توصيف المقررات:
 2463التخطيط اإلقليم :والتنمية الريفية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل التعر يررف برالتخطيط االقت صررادي و أ نررواع التخ طرريط االقت صررادي
وأ سرراليبه و التخ طرريط اإلقلي مرري والق طرراعي وإ عررداد اخل طررة االقت صررادية و التنم يررة االقت صررادية
واسرتاتيجياتها ،وختطيط التنمية ،والتنمية الريفية وجتارب سابقة.

 2464اقتصاديات األراض :واستعماالتها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل حتد يررد ال سررمات املم يررزة للم فرراهيم األسا سررية القت صرراديات األرض
واستعماالتها ضمن إتار نظري وعملي ابتداءً من مفهوم األرض كمورد ،وتوزيع هذا املورد ع لررى
الن شرراتات االقت صررادية املختل فررة ،مرررورا با خترراذ ال قرررارات اخلا صررة با سررتعماالت األرض ضررمن
متغريات اقتصادية وسلوكية وتعليمية وانتهاء بتكوين الصور الذهنية الستعماالت األرض ومدى
االستفادة منها يف تكوين منوذج م الي الستعماالت األرض.

 3105علم النف

االجتماع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)

يهدف هذا املقرر اىل الت عرررف ع لررى الكيف يررة ا لرريت ي ترراثر ب هررا سررلوك اال فررراد نتي جررة تعر ضررهم
للمنبهات واملواقف االجتماعية ،وكيف يؤثر االتار االجتماعي يف السلوك االنساني  ،وتت ضررمن
و حرردات امل قرررر  :تعر يررف بع لررم ا لررنفس االجت مرراعي ،عال قررة ع لررم ا لررنفس االجت مرراعي برربعض الع لرروم
االجتماعية االخرى ،ترراري ع لررم ا لررنفس االجت مرراعي ،م نرراهج الب حررث يف ع لررم ا لررنفس االجت مرراعي،
اجلماعة وديناميكتها ،االجتاهات واالعتقادات النفسية واالجتماعية ،التعصب والعال قررات بررني
اجلماعات.

 3106الرتبية السكانية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل التعر يررف مبف هرروم الرتب يررة ال سرركانية وتطوير هررا ،والتعر يررف بعنا صررر
وديناميك يررة ال سرركان وامل شرراكل ال سرركانية ،ودور العا مررل ال سرركاني وأ ثررره يف م سررتوى احل يرراة
ونوعيتها ،وتلبية احتياجات اجملتمع وتنميته ،وإدماج مجيع املفاهيم واملعلومات السكانية مبا يف
ذلك عالقة السكان باملوارد والتخطيط يف املناهج واملقررات الدراسية.
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 3111صحة املرأة النفسية واجلسدية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3110مبادئ علم النفس
يعتمد هذا املساا على حتليل واقع املرأة والرجل ضمن املؤشرات احلساسة للنوع
االجتماعي يف الصحة ،حيث يتم الرتكيز على الوضع الصحي العام ضمن االحصائيات
وحتليلها ،ويتم دراسة ملددات الصحة ضمن العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
وحقوا املرأة بالصحة االجنابية والعوامل اليت تتحكم فيها وتأثريها على املرأة واالسرة ،كما
سيتم توضيح الرفاه الصحي وفهم بنود االهداف االمنائية املتعلقة بتحسني صحة االمهات،
وسنخصص جزء لدراسة واقع الصحة لالشخاص ذوي اإلعاقة وباألخص املرأة ذات اإلعاقة
وتأثري ذلك على االسرة واجملتمع.

 3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
يركز هذا املساا على فهم املصطلحات االساسية اليت تؤثر على عالقات النوع
االجتماعي ،وكيفية ترسي االدوار النمطية لكل من املرأة والرجل يف اجملتمع ،وتلك االدوار
الناجتة عن الرتكيب البيولوجي الفسيولوجي ال ابتة ،مقابل االدوار املكتسبة الناجتة عن
جمموعة العوامل والعالقات االقتصادية االجتماعية والسياسية وال قافة القابلة للتغيري وفقا
للزمن واملكان ،واليت تتقاتع مع اجلنس والعرا والطبقة والسن .سيتم توضيح العالقات
املتداخلة وتأثريها على تشكيل عالقات القوة باجملتمع واملكانة اجملتمعية وتأثريها على التنمية
البشرية من خالل جمموعة من الدراسات يف العلوم املعرفية كالبيولوجيا ،علم االنسان،
االقتصاد ،االدب ،والعلوم السياسية وغريها.

