3402

 قضايا املرأة ة يفمقدم 3113متطلب سابق 

مززع املزدني أو املنظمزات االهل سززتهدف يهزدف اىل تعريزف الطزالب بعمزل منظمزات اجملت لزيت ت يزة ا

هززز خزززالل  قزززاش  سزززريكز الن هزززاب  ملزززرأة يف براجم طزززور وا لزززى ت سزززاأ ع يزززة ذا امل مزززات األهل شزززأت املنظ ن

هزززززا هزززززا بابعاد هزززززا وتلعب لززززززيت لعبت يزززززة ا سزززززطنيب واالدوار املركز هزززززا يف فل يزززززة وجود يززززززة الويفن وأهم

حززززول واال قززززاش  يززززق الن يززززةب وتعم سززززات احلكوم مزززع املؤس قززززات  سززززس العال هززززي ا مززززا  يزززةب و جتماع

حززديات هزززا لل الت لززيت مت حتقيق جنزززا ات ا مزززل واال يزززات الع صزززعوبات وال سزززوال ملزززرأة.  قزززع ا هزززوض بوا يتم ن

نزوع االجتمزاعيب ومعرفزة اىل أي مزدى  دراسة برامج عينزة مزن هزذ  املؤسسزات وحتليلزها مزن منظزور ال

 نساء الفلسطينيات اميع ايفيافها واحتياجاتها.اقع ال عن وتعرب
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مليفملالقمانةملالدلسطيرمل3404 ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:مليةمل املماثيقملالد ليةامل أة

 ة الويفنية لتدقيق النوع االجتماعياالسرتاتيجي 3245ابق متطلب س

سزززي  قززانوني والسيا تززاراي ال سزززياأ ال سززة ال لززى درا سزززاأ ع هززذا امل كززز  لززذي أير طزززور تززر يف ا ت

قزززان سزززة ال سزززطينيةب درا شزززريعات الفل قزززوانني والت عزززايري واملال طزززه بامل سزززي ورب يزززة ون االسا يزززق الدول وات

لزة وعزدم التمييززب ودراسزة طزه تفهزوم املسزاواة وكحقوأ االنسانب وتيقة بكنيب ...اخلب ورب العدا

قزانون العقوبزاتب االحزوال الشخصزيةب املطبزق تزأتري  علزى سزطني ويف فل بعض القوانني املطبقزة مثزل 

 شرعية االدوار املتعددة وتعزيز املساواة يف القوانني.

،مل1 ملمعتمدةملساعاتمل3:مليةملاجملتمعملاحمللي(ملترم1نيمل تد  بملميدامل3403 ملنظ يمل

مل(عمليمل2

 تنظيم اجملتمع وأجهزته 3312متطلب سابق 

ضزز يززة يق يزززة االجتماع سززات التنم مززن مؤس سززة  لزززب تؤس حززق الطا قززرر يلت هززذا امل هززايف  مزززن  ي في

فززز 160-200 شزززكل  عزززرف ب صزززة للت لزززه الفر تزززاع  يزززث ت يزززة ب ا لزززى سزززاعة تدريب ردي أو  زززاعي ع

عزززززد كزززززرب  مزززززع احملا ظزززززيم اجملت يزززززة وتن لزززززة يف تنم سزززززات العام مزززززن املؤس كزززززن  هزززززا د مم لزززززي تجاالت

صززز مزززام وختص مزززع االهت يزززة ب  صزززحية او التعليم صزززادية او ال يزززة او االقت سزززواء االجتماع فزززة  اتها املختل

يززادين يزة ميدت  اعبتنظزيم  يزارا يززدانا أو جمزاال مزن م ثززل كزل مؤسسزة م يززة ملؤسسزات تنمويزة ن ان

فزة احملليزة واالقليميزة او جمزاالت تنميزة اجمل يززتمزع احمللزي وتسزتوياتها املختل ة والدوليزةب وذلزن كعمل

خززالل  شززرة ب ومزن  قزة مبا ئززات واملؤسسزات بطري عززن هزذ  ا.ي هززا اكتسزاب معلومزات  يزتم  عزن يفريق

تزدريب لززيت لتعزرف يزتم ا هزذا ال لزربامج واالنشزطة والفعاليزات واملشزاريع ا مززل املؤسسزة وا تزاريخ ع علزى 

