
 
 

279 

 
 

 النوع اإلجتماعي وقضايا التنمية تخصص . 4
 خمرجات التعلم املقصم ة:أ ال: 

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

 حتقيق  رجات 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 وا الع 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 آخذًا باالعتبار اخنرا  ا عمل

 التنمية.

 اكتسب املهارات الالةمة 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
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 العامة  /نقولةاملهارات امل

 ا لع على جتارب عربية وعاملية ناجحة يف النوع االجتماعي والتنمية. .1

تشريعية احمللية وعلى االتفاقيات الدولية اليت حتمي حقوا ا لع على املرجعيات القانونية وال .2

 املرأة وتوفر .ا بيئة آمنة تستجيب ملتطلباتها.

 مهارات االتصال، وتقنية املعلومات 

ظررور  .1 مررن من قادر/ة على توظيف التكنولوجيا يف خدمة الربامج املتخصصة يف تنمية اجملتمع 

 النوع االجتماعي.

سررهم قادر/ة على  .2 برررامج ت نرراء  مررواردش يف ب التواصل مع اجملتمع احمللي وقواش الفاعلة وتوظيررف 

 يف تطوير مفهوم النوع االجتماعي.

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 التزام بالقييم واملبادئ االخالقية العليا يف العمل مع اجملتمع.     .1

فررة االميان باملساواة والعدالة االجتماعيررة وضررمان  .2 غرريري ال قا سررني لت بررني اجلن فرررص  تكررافؤ ال

 النمطية السائدة اةاء مكانة املرأة وحقوقها.

ملرررأة  .3 تبو اجتاهات و نية وانسانية تسهم يف بناء جمتمع يؤمن باحلقوا املتساوية لكل من ا

 والرجل.

مرررأة  .4 مرراعي لل سرري واالجت سررتويني النف لررى امل صررحية ع نررة و ئررة آم ترروفري بي لررى  مررل ع تررزام بالع االل

 الرجل.و

 االميان بأهمية مكانة املرأة يف اجملتمع ودورها يف العملية التنموية. .5

 ثانيًا: سمق العمل:

سررطني وخباصررة ان  مرراعي يف فل نرروع االجت يررة وال لررة يف جمررال التنم يوجد العديد من املؤسسررات العام

مرراعي  نرروع االجت حرردات ال مررن دور و عررزةت  قررد  سررطينية  مررات الفل يررة للحكو سرررتاتيجية الو ن يف اال

مررل تكرراد تكررون  املؤسسات االهلية واحلكومية وكذلك املؤسسة االمنية، وعليه فإن فرص الع

 متوفرة بشكل كبري وخباصة يف 

 املؤسسات الدولية واالقليمية واحمللية العاملة يف جمال تنمية املرأة واالسرة. .1

 وكاالت االمم املتحدة املختلفة. .2

 اجملتمع املدني.املؤسسات التنموية ومؤسسات  .3

 البلديات واجملالس احمللية والقروية. .4
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 اللجان احمللية املهتمة بتنمية اجملتمع. .5

 اجلامعات الو نية. .6

 الوةارات وا.يئات احلكومية. .7

 املؤسسات االمنية. .8
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 املردر /الرمع اإلجتماعي  قضا ا الترميةختصص  ثالثًا: متطلبات

صررررررص  كررررررالوريوس يف خت جررررررة الب لررررررى در صررررررول ع ضررررررايا للح مرررررراعي وق نرررررروع االجت ال

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 129على الطالب ان يتم بنجال ) ،املنفرد/التنمية

 

 :/ التخصص المنفرد المقررات التخصصية .1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 81تتكون هذش املقررات من )

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

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3110 - 3 3 صحة املرأة النفسية واجلسدية 3111

 - - 3 3 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112

 3112 - 3 3 مقدمة يف قضايا املرأة 3113

 - - 3 3 نظريات التنمية والنوع االجتماعي 3208

 3113 - 3 3 االجتماعي واألمن االنساني والتنميةالنوع  3222

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي والعمل 3228

 - - 3 3 النوع االجتماعي والدولة وحقوا املوا نة 3229

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي واإلعالم 3242

 - - 3 3 املرأة يف اللغة واألدب 3243

 3112 - 3 3 واجملتمعالنوع االجتماعي واالسرة  3244

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 81 - - 81 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 االسرتاتيجية الو نية لتدقيق النوع االجتماعي 3245