 3113مقدمة يف قضايا املرأة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يعاا املقرر مجلة من القضايا الفكرية والعملية املرتبطة بواقع املرأة عامليا وإقليميا
وملليا ،ويركز على دراسة النظريات النسوية عرب التطور وانعكاسها على اوضاع النساء
تارطيا ،ويتناول اوضاع املرأة العربية املعاصرة يف ابعادها املختلفة ال قافية واالجتماعية
واالنسانية والسياسية ،وحتليل البنى االقتصادية ومشاركة املرأة يف ميدان العمل ،ان قضايا
املرأة تتقاتع مع العديد من اجملاالت م ل املرأة والسياسة ،الدولة ،الصحة ،القانون ،والتنمية
وغريها من امليادين املتنوعة.
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 3114نظريات يف التنمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل الرتك يررز ع لررى م فرراهيم التنم يررة ونظريات هررا ،وب شرركل خرراص ع لررى
نظر يررات التنم يررة امل ال يررة ونظر يررات التنم يررة املاد يررة ،كررذلك ير كررز ع لررى ا سرررتاتيجيات التنم يررة
بشقيها " االسرتاتيجيات احملافظة واالسرتاتيجيات ال ورية " ،كما يهدف هذا امل قرررر إىل تعر يررف
الطالب بالعوامل املعوقة للتنم يررة يف ا لرردول النام يررة وا لرريت ت شررمل العوا مررل االقت صررادية واالجتماع يررة
والسياسية ،كما ويركز على املفاهيم اليت تتعلق بالتخطيط وكيفية اال سررتفادة مررن التخ طرريط
احلديث يف وضع بعض العالجات للتخلف.

 3115نظريات يف علم االجتماع 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف ال طررالب باأل سررس املعرف يررة لرربعض النظر يررات الكال سرريكية
واملعا صرررة يف ع لررم االجت مرراع ،ورواد هررذه النظر يررات ومؤس سرريها ،مررع االهت مررام ا خلرراص بالنظر يررة
البنائية الوظيفية ونظرية الصراع ،والنظرية التفاعل يررة الرمز يررة ،ونظر يررة الت بررادل ،حب يررث ي كررون
ت نرراول كررل نظر يررة مررن خررالل العوا مررل املم هرردة لظهور هررا ،ووظائف هررا ،ومفاهيم هررا ،وفر ضررياتها،
واالنتقادات املوجهة إليها ،كما ويتناول املقرر البعد التطبيقي لكل واحدة مررن ت لررك النظر يررات،
ح يررث سررنؤكد ع لررى ح فررز قرردرات الطا لررب ع لررى توظ يررف هررذه النظر يررات يف درا سررة وحتل يررل
املشكالت االجتماعية وتفسريها واقرتال احللول .ا.

 3205السياسات االجتماعية والتنموية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مباهية السياسة العامة والسيا سررة االجتماع يررة وعال قررة
السيا سررة االجتماع يررة بالتنم يررة ،ك مررا ي هرردف إىل التعر يررف بعمل يررة التخ طرريط يف ا لرردول النام يررة
وعالقتها بالتغري االجتماعي مع عناية خاصة بأساليب التخطيط ومراحله واملبادئ األساسية اليت
ت قرروم علي هررا عمل يررة التخ طرريط ،ومناق شررة م شرركالت التخ طرريط للتنم يررة يف فل سررطني خا صررة ويف
الوتن العربي بصفة عامة.

 3206جتارب تنموية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل التعر يررف بعمل يررة التنم يررة ودور هررا يف حتق يررق ح يرراة أف ضررل ،وخبا صررة
أ سررس وم بررادئ وأ سرراليب وا سرررتاتيجيات تنم يررة اجملت مررع بال شرركل ا لررذي ي سررهم يف تر شرريد عمل يررات
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الن مررو والت طررور يف اجملتم عررات احملل يررة مررع مناق شررة االجتا هررات املختل فررة للتنم يررة ،و عرررض ومناق شررة
قضايا تطبيقية عن التنمية يف جمتمعات العال ال الث عامة واجملتمعات العربية بصفة خاصة مررع
العناية بالقضايا التالية :التنمية والتحديث  -اخلطط اخلمس وملاورها بني احلاضر وامل سررتقبل:
التنمية االجتماعية  -التنمية اإلدارية  -تنمية املوارد البشرية  -ترشيد اإلنفاا  -ت عررديل الرتكي بررة
السكانية  -اخلدمات االجتماعية والتنمية :الصحة ،اإلسكان ،التعليم ،الضمان االجت مرراعي،
خدمات الفئات اخلاصة.

 3208نظريات التنمية والنوع االجتماع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا درا سررة ا هررم النظر يررات املتعل قررة بالتنم يررة وال نرروع االجت مرراعي وتطور هررا
ال تررارطي .والتوج هررات حررول النظر يررات الن سرروية مررن ليربال يررة ا شرررتاكية ومارك سررية .و كررذلك
اخلوض يف حتل يررل امل فرراهيم االسا سررية بررالنوع االجت مرراعي واجملت مررع والتنم يررة ودرا سررة ا هررم ا ملررداخل
النظرية لدمج النساء والنوع االجتماعي يف التنمية.