فزذها املؤس هززذ  تن مززن  نززتفعني  مززع امل قززدمها وجمت لززيت ت خلززدمات ا لززى ا صززعاب سززةب وع خلززدمات وال ا

 حديات اليت واجهتها وتواجهها وتطلعاتها املستقبلية.والت

ملعملي(مل2نظ يمل،ململ1 ملتمدةعاتملمعسامل3:مل(ملالرمعملاالجتماعي1تد  بملميدانيمل مل3406

 مقدمة يف قضايا املرأة 3113متطلب سابق 

سززا سززاأ يف اك هززذا امل يززيهزتم  بززة اخلزربات العمل مززب الطل نززوع االجت ضززايا ال طززة بق اعي يف ة املرتب

يززادين املخ يززث امل عززةب ح يززه واملتاب ظززيم والتوج طززيط والتن يززة يف التخ سززة العمل سززابهم املمار فززةب واك تل

هززا احلكومؤسسزات يلتحزق الطلبزة بامل لززن للتعزرف علزى أهزدافها وآليزات عملزها وإدارت يزة واالهليزة وذ

قزع سزوأ العمزل وتعزيزز وحتليلها من منظور ال مهزارات التواصزل نوع االجتماعيب لتعزيز معزرفتهم بوا

 تزام بقضايا اجملتمع.واالل
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3اإل شا مل التمجيهمليفملم اح ملالعم :ململ3407

هزززذا ا هززدف  قززرر ي هزززوم إىل مل عززن مف يزززهب و شززاد والتوج هزززوم اإلر عززن مف فزززة  طززالب باملعر يزززد ال تزو

شزززا يزززه واإلر يزززة التوج خلزززدمات اإلعمل جزززة إىل ا عزززن احلا شزززاديةب و خلززززدمات اإلر عزززة ا شززززادية د ويفبي ر

خززدمات والتوجيهيزة و قزوم عليهزا تقزديم  لززيت ت عززاتب والتعزرف علزى األسزس ا النفسزية ل فزراد واجلما

شزززادب وإ يزززه واإلر سزززاب االتوج طزززالب ك هززززا ل سزززائل  ع شزززادية وو يزززة اإلر مزززة للعمل مزززات الال  باملعلو

فزززة  يزززدهم باملعر هزززاب وتزو سزززاليب وتنظيم شزززاد وأ سزززية يف اإلر يزززة األسا هزززات النظر عزززض االرا عزززن ب

فزززراد مزززع األ سزززتخدامها  شزززكالت  ا لزززى م شزززاد وع يزززة اإلر طزززوات عمل لزززى خ عزززرف ع عزززاتب والت واجلما

 النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.

ملنظ ي(مل3 ملساعةملمعتمدةمل3م ملاجلماعيملالتطمعي:مللعامل3408

بزيهدف هذا املقرر إىل تزويد الطزالب بفكزرة  ه شزاملة عزن مفهزوم العمزل التطزوعي والتعريزف 

فزه ودو قززديم اوبأهدا هززدف ر  الفاعزل يف ت يززةب كمزا وي سززانية وحتقيزق التنميزة االجتماع خلزدمات اإلن

سزززاليب التنظ لزززى األ طزززالب ع يزززف ال قزززرر بتعر يزززة اامل يزززةيم يززززدهم  لعلم طزززوعيب وتزو مزززل الت إلدارة الع

يعية للعمزل التطزوعيب وعزن آليزات وسزبل تنميزة باملعرفة عن تنظيمات العمل التطزوعي واأليفزر التشزر

سززت طززاملزوارد وا شززرف ثمارها يف العمزل الت ثززاأ ال يززف الطزالب تي قززرر إىل تعر مززا ويهزدف امل وعيب ك

 . واملوايفنة الصاحلة نيةع املدياء رويف إح األخالقي للعمل التطوعي ودور العمل التطوعي

ملنظ ي(مل3 ملتمدةساعاتملمعمل3ميا  نملمما سةملاخلدمةملاالجتماعية:ململ3409

 عيةمدخل اىل اخلدمة االجتما 3109متطلب سابق 

قزززرر  هزززذا امل هززدف  لزززيت ي تزززارة ا يزززادين املخ عزززض امل عزززن ب سززية  فزززة األسا طزززالب باملعر يزززد ال إىل تزو