 3112 - 3 3 سياسات ومداخل متكني النوع االجتماعي 3301

 3245 - 3 3 النوع االجتماعي والعنف 3302

 - - 3 3 سياسات التنمية والنوع االجتماعي 3308

 - - 3 3 والتنميةاملدخل اىل التخطيط  3311

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي والتنمية املستدامة 3346

 3112 - 3 3 ختطيط النوع االجتماعي والتنمية 3347

 3112 - 3 3 املرأة وقضايا التعليم 3348

 5303 - 3 3 مناهج البحث للنوع االجتماعي 3349

 3346، 3311  - 3 3 النوع االجتماعي وقضايا البيئة 3401

 3113 - 3 3 مؤسسات اجملتمع املدني وقضايا املرأة 3402

 3245 - 3 3 املرأة يف القوانني الفلسطينية واملوا يق الدولية 3404

 3113 2 1 3 ( النوع االجتماعي1تدريب ميداني ) 3406

 3112 - 3 3 النوع االجتماعي وال قافة والتغيري 3426

 3406 2 1 3 النوع االجتماعي( 2تدريب ميداني ) 3427

 3346 - 3 3 النوع االجتماعي واالقتصاد والعوملة 3450

 5303،  3349 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  6 75 81 اجملموع

 المقررات الحرة: .2

يررار ) لررب اخت سررتطيع الطا عررة6ي صررات اجلام مررن ختص خررر  صررص آ مررن أي خت مرردة  سرراعات معت  )  /

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 كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 
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 فرعي -رئيسي /الرمع االجتماعي  قضا ا الترميةختصص  رابعًا: متطلبات
 

كرررالوريوس يف جرررة الب لرررى در صرررول ع صرررص للح يرررة  خت ضرررايا التنم مررراعي وق نررروع االجت ال

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 132، على الطالب ان يتم بنجال )فرعي-رئيسي /

 :/ التخصص الرئيسي  المقررات التخصصية .1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 66تتكون هذش املقررات من )

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

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3110 - 3 3 صحة املرأة النفسية واجلسدية 3111

 - - 3 3 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112

 3112 - 3 3 مقدمة يف قضايا املرأة 3113

 - - 3 3 نظريات التنمية والنوع االجتماعي 3208

 3113 - 3 3 االجتماعي واألمن االنساني والتنميةالنوع  3222

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي والعمل 3228

 - - 3 3 النوع االجتماعي والدولة وحقوا املوا نة 3229

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي واإلعالم 3242

 3112 - 3 3 النوع االجتماعي واالسرة واجملتمع 3244

 - - 3 3 االسرتاتيجية الو نية لتدقيق النوع االجتماعي 3245

 3112 - 3 3 سياسات ومداخل متكني النوع االجتماعي 3301

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص الفرعي التخصص الفرعيمتطلبات 

 135 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3245 - 3 3 النوع االجتماعي والعنف 3302

 - - 3 3 سياسات التنمية والنوع االجتماعي 3308

 3112 - 3 3 ختطيط النوع االجتماعي والتنمية 3347

 3112 - 3 3 املرأة وقضايا التعليم 3348

 5303 - 3 3 مناهج البحث للنوع االجتماعي 3349

 3245 - 3 3 املرأة يف القوانني الفلسطينية واملوا يق الدولية 3404

 3113 2 1 3 ( النوع االجتماعي1تدريب ميداني ) 3406

 3112 - 3 3 النوع االجتماعي وال قافة والتغيري 3426

 3406 2 1 3 ( النوع االجتماعي2تدريب ميداني ) 3427

 3346 - 3 3 النوع االجتماعي واالقتصاد والعوملة 3450

 5303،  3349 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  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.

 

 

 

 

 

 

 