 3211الصحة العامة ومحاية البي ة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يبحث هذا املقرر يف موضوع النهوض بصحة الفرد وصحة اجملتمع ومحاية البيئة عررن تر يررق
تعر يررف ال صررحة ومفاهيم هررا وا ملرررض وعوا مررل حدو ثرره وال ظررروف ا لرريت ترا فررق ذ لررك والوقا يررة مررن
األمراض ورفع مستوى الصحي بني أفراد اجملتمع عن تريق البيئة والت قيف ال صررحي ومكاف حررة
األ مررراض املعد يررة وال سرارية ورعا يررة األم والط فررل و تررأمني ال كرروادر الطب يررة وال صررحية واجل هرراز
اإلجتماعي الفعال لضمان حياة كرمية ألفراد اجملتمع .

 3212اجملتمع الريف :واحلضري والبدوي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تزو يررد ال طررالب باملعر فررة عررن تبي عررة املت صررل ال برردوي والري فرري
واحلضري ،والبناء االجتماعي للمجتمعات البدوية والريفية واحلضرية والعالقات االقت صررادية يف
هررذه اجملتم عررات ،وال سرركان وا .جرررة الريف يررة ،ون شرروء ا ملرردن وتطور هررا ،ومع نررى عمل يررة التح ضررر
وآلياتها وأسبابها ،وتزويدهم باملعرفة وبمليات عملية للمقار نررة بررني احل يرراة يف ال بررداوة والر يررف ويف
اجملتمع احلضري.
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 3213االتصاا والعالقات العامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل تعر يررف ال طررالب بعمل يررة االت صررال واركان هررا وانواع هررا وامل هررارات
االت صررالية ا لرريت حت قررق التفا عررل االجت مرراعي مررع اجلم هررور و سرربل فعال يررة الر سررائل وتاثري هررا يف
اجلم هررور ،ك مررا و سرريتعرف الطا لررب ع لررى العال قررات العا مررة باعتبار هررا ن شرراتا حيو يررا مررن ان شررطة
االتصال ما سيقوده اىل فهم العالقات العامة باعتبارها احد انشطة االدارة  ،كما سيتناول هررذا
امل قرررر الو سررائل ا لرريت جت عررل ن شررا العال قررات العا مررة ف عرراال ،باال ضررافة اىل درا سررة الو سررائل ا لرريت
يعتمدها اخصائيو العالقات العامة لتنفيذ مهامهم على املستوى االداري والتنظيمي وعلى م سررتوى
اتصالي حبيث يوفر جماال الجنال املؤسسة وحتقيق اهدافها.

 3214التغمل االجتماع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تزو يررد ال طررالب مب عرراني ا لررتغري االجت مرراعي وامل فرراهيم وامل بررادئ ا لرريت
حيتويها ويقوم عليها ،وإغناء درايتهم مبصادر وأمنا التغيري االجتماعي ،وتزويدهم باملعرفة عن
عوا مررل وأو جرره ا لررتغريات اجملتمع يررة وال قاف يررة ،ك مررا وي هرردف إىل تزو يررد ال طررالب باملعر فررة عررن
ا لررتغريات البنائ يررة عا مررة وا لررتغريات يف مرا كررز ال قرروة واملكا نررة خا صررة ،وإغ نرراء فهم هررم للرتا بررط
والعالقات بني أجزاء النسق االجتماعي ،وتزويدهم باملعرفة عررن أو ضرراع اجملتم عررات العرب يررة عا مررة
واجملتمع الفلسطي خاصة وما حدث فيها من تغريات وأسبابها وترابطاتها.

 3215التشريعات االجتماعية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل تعر يررف ال طررالب برأهم الت شررريعات املتعل قررة بالرعا يررة االجتماع يررة يف
اجملتمع العربي ،مع الرتكيز على ت شررريعات الع مررل والتأمي نررات االجتماع يررة والت شررريعات األ سرررية
وتشريعات الفئات اخلاصة.

 3216اجملتمع احملل :الفلسطيين 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باألسس املعرفية للتطور التارطي للمجتمع الفلسطي
مررع االهت مررام ا خلرراص باألب عرراد الدميوغراف يررة والسيا سررية وال قاف يررة ،والبنائ يررة املتم لررة بالن سررق
االقت صررادي ،والن سررق السيا سرري ،والن سررق ال قررايف للمجت مررع الفل سررطي  ،ك مررا وي شررري امل قرررر إىل
آثار الصراع العربي -اإلسرائيلي عامة والصراع الفلسطي  -اإلسرائيلي خاصة على كل وا حرردة
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من االنسقة املذكورة أعاله يف اجملتمع الفلسطي  ،مع االهتمام اخلاص بتطور واقع املؤس سررات
الرتبوية ،ومؤسسات الرعاية الصحية والصحة النفسية ،والرعاية االجتماعية وقدراتها يف التأثري
ع لررى وا قررع كررل وا حرردة مررن أن فررة ا لررذكر ،ك مررا وي هررتم امل قرررر مبناق شررة الت حررديات السيا سررية
واالقتصادية واالجتماعية اليت يقف أمامها الشعب الفلسطي يف تريقه لبناء دولته املستقلة.