سززرة  بطرقهزااعيزةب نزارس بهزا مهنزة اخلدمزة االجتم لززثالثب ومزن أهمهزا امليزادين التاليزة  جمزال األ ا

جمززز سزززيب  جملزززال املدر لزززةب وا مزززة االجتماوالطفو مزززةب واخلد غزززري املتعل لزززة و غزززري العام شزززبيبة  يزززة ال ال ع

طزززب  يززة وال ملزززدمننيب ن -الطب مزززع ا يززة  مزززة االجتماع سزززننيب واخلد مززع امل يزززة  مزززة االجتماع سززيةب واخلد ف

يززة التأه مززة االجتماع يززةب واخلد مززيل يزززة العمواخلد يزززةب يف الة االجتماع يززة الريف مززة االجتماع يززةب واخلد

مززن هزذا  شززائنقاشزنا لكزل واحزدة  عززض املشزاكل والظزواهر ال سززيكون الرتكيزز علزى ب عة امليزادين 

سززتهد ئززة امل جملززاالتب لزدى الف هززذ  ا مززن  كززل واحزدة  سززة  مززاعي يف ممار فةب وأدوار األخصزائي االجت

لزززة ل سزززة املتكام يزززة املمار مزززة اطزززرأ اخلوأهم مزززة د سزززرةب خد فزززرد واأل مزززة ال تزززة ) خد يزززة الثال الجتماع

نززاء ق ظززيم اجملتمزع ( أت مززن اجلماعزةب وتن يززدان  يززق أدوار  يف كزل م مززاعي بتحق يززام األخصزائي االجت

 .يادين املمارسةم
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ملنظ ي(مل3 ملمعتمدةملساعاتمل3مشكالتملإ ا ةملالترمية:ململ3413

 مدخل اىل التخطيط والتنمية 3311 متطلب سابق

نزز سزززات ا اهزززذ اوليت لزززو ارات واملؤس يزززة يف ا لزززدول النام جزززه ا لزززيت توا ئزززق ا شزززاكل والعوا قزززرر امل مل

يززدواملنظمزات ال قززرر إىل تزو هززدف امل شززاملة. وي يززة ال جمززال التنم لززة يف  فززاهيم امل عام طززالب بامل قززة ال تعل

 بإدارة املؤسسات والتنمية والتخطيط و العالقة بني القطاعني العام واخلاص .

ملنظ ي(مل3 ملمعتمدةملساعاتمل3ملات:تعا نيترظياملالمل3414

لزأهميزة يتناول مقرر تنظيم التعاونيزات  لزذوي ا وب دخل احملزدود خاصزة وللشزعالعمزل التعزاوني 

قزززرر  هززدف امل مزززة.  وي يززة عا لززب باألالنام يزززف الطا يزززة إىل تعر كزززة التعاون شززأة احلر يزززة لن صزززول الفكر

يف احلركزة التعاونيزةب  وأترهزااونيزة وفلسفتها واملبادئ اليت قامت عليهزاب واملزدارس الفكريزة التع

اليفزالع علزى التجزارب التعاونيزة يف نظزم ويفرأ التمويل التعاوني ووضع امليزانية للجمعية التعاونيزة وا

 اقتصادية كتلفة .

،ململ1 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملاحملليملترميةملاجملتمعمل(مل2 تد  بململميدانيململ3415 نظ يمل

مل(عمليمل2

 مع احمللياجملت تنمية (1تدريب ميداني ) 3403 متطلب سابق

ضززي ف يززة يق يزززة االجتماع سززات التنم مززن مؤس سززة  لزززب تؤس حززق الطا قززرر يلت هززذا امل مزززن يف  هززا  ي

يززداني  160-200 تزززدريب م قززرر  تززرب م يززة ويع قززرر 2)سززاعة تدريب سززتمرارا  مل يزززداني )( ا ( 1تززدريب م

هزدف الذي اكتسب فيه الطالب معرفة مباشزرة وفهزم عميزق لشزبكة مؤسسزات تنميزة اجملتمزعب وي

هززا املقزهزذ قزيم واالرا لززب اخلزربات امليدانيزة واملهزارات العمليزة وال ات رر بصزورة عامزة الكسزاب الطا

يززات  سززاليب والتقن مززن اسزتخدام اال نززه  لززيت نك شززروع السزلوكية ا مززة لبنزاء م قززي الال  مززوي تطبي تن

ظزاهرة او مشزكلة تعزوأ تنمي تزهب يستطيع من خالله تقديم خدمات للمجتمزع احمللزيب او احلزد مزن 

عززرف وا تززه وتقلت يززذ  ومتابع نززامج وتنف .ززذا الرب طززيط  يززتت التخ لززى ال قزززق يع نززه ح مززن ا كززد  مززه والتأ ي

 دف الذي بنى من اجله.ا.