 3219خدمة اجلماعة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3109مدخل إىل اخلدمة االجتماعية
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف ال طررالب مبف هرروم خد مررة اجلما عررة ،وأ هرردافها ،وأهميت هررا
كطريقة مكملة ومتكاملة مع برراقي ترررا اخلد مررة االجتماع يررة ويت نرراول امل قرررر م بررادئ وأر كرران
خدمة اجلماعة ،والتعريفات املختلفة للجماعة وأنواع اجلماعات ،والربامج اجلماع يررة ومؤس سررات
خدمة اجلماعة ،كما ويهدف املقرر إىل مناقشة ديناميكيتها يف كل مرحلة مررن ت لررك املرا حررل،
وأساليب إدارة لقاءات اجلماعة مع الرتكيز على املهارات اليت يستخدمها األخصائي االجت مرراعي
لتحق يررق ذ لررك ،ك مررا وي هرردف امل قرررر إىل تزو يررد ال طررالب باملعر فررة وامل هررارات عررن ماه يررة ت قررويم
اجلما عررة يف مراح لررها املختل فررة وامل هررام املهن يررة املرتت بررة ع لررى األخ صررائي االجت مرراعي يف التعا مررل مررع
نتائج كل تقويم ،وأدواره يف بعض امليادين واجملاالت ملمارسة تريقة العمل مع اجلماعة.

 3222النوع االجتماع :واألمن االنسان :والتنمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يتناول هذا املساا مفاهيم االمن االنساني من من ظررور ال نرروع االجت مرراعي وي هرردف اىل درا سررة
اوضاع النساء الغري ان سررانية م ررل ا حلررروب ،اال حررتالل ،وال صررراعات امل سررلحة .ك مررا سرريتم درا سررة
او ضرراع ا ملرررأة وم سرراهماتها يف حرراالت ال سررلم وانعكا سرراته ع لررى التنم يررة عامل يررا ،وا ثررار اال مررن ع لررى
او ضرراع ا ملرررأة مررن عرردة نررواحي اقت صرراديا وسيا سرريا واجتماع يررا  ،ودرا سررة وحتل يررل السيا سررات
واالسرتاتيجيات الوتنية والدولية ذات العالقة.

 3223التشريعات االجتماعية ومحاية الطفل  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل تعر يررف ال طررالب بررأهم الت شررريعات املتعل قررة برعا يررة الط فررل يف اجملت مررع
العر برري ب شرركل عررام  ،ويف اجملت مررع الفل سررطي ب شرركل خرراص  ،مررع الرتك يررز ع لررى ت شررريعات
حقوا الطفل  ،وحقوا االشخاص ذوي اإلعاقة  ،واالتفاقيات الدولية بهذا اخلصوص.
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 3226حقوق الطفل  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3223التشريعات االجتماعية ومحاية الطفل
يتناول هذا املقرر حقوا الطفل يف التشريعات الدولية واليت ت شررمل :اال عررالن ال عرراملي حل قرروا
االن سرران ل سررنة(  ، )1948وا عررالن ح قرروا الط فررل ل عررام (  ، )1959واال عررالن ا خلرراص حب قرروا
االشخاص من ذوي اإلعاقة ( ،)1975واتفاقية حقوا الطفل ل عررام (  ، )1989و كررذلك ح قرروا
اال شررخاص ذوي اإلعا قررة يف اجملت مررع الفل سررطي وت شررمل ت نرراول عرردد مررن احل قرروا ومناق شررتها م ررل
احلق يف التعليم والصحة والتغذية والسكن واحلق يف التأهيل وا حلررق يف التن قررل والل عررب وغري هررا
من احلقوا .

 3227ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت  3:)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3109مدخل اىل اخلدمة االجتماعية ،اجتياز  35ساعة معتمدة
هررذا هررو امل قرررر األول مررن بررني م قررررين مت تررالني عررن تري قررة اخلد مررة االجتماع يررة مررع األ فررراد
والعائالت ،حيث يهدف إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن مفاهيم وتعري فررات تري قررة خد مررة
األ فررراد والعائ لررة  ،وأ هرردافها وأخالقيات هررا ،ومقو مررات العال قررة املهن يررة بررني األخ صررائي االجت مرراعي
والعميل ،ك مررا ي هررتم امل قرررر بتو ضرريح أ سررلوب وأ هررداف الدرا سررة النف سررية  -االجتماع يررة  -العائل يررة
واآلليات املتبعة لتحقيقها مع الرتكيز على املقابالت والز يررارة املنزل يررة واال سررتعانة بت قررارير مه نرريني
آخرين لتحقيق ذلك.

 3228النوع االجتماع :والعمل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
ي هرردف هررذا امل سرراا اىل تعر يررف الطل بررة ع لررى وا قررع الن سرراء والر جررال يف م يرردان الع مررل
الفلسطي  ،التعرف على فجوات النوع االجتماعي يف تعريف العمل ،درا سررة م يررزات سرروا الع مررل
الفل سررطي وخ صررائص العما لررة الن سررائية و مررا تواج هرره مررن معي قررات يف سرروا الع مررل ا ملررأجور يف
القطاعات املختلفة ،وسيتم التطرا اىل تأثري االحتالل االسرائيلي على التشكيل االقت صررادي يف
فل سررطني و سرروا الع مررل ،ودرا سررة ال قرروانني الفل سررطينية املتعل قررة بالع مررل والع مررال ودور النقا بررات
واملؤس سررات احلكوم يررة و غررري احلكوم يررة العام لررة وتأثري هررا يف ا لرردفاع عررن ق ضررايا ال عررامالت
والعاملني.
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 3229النوع االجتماع :والدولة وحقوق املواطنة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا اك سرراب الطل بررة م هررارات حتل يررل وف هررم نظر يررات االنظ مررة املت عررددة للدو لررة
وتأثري هررا ع لررى املوات نررة ومواك بررة ا ملررتغريات يف ا لرردول العرب يررة م نررذ ن شررأت الدو لررة احلدي ررة ولغا يررة
االن ،وما هو مفهوم حق املواتنة  ،وكيف يتم محاية هذا احلق وممارسته .و مررا عالق ترره با جملررال
ال عررام وا خلرراص ،اال سررتقاللية ،حر يررة ال فرررد ،حررق امللك يررة ،امل سرراواة ا مررام ال قررانون ،وامل شرراركة
السياسية.

 3230منو الطفل ورعايته  3ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول امل قرررر أسا سرريات عمل يررة الن مررو والرعا يررة للط فررل مررع الرتك يررز ع لررى أهم يررة ال سررنوات
األوىل من حياته من حيث الن مررو اجل سررمي والعق لرري واالجت مرراعي والنف سرري ،ك مررا ويت نرراول األ مررور
الواجب مراعاتها يف مرحلة احلمل والرضاعة ثم العناية بالط فررل م نررذ ا لرروالدة وح تررى الساد سررة مررن
عمره.

 3231العالقات االسرية واألسرة الفلسطينية  3ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول امل قرررر مف هرروم العال قررات اال سرررية و مررداخل درا سررتها ،و مرردى ارت بررا

منررط العال قررات

اال سرررية بتوز يررع املرا كررز واألدوار يف ملرريط العائ لررة ،وحتد يررد العوا مررل ا لرريت ترؤثر يف األدوار
واألوضاع املتغرية بني أعضاء األ سرررة  ،وأ ثررر هررذا الت غرريري يف منررط ا حلررراك االجت مرراعي يف ملرريط
االسرة .

 3237العمل مع األطفاا يف الظروف الصعبة  3ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يت نرراول هررذا امل قرررر ا هررم ال ظررروف ال صررعبة ا لرريت مي كررن ان يت عرررض .ررا االن سرران يف مرح لررة
الطفو لررة ،ك مررا ويت نرراول ا هررم اال جررراءات والو سررائل ا لرريت مي كررن ان ت سرراعد الط فررل يف خت طرري
ال ظررروف ال صررعبة ،ك مررا وي هرردف هررذا امل قرررر اىل تعر يررف الطا لررب بررادوار مؤس سررات ومرا كررز
الطفولة اجتاه متكني ورعاية وتاهيل االتفال الذين يواجهون ظروفا صعبة ،ويهدف هررذا امل قرررر
اىل تعريف الطلبة باهم واحدث النظريات العلمية املتعلقة يف العمل مع االتفال يف ظروف صعبة.
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 3238األطفاا ذوي اإلعاقة  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل ان يت عرررف الطا لررب بامل سررار ال تررارطي لت طررور ترب يررة االت فررال ذوي
اإلعا قررة  ،ك مررا ي هرردف اىل املا مرره مبف هرروم الرتب يررة اخلا صررة والط فررل ذو االحتيا جررات اخلا صررة ،
ومف هرروم البي ئررة األ قررل ق يررودا  ،والع مررل مررع الوا لرردين  ،كررذلك يت نرراول هررذا امل قرررر ا هررم ف ئررات ذوي
اإلعا قررة و هرري :اإلعا قررة العقل يررة ،اإلعا قررة الب صرررية ،اإلعا قررة ال سررمعية  ،اإلعا قررة اجل سررمية
وال صررحية ،اال ضررطرابات االنفعال يررة وال سررلوكية ،صررعوبات ا لررتعلم  ،ا ضررطرابات التخا تررب ،
التوحد ،مع تسليط الضوء على مسببات اإلعاقة  ،والطرا املستخدمة لتقديم اخلدمات الرتبو يررة
والتعليمية لكل فئة من تلك الفئات.

 3239العنف ضد االطفاا  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل تعر يررف مع نررى الع نررف ضررد االت فررال وا هررم ا شرركاله وانوا عرره ،وال يررات
واجراءات العمل مررع االت فررال ا لررذين يتعر ضررون للع نررف ،ك مررا ويت نرراول هررذا امل قرررر أ هررم النظر يررات
املفسرة للعنف ضد االتفال وكذلك أهم مصادر ممار سررة الع نررف ضررد االت فررال ،ك مررا وي هرردف
هذا املقرر اىل التعرف على العنف املوجه ضد االتفال الفلسطينني.