ملنظ ي(مل3 ملمدةساعاتملمعتمل3التأةي ملالشام :ململ3421

قزة وأنواعهزا يهدف هذ فزة لإلعا ا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفزة الشزاملة عزن املفزاهيم املختل

تماعية واالقتصزادية والنفسزية والعقليزةب كمزا ويهزدف املقزرر إىل تزويزد واالج الصحيةوتصنيفاتها 

صزززري طزززالب بالب فزززال لزززى ال قزززة ع فزززة لإلعا تزززار املختل عزززن اآل شزززاملة  يزززة ال مزززع ة والدرا سزززرته واجملت رد وأ

كيفية تقويم وتشخيص تلن اآلتارب يتمركز املقرر أيضزا  يف توضزيح ماهيزة التأهيزل والتوجهزات و
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فزة يززل الشزامل ) الطزيب لتأهيزلءزو ا املختل مززع الرتكيزز علزى مفهزوم التأه هززو  -االقتصزادي  -ب   -امل

مززاعي  -االجتمزاعي  -الرتبزوي  سززي ( للمعزاأب ودور األخصزائي االجت شززالنف امل يف حتقيزق التأهيزل ال

للمعاأب وبالتعاون مع املعاأ أسرته ومهن أخر ) مثل الطبب والطب النفسزيب والتمزريضب والطزب 

 ليل العمل واالختيار والتوجيه املهوب والعالج باللعبب والتدريب املهو(.ومهن حتبيعيب الط

ملي(نظ مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3 مليفملحاالتملاألزماتمل الطما ئ:ملتدخالمل3422

 دخل اىل اخلدمة االجتماعيةم 3109متطلب سابق 

ارئب ت الطزووحزاال يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطزالب باملعرفزة الشزاملة عزن مفهزوم األ مزات

عززن عمليزات تطور مززات النا ززة  خلززاص باأل  مززام ا يززاة اإلنمزع االهت يززة يف ح مززات يززة وانتقال سززانب وأ 

ضززوعية ) ئززة Situationalآنيزة ومو كززوارث (ب وظزروف يفار يززنا ززة عزن  صززنع يفبيع مززن  ة وأخزرى 

يززد  هززارات الشزاملة لتحد فززة وامل يززد الطزالب باملعر قززرر إىل تزو مززا ويهزدف امل شززخيصاإلنسزانب ك  وت

ات والطزوارئب مزن حيزث ماهيتهزا ويفبيعتهزا وخصائصزهاب يهزتم املقزرر أيضزا  بتزويزد الطزالب األ مز

هززو يف حزاالت األ مزات والطز تزدخل امل مززن حيزث أهزداف اباملهزارات الشزاملة لل شززر وارئب  تزدخل املبا ل

يزززات  سزززب نظر تزززدخل ح فزززة لل كزززات املختل تزززدخلب والتكتي سزززتويات ال حزززل وم شزززرب ومرا غزززري املبا و

 تلفة.ك

ملعملي(مل2نظ ي،ململ1 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملخدمةملاجتماعيةمل(3تد  بملميدانيمل مل3423

سززززابق  لززززب  يززززداني 3329متط تزززززدريب امل يزززززة (2) ال مززززة اجتماع مزززززع 3312بخد ظززززيم اجملت  تن

 وأجهزته

قزز هزززو امل يزززث هززذا  يزززةب ح قززررات متتال عزززة م بززني أرب مزززن  لزززث  حززق رر الثا تزززدريب يف يلت لزززب لل الطا

صززحية أو يززة أو  سززة اجتماع يزز مؤس قزززتربو عزززادل  20-15ع ة بوا مززا ي سززبوعيةبأو    250-225سززاعة أ

تعزاون معهزم عزة مزن املنزتفعني مزن خزدمات املؤسسزةب والساعة فصلية ومتوقع من الطالب بناء جممو