 3240التغذية وصحة الطفل  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر اىل تعر يررف الطا لررب بأهم يررة التغذ يررة عا مررة ويف مرح لررة الطفو لررة املب كرررة
خا صررة واىل ز يررادة قرردرتها ع لررى معر فررة م شرراكل التغذ يررة لرردى ات فررال هررذه املرح لررة واال ثررار املرتت بررة
ع لررى ذ لررك ،ويت نرراول امل قرررر :العنا صررر االسا سررية يف ال غررذاء ،الفيتامي نررات واهميت هررا يف ال صررحة
واملرض ،العناصر املعدنية واهميتها الغذائية والصحية ،وا سررباب وأ مررراض سرروء التغذ يررة ،وت لرروث
ال غررذاء بامليكرو بررات والت لرروث الكي مررائي واال شررعاعي لل غررذاء ،وال غررذاء يف احل مررل والر ضرراعة،
والفطام ومشكالت الرضاعة ،واضطرابات األكل .

 3241االسرتاتيجية الوطنية لتدقيق النوع االجتماع 3 : :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا ترردريس الطل بررة آلل يررات ال ترردقيق وال نرروع االجت مرراعي كمل يررة لتحو يررل
املؤسسات العاملة لتخطيط وت ضررمني ال نرروع االجت مرراعي ،سرريتم درا سررة مرا حررل ال ترردقيق ،املنهج يررة
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املتب عررة وذ لررك مررن خررالل درا سررة جممو عررة مررن اال حبرراث والدرا سررات اال سرررتاتيجية ل ترردقيق ال نرروع
االجتماعي ملليا وعامليا.

 3242النوع االجتماع :واالعالم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يعاا هررذا امل سرراا العال قررة املتباد لررة بررني ال نرروع االجت مرراعي واال عررالم و تررأثري كررل منه مررا ع لررى
االخر خاصة ما يتعلق بقضايا ا ملرررأة ،ا ضررافة اىل ق ضررايا ثررورة االت صررال وأثر هررا يف التنم يررة وا لررتغري
االجت مرراعي .ك مررا سرريناقش امل سرراا صررورة كررل مررن الر جررل وا ملرررأة يف و سررائل اال عررالم واال فررالم
واملسل سررالت احملل يررة والعامل يررة ،ووا قررع ا ملرررأة والر جررل يف املؤس سررات االعالم يررة .ي عرراا امل سرراا دور
اال عررالم يف ا حررداث الت غرريري يف التوج هررات اجملتمع يررة في مررا يتع لررق بق ضررايا ال نرروع االجت مرراعي ا ملر رية
لل جرردل ،م ررل الع نررف اال سررري وع مررل ا ملرررأة ،النمط يررة يف ا لررتفكري اجملتم عرري وغري هررا ،كررذلك
فحص دور االعالم يف توجيه الرأي العام وتغيري الصورة النمطية املتعلقة باملرأة خاصة يف اجملت مررع
الفلسطي .

 3243املرأة يف اللغة واألدب 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت طرررا هررذا امل سرراا اىل حتل يررل وا قررع الل غررة العرب يررة وا لرردالالت ال قاف يررة ا لرريت تررؤثر ع لررى ال نرروع
االجتماعي ،على اعتبار ان اللغة ذكورية ومتارس االحنياز لدونية املرأة تطرل التساؤالت التالية:
هل اللغة ت كرروين م سرربق عررن احلا لررة ال قاف يررةا أم ان احلا لررة ال قاف يررة لال مررم واجملتم عررات هرري ا لرريت
تصنع اللغة وتوجه خطابها ،وتقنن عالقتها بالنوع االجتماعيا سيتم اختبار ذلك من خالل حتليل
االم ال الشعبية املتداولة يف اجملتمع الفلسطي وما حتمله مررن مرردلوالت ثقاف يررة مررن من ظررار ال نرروع
االجتماعي .وسنناقش بعض الكتابات والروايات لكاتبات من فلسطني والوتن العر برري ،وآ فرراا
التحول يف االستعمال اللغوي.

 3244النوع االجتماع :واالسرة واجملتمع 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
ي هرردف هررذا امل سرراا اىل درا سررة تبي عررة العال قررات وم صررادر ال قرروة و صررنع ال قرررار دا خررل اال سرررة
ل كررل مررن ا ملرررأة والر جررل ،ع لررى اعت بررار ان العائ لررة هرري املؤس سررة االجتماع يررة االوىل ،و سرريتم ت نرراول
مكانة املرأة دا خررل العائ لررة العرب يررة والت حرروالت ا لرريت حرردثت ع لررى هررذا العال قررات مررن من ظررور ال نرروع
االجت مر اعي ،و سرريتم ن قرراش تبي عررة االنظ مررة السيا سررية واالقت صررادية ع لررى صررياغة وت شرركيل و ضررع
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النساء يف الدول العربية يف اجملال اخلاص داخل اال سرررة وا جملررال ال عررام يف اجملت مررع .و سرريتم ن قرراش
التأثري الدي وال قايف على صياغة هررذه العال قررات وتأثريه مررا ع لررى اخل طرراب الن سرروي واالنت قررادات
اليت وجهت له.

 3301سياسات ومداخل متكر النوع االجتماع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى ف هررم متع مررق لسيا سررات ا لررتمكني لل نرروع االجت مرراعي اقت صرراديا ،
سياسيا واجتماعيا من خالل حتليل ودراسة مؤشرات التمكني املعتمدة دوليا وتوظيفها عمليا يف
دراسة وحتليل بعض السياسات واخلطط يف املنطقة ،وفهم تأثري هذه السياسات ع لررى د مررج ال نرروع
االجتماعي يف جماالت التنمية.

 3302النوع االجتماع :والعنف 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3245االسرتاتيجية الوتنية لتدقيق النوع االجتماعي
ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى تعر يررف الطل بررة ع لررى مف هرروم الع نررف االقت صررادي والسيا سرري
واالجتماعي دوليا واقليميا وملليا ،وما مدى تأثريه على ال صررحة النف سررية اجل سرردية واالقت صررادية
للمواتنني والدولة بشكل عام ،وتعريف الطلبة على العنف ا ملررب ع لررى ال نرروع االجت مرراعي وآل يررات
الع مررل لل حررد مررن ا ثرراره ،وسيا سررات ال ترردخل وامل صررادر امل ترروفرة حلما يررة ضررحايا الع نررف .كررذلك
التطرا اىل فهم السياسات الوتنية واالجراءات املتبعة ملعاجلة قضايا العنف املتنو عررة واال جررراءات
الوقائية املتبعة للحد منه.

 3305الدميقراطية والتنمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب بارت بررا العمل يررات التنمو يررة باألنظ مررة السيا سررية
املختلفة ،والنظريات القائلة بأهمية الدميقراتية للعمليات التنموية ،ويتناول قضايا ذات ارت بررا :
أشكال التنمية املختلفة تبيعة النظامني السياسي واالقتصادي ،كما يعاا املقرر تطور مفهوم
التنم يررة يف الع قررود اخلم سررة األ خررية وي سررتعرض الت جررارب املختل فررة ا لرريت أ سررهمت يف ت طررور مف هرروم
التنمية وصوال إىل إدخال مفاهيم املشاركة والشمولية واالستدامة إىل مف هرروم التنم يررة ،و كررذلك
نشوء مفاهيم التنمية م ل التنمية الريفية ،وتنمية املرأة وغريها ودخول مفاهيم دراسات الفقر إىل
جمال الدراسات التنموية ،وارت بررا عمل يررة التنم يررة وفعاليت هررا مررع تبي عررة الن ظررام السيا سرري ،وي عررري
املقرر اهتماما خاصا بالتجربة الدميقراتية التنموية يف فلسطني يف مراحلها املختلفة.
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 3306املرأة والتنمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تسليط الضوء على دور املوارد البشرية يف عمليات التنمية االجتماع يررة
وخا صررة دور ا ملرررأة يف عمل يررة التنم يررة ،والت عرررف ع لررى مررا ت قرروم برره ا ملرررأة مررن عمل يررات إنتاج يررة و غررري
إنتاج يررة مبررا ي سرراعد ع لررى و ضررع خ طررط لز يررادة م عرردالت تنم يررة ا ملرررأة واجملت مررع ،وي سررتعرض امل قرررر
حاالت تطبيق يررة و جتررارب را ئرردة مل شرراركة ا ملرررأة يف عمل يررة التنم يرة يف ال عررال ،وكيف يررة تعز يررز دور
املرأة يف تدعيم مكانتها ،واإلجراءات اليت ا ختررذتها احلكو مررات واملنظ مررات الدول يررة واملنظ مررات
غري احلكومية يف ذلك.

 3308سياسات التنمية والنوع االجتماع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
يركز هذا املساا على دراسة مداخل وتوجهات تنمو يررة متعل قررة بت ضررمني ال نرروع االجت مرراعي،
وفهم املداخل التنمو يررة املختل فررة يف الع مررل مررع الن سرراء :الن سرراء يف التنم يررة ،الن سرراء والتنم يررة ،ال نرروع
االجتماعي والتنمية .وسيتم استعراض وحتليل لبعض جتارب نسوية تنموية والتعر يررف بالت حرردي ات
ومناقشة احللول املطروحة ،مع فهم النوع االجتماعي بأبعاده املتداخلة  -اجلنس والطبقة والدين.