شزز شزززرتكحخيص يف ت يزززاتهم امل يزززة أو اج طزززة تدخل نززاء خ نزززامج ةب وب قزززه بر لزززى حتقي مزززل ع  ززاعي ليع

 .معهم خالل تدريبه امليداني

مل(نظ يمل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:مليمل الثقافةمل التغيسعالجتماالرمعملامل3426

 جتماعيمبادئ ومفاهيم النوع اال 3112متطلب سابق 

صزززرة و يزززات املعا سزززة النظر سزززاأ اىل درا هزززذا امل طززرأ  لزززتغري االجتيت سزززرة ل قزززايفب املف مزززاعي والث

يزززة يف مواك سزززات االجتماع لزززهب ودور املؤس تزززه وعوام هزززم آليا مزززاعي وف لزززتغري االجت نزززواع ا لزززتوا غري بزززة ا

شززكيلة االجتماعاجمل ملززؤترة يف الت مززل ا يززل العوا يززات حتل بززة آل سززاب الطل هززدف اك لززن ب عززيب وذ يزززة تم
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سززائدةب ومز يززة ال منززا  االجتماعيزة والثقاف تزدخل الكالطبقزات واال يززا ال غززيري يف دى إمكان جززراء الت

 اجملتمع.

ململي(عمل2نظ يمل،ململ1 ملساعاتملمعتمدةمل3:مل(ملالرمعملاالجتماعي2تد  بملميدانيمل مل3427

 ( النوع االجتماعي1تدريب ميداني ) 3406طلب سابق تم

بزززة اىل  يززه الطل لززى توج سززاأ ع هززذا امل كززز  يزززة أوير سززات احلكوم يفززاقم املؤس ضززمن  تززدريب   ال

اسزة النظريزة يف حتليزل سياسزات وخطزط وبزرامج املؤسسزات دى االسزتفادة مزن الدراالهلية لقياس مز

سزززتعمال  مزززاعيب با نزززوع االجت ظزززور ال مزززن من لزززة  عزززةالعام يزززل مزززن اآل جممو يزززيمب والتحل يزززات يف التق ل

 واسرتاتيجيات التدقيق للنوع االجتماعي.

مل(عمليمل2نظ ي،ململ1 ملمعتمدةملساعاتمل3:ملخدمةملاجتماعيةمل(4انيمل تد  بملميدمل3429

 خدمة اجتماعية (3تدريب امليداني )ال 3423متطلب سابق 

عززة مقزررات متتاليزةب حيزث يسزتمر بزع مزن بزني أرب لز هزذا هزو املقزرر الرا لززن ب يف تالطا دريبزه وذ

قزع  سززبوعية 20-15بوا عززادل  سزاعة أ قزز 250-225أو مزا ي صززلية ب ومزن املتو لززب سزاعة ف ع مزن الطا

قزوم  نززابأن ي نززامج ءب شززكل بر جلززة م سزز ززاهريي ملعا كززان  يززة يف م تززوي ة اجتماع لززى أن   كنا ب ع

 على كافة املراحل اليت درسها يف مقرر تنظيم اجملتمع وأجهزته. الربنامج

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملالتدكسمللدىملالطد مل:للغةمل تطم ملامل3442

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

مززا ب وتي لززتفكري والعالقزة بينه غززة وا مززن الل كززل  قززرر  نززد النزاول امل مززا ع حززل تطوره فززل ب مرا ط

 وأهم العوامل املؤترة فيهما ب واملشكالت اليت يتعرض .ا الطفل ب ويفرأ معاجلتها .

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3مل ثقافةملالطد مل:ملالطداالملأ بمل3443

 منو الطفل ورعايته 3230متطلب سابق 

نزاول امل تزقزرر أهزم يت يززد مزن وعزي الطفزل اب لزيت تز يززاض األسزاليب واألنشزطة ا داء مزن مرحلزة الر

غززوي  فززال الل كزززون األيف تزراء  قززراءة وا لززى ال هززذا املقزرر ع كززز  لززة األساسزية ب وير يززة املرح وحتزى نها

 م ببيئتهم وبالعا  من حو.مب وتاريخ أدب الطفل ومصادر .توعيتهكريي ووالتف
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3لد امامل:ملسيكملمجيةملاللعبمل امل3444

 علم النفس ئمباد 3110متطلب سابق 

نززاول ا عزززب يت هزززوم الل صزززة ب ومف فزززال خبا نزززد االيف مزززة وع سزززان بعا نزززد االن عزززب ع ظزززاهرة الل قزززرر  مل

صززه وأهمي طززرتزه ب وويفبيعتزه وخصائ بززة مززا ي مززاء املتعاق عززرب مراحزل الن طززورات  مززن تغزريات وت أ عليزه 

 اليت مير بها األيففال .

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملاحلضانةمل   اضملاألطدالململ3445

  ورعايتهمنو الطفل  3230سابق متطلب 

هزززززا  شززززأتها ووظائف هزززززدافها ون يززززث   أ مزززززن ح فززززال  يزززززاض األيف ضززززانات ور قزززززرر احل نززززاول امل يت

شزززززايفاتهاب  هزززززا اومتطلبون يزززززة ات يزززززة واحلرك يزززززة واالنفعال جزززززات املعرف لزززززى االحتيا نزززززاء ع يزززززة ب الدار

 املدرسة. طفل ما قبلواجلسمانية ل

ململي(عمل2نظ ي،ململ1 ملمعتمدةملساعاتمل3 عا ةملالطد :ململ(مل1تد  بملميدانيمل مل3446

 االراهات احلديثة يف تربية الطفل 3344متطلب سابق 

لززب يف م تززدريب الطا قززرر اىل  هززذا امل هززدف  كززز أوي سززة ر مززدة ذا مؤس خززرى معت هززة أ ت أو أي ج

 ها الكلية .عالقة تجال رعاية الطفل ب ويكون التدريب ضمن شرو  حتدد

ملعملي(مل2نظ ي،ململ1 ملةتملمعتمدساعامل3مل: عا ةملالطد مل(2تد  بملميدانيمل مل3448

 1تدريب ميداني   3446متطلب سابق 

مززه لزب لتطبيزق مزا تعل صززة للطا يززاض يففزال عزن اال يهزدف هزذا املقزرر اىل تقزديم فر يف مرحلزة ر

سزززية ا لزززة االسا فزززال واملرح هزززااليف مزززا وي صزززة . ك يزززة اخلا كزززز الرتب قزززرر اىل لزززدنيا يف مرا هزززذا امل دف 

مززن  يززة  بززاخلربات امليدان لززب  فززتزويزد الطا مززع االيف حززاالتهم خززالل تعاملزه  سززة  شززر ودرا شززكل مبا ال ب

قزوميزة ايزوالتعرف اليها. ويضع برناجما تربويا فرديا  و دد االنشزطة اجلماع لزب خزالل  ث ي الطا

فززةب كمزا و يززة املختل شززطة اجلماع لزربامج واالن لززن ا يززذ ت سززي بتنف لززى يالفصزل الدرا لززب ع تززدرب الطا

ة السزر األيففزال بالتعزاون مزع ادارة نشزطة تثقيفيزة وتدريبيزتنفيذ برامج يف تعديل السزلوك وبزرامج وأ

 املدارس ورياض االيففال واملراكز .
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ملنظ ي(مل3 ملتمدةعماعاتملسمل3:ملعلاملند ملالرمممل3449

 النفسمبادئ علم  3110متطلب سابق 

قزاء الضزيهدف هذا املقزرر إىل دراسزة مراحزل منزو اإل وء نسزان مزن الطفولزة حتزى الشزيخوخة وإل

صززائص كززل مرح علزى اخل فززة  السزيكولوجية ل مززو املختل سززة ملظزاهر الن مززع درا حززل النمزو  لززة مزن مرا

مزززو االنف لزززيب والن مزززو العق سزززميب والن مزززو اجل مزززوعزززاليب الن سزززانية  والن يزززات اإلن مزززاعيب واحلاج االجت

 .خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة

مل(ينظ مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملجتماعيمل االقتصا مل العمملةعملاالالرممل3450

 لنوع االجتماعي والتنمية املستدامةا 3346متطلب سابق 

تززأتري عزززو  و صززادي امل قزززع االقت سززة الوا سزززاأ اىل درا هززذا امل طززرأ  لزززىيت نززوع   ع مزززاعي يف  ال االجت

عزززز هزززززات ب سززززة توج خزززززالل درا مززززن  سززززطنيب  سزززززيكفل حززززديثيني والكال ثزززززل الت كززززرين م يني ض املف

سززززز صزززززاد ال طزززززرأ اىل اقت سزززززيتم الت ثزززززة ...  سزززززية احلدي يزززززات واواملارك حلزززززر والنظر يزززززات وأ ا التفاق

 االقتصادية وتأتريها على حياة املرأة والرجل يف فلسطني.

ملعمليمل(مل2نظ ي،ململ1 ملمعتمدةساعاتململ3لتخ  :ملا عمل مشمل3499

 ساعة 90ب إنهاء العلميمناهج البحث  5303متطلب سابق 

 ي(للنوع االجتماعي )لطلبة ختصص النوع االجتماعهج البحث نام 3349متطلب سابق 

قزززرر إ هزززذا امل هزززدف  عزززي مزززن م سزززبه  تزززا اكت سزززتعني  لزززب لي مزززام الطا صزززة أ حزززة الفر رف اىل إتا

قززه يف  نززاء التحا يززة التن ومهزارات أت يززة االكل سززرية جتمم يززة واال يززةاع سززة ميدان جززراء درا شززكلة او  إل مل

نززاء ب صزززه او ب جمززال ختص يززة يف  ضززية اجتماع مزززة او ق يززة قائ سززة اجتماع غزززيري سيا نززامج  ززاهريي لت ر

قزز يزززدةرتاع ال يززة جد سززة اجتماع هزززا سيا مززن اهم لززنب و يززق ذ عزززة لتحق طززوات املتب حززل واخل يززا املرا ب مراع

نزززوي ا لزززيت ي شزززكلة ا ضزززية او امل ضزززيح الق لزززب تو تزززدخللطا تززززوفرة يف  ال نزززات م شزززانها ب و زززع بيا ب

شززروع جل قزرتاع م شززكلة او ا ضززية  او امل عززن الق ضززية مززفلسزطني  عززا  الق يززد م نززات عنهزا وحتد ع البيا

يززززث مزززن ح شزززكلة  هزززا  وال او امل هزززا وابعاد طززززة حجم قزززرتاع  خ صززززها ب وا هزززا بتشخي ملزززؤترة ب مززززل ا عوا

 املواجهة. 

اعي مزز نززوع االجت ل صززص ا اص بتخ لززب حزىل اتاقزرر ا  يهزدف هزذا املخزز ة الفرصزة امزام الطا

صزززص ال قزززه بتخ نززاء التحا هزززارات ات فزززة وم مززن معر سزززبه  تزززا اكت سززتعني  ضزززايا لي مزززاعي وق نززوع االجت

حزز يززة ال سززة حتليل جززراء درا شززاريع التنمويزةالتنميزة ال لززن  دى امل يززدانيا وذ فززذة م يززة واملن سززة ويفن يف مؤس

 .جتماعيوع االباستخدام آليات التخطيطب التحليلب التقييم والتدقيق للن
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3الصغسة:ململاألعمالال  ا ةمل إ ا ةململ4302

قزززرر ب هزززذا امل هزززدف  لزززب بي يزززف الطا يزززادة اتعر هزززا يف   شزززروعات ودور ظزززيم امل يزززة تن طزززور عمل لت

منظم املشزروعات(ب ويتحزدث عزن كيفيزة البزدء يف دي)يف الريزادةب صزفات الريزااالقتصاديب تعر

سزززائ لزززه وو يزززد ونوي شزززروع جد يزززل وإل التمم ثززززل و شزززروعات م تزززنظم امل صزززة  ضزززايا اخلا تززززهب الق دار

شززرب االالعالقزات الت سززة  Case Studiesمتيزا ب دراسزة احلزاالت جاريزةب التسزويق املبا يف ممار

   فشل املنظم. أوللتعرف على أسباب الريادة 

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعاتملمعتمدةمل مل3حتلي مل تقيياملاملشا  ع:ململ4441

 خطيط والتنمية التخل اىلدم 3311متطلب سابق 

هزززدف قزززررهززز ي لزززب ذا امل يزززف الطا هزززوم إىل تعر صزززالت تف شزززاريع و يزززيم امل يزززل وتق شزززروع  حتل امل

بزززة باملر يززف الطل شززروع وتعر هزززا امل ميزززر ب لزززيت  حزززل ا لزززيتا مزززات ا يزززان املعلو جلزززدوى وتب سزززة ا هزززا درا  حتتوي

أكزد لزة التيف حا االقتصزادية للمشزروعات وكيفيزة حتليزل اجلزدوى االقتصزادية للمشزاريع اجلديزدة

 اآلتزارحيزث  التام وحالة عدم التأكزدب وحتليزل اجلزدوى االقتصزادية للمشزاريع العامزة اجلديزدة مزن

يزتم تعريزف السزوأ وأسز أسزعاريزد دحت إىل إضافةاملباشرة وغري املباشرة للمشروع  عار الظزلب كمزا 

شززاريع وكيفيزة  بزأداء امل بززؤ  شززاريع القائمزة والتن يززة تقيزيم امل جلززةالطلبزة بكيف شززلة.املشزا معا  ريع الفا

مززززا  لززززب مل صززززبح الطا كزززذلن  ي سززززة و جلززززدوى  بدرا لززززيتا صززززادية ا قززززوم  االقت يززززل ت شززززاريع  بتحل امل

صزززادية مزززال )  االقت جزززال األع ظزززر ر هزززة ن صزززاحبمزززن وج كزززذلن  أ شزززاريع( و صزززاداالامل لزززويفو  قت ا

 . (االحتماعية)كرايه 
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 مبادىء علم النفس 3110بق متطلب سا

بزر  البحزوث والنظريز لزب عزن أ شززكل يهزدف هزذا املقزرر اىل  تقزديم مزادة علميزة للطا لزيت ت ات ا

لزتعلم  يززة ا ضززمن   -األسزاس لعمل لززيمب ويت فززاملالتع سززلوكي  مززاعيب عاملنحزى ال عززريف االجت تزم امل ريفب 

ثززة ب وا كززذلن النظريزات احلدي قززايفب و حززى االجتمزاعي الث .ززذ  ات الرتلتطبيقزوصزوال  إىل املن يززة  بو

لزززف أ لزززى كت عزززث ع تزززدريس والبوا يفزززرأ ال يزززة و ئزززة الرتبو سزززتعراض البي يزززات. وا لزززى نالنظر هزززا وع واع

لزتعلم تززر ا قززال أ فززراد والدافعيزة وانت لززذاكرة  كتلزف األ تززدريبب وا سززيانب وال بززة والن البعيزدة والقري

سزززاب ال قزززرر اىل إك هزززذا امل سزززعى  مزززا ي بزززداع ب ك شزززكالت واإل حزززل امل لزززذكاء و لزززب اوا فزززةطا  ملعر

سززتعداداته يززو.م وا قززدراتهم وم لززن  مززراعيني يف ذ بززة  لززيم الطل لززم وتع طززرأ تع صززة ب فززروا ماملتخص وأ ل

 الفردية املوجودة بينهم.
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قزة وذلزن مزن خزالل   يهدف هذا املقزرر اىل تعريزف الطلبزة تجزال تربيزة األيففزال ذوي االعا

بززادىعززرض ا ئززمل قززرر ف هززذا امل نززاول  صززة ب ويت يزززة اخلا هززا الرتب سززتند علي تززى ت سززية ال يزززة ء األسا ات الرتب

سززمعية والبصزرية والصزحياخلا قزة العقليزة وال فزة كاإلعا يززة اجلسزمية واالنفعا -ة صزة املختل ليزة واللغو

عززرف  يززث الت مززن ح لززن  فززوأب وذ بززة والت لززتعلم واملوه صززعوبات ا سززلوك و ضززطرابات ال لززى اإلعوا قزززة ع ا

سباب ويفرأ الوقاية واملظاهر والتصنيف اخلزاص بكزل فئزةب واخلصزائص النمائيزة واالنفعاليزة ألوا

يززةب واالعتبزوالسز سززية االجتماع سززمية والنف يززة واجل تززى جيززلوكية واملعرف يززة ال هززا ارات الرتبو ب مراعات

صززز يزززة اخلا خلزززدمات الرتب حلزززاىل  قزززع ا ضزززا للوا قزززدم املقررعر مزززا ي بزززة. ك هزززؤالء الطل تزززدريس  نزززد  ة ع

 ملستقبلية فى هذا اجملال .اجات اواحل

مل

 