 3309نظريات العالج وتطبيقاتها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3109مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عررن ب عررض النظر يررات املخ تررارة ملمار سررة
اخلد مررة االجتماع يررة ( برراألخص مررع األ فررراد وال عررائالت) مررع االهت مررام بالنظر يررات التال يررة :نظر يررة
ال عررالج النف سرري  -االجت مرراعي ،والنظر يررة اإلن سررانية ،ونظر يررة االن سررقة ،ونظر يررات ايكولوج يررة
طتل فررة  ،ع نررد تناول نررا ل كررل وا حرردة مررن هررذه النظر يررات سررنتطرا إىل عرردة جوا نررب مه مررة ل كررل
نظر يررة ،و مررن أهم هررا :اخللف يررة التارط يررة للنظر يررة ،وتوج يرره النظر يررة لطبي عررة اإلن سرران ،م فرراهيم
النظرية وإتارها الفكري وعالقتها بأتر فكرية ونظريات أخرى ،األهداف وامل بررادئ العالج يررة
لكل نظرية واملناهج أو الطرا املتبعة لتحقيقها ،واملراحل والعمل يررات املتب عررة ملمار سررة النظر يررة يف
العالج ،كما ويهدف املقرر إىل حث الطالب على تب فكرة العالج املتكامل وال شررمولي ،مررن
جهة ،والتوجيه االنتقائي ( ،)Eclecticمن جهة أخرى ،أثناء ممارسة اخلدمة االجتماعية ،مبررا
يتماشى مع حاجيات ومشاكل العميل ،وبدال من االقتصار على تب نظر يررة وا حرردة مررن بررني ت لررك
النظريات أو غريها
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 3311مدخل إىل التخطيط والتنمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف ال طررالب بامل فرراهيم األسا سررية للتنم يررة والتخ طرريط والعال قررات
املتباد لررة بررني امل فرراهيم وتزو يرردهم باملعر فررة عررن أ سررس التخ طرريط االجت مرراعي وأهمي ترره يف أ حررداث
التنمية الشاملة والت عرررف ع لررى غا يررات التنم يررة االجتماع يررة وأ هرردافها وم يررادين حتقيق هررا ومؤ شرررات
قياسها ،وتوضيح ضرررورات التخ طرريط االجت مرراعي ومتطلبا ترره إل جنررال عمل يررات ون شرراتات و برررامج
التنم يررة االجتماع يررة ،ك مررا وي هرردف إىل تب يرران دور املخ طررط االجت مرراعي يف جمرراالت التنم يررة
واخلدمات االجتماعية ،وأهمية املقومات اليت تستند عليها التنمية االجتماعية ودورها يف إحداث
الت غرريري اال جيررابي يف اجملت مررع ،والت عرررف ع لررى سيا سررات التخ طرريط الالز مررة لتحق يررق الت قرردم
االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع ،والتعرف على واقع بعض املشاريع التنموية العربية عامة ويف
فلسطني خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها.

 3312تنظيم اجملتمع وأجهزته 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3109مدخل إىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا امل قرررر إىل تعر يررف ال طررالب بطري قررة تن ظرريم اجملت مررع كإ حرردى ال طرررا يف اخلد مررة
االجتماع يررة ،ح يررث سرريكون الرتكيزع لررى تطور هررا ال تررارطي ومفهوم هررا وتعريفات هررا املختل فررة،
وعالقتها بطرا اخلدمة االجتماعية األخرى ( خدمة اجلماعة وخدمة الفرد ) ،كما ويهتم املقرر
بتوضيح مبادئ وفلسفة وأهداف تنظيم اجملتمع والعمل اجلماهريي ،ومناذج طتلفة ملمارسة هذه
الطري قررة مررع الرتك يررز ع لررى تنم يررة اجملت مررع احمل لرري ،والتخ طرريط االجت مرراعي ،والع مررل االجت مرراعي
واألج هررزة ا لرريت متررارس مررن خال .ررا تري قررة تن ظرريم اجملت مررع ،بنماذج هررا ا لر الث ،ومراج عررة شرراملة
لكافة أدوار األخصائي االجتماعي يف تنظيم اجملتمع والعمل اجلماهريي واالسرتاتيجيات املتب عررة
يف ممارسة تنظيم اجملتمع والوسائل املستخدمة لتحقيق ذلك ،ك مررا يت نرراول امل قرررر أهم يررة الق يررادة
يف تنظيم اجملتمع وخباصة معنى القيادة وأنواعها والنظريات حو.ا.

 3313إدارة املؤسسات االجتماعية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3109مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تزو يررد ال طررالب باأل سرراس امل عررريف ملع نررى اإلدارة وأهميت هررا وأ هرردافها،
ك مررا وي هرردف إىل تزو يررد ال طررالب باملعر فررة عررن و ظررائف اإلدارة يف املؤس سررات االجتماع يررة ،و مررن
أهم هررا و ظررائف التخ طرريط والتن ظرريم والتوظ يررف والق يررادة وا خترراذ ال قرررارات والتوج يرره والتن سرريق
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وتقديم التقارير والتمو يررل والت قررويم والرقا بررة ،ك مررا ويت نرراول امل قرررر مو ضرروع االت صررال اإلداري مررن
ح يررث مف هرروم عمل يررة االت صررال يف املؤس سررات االجتماع يررة ،ترق هررا وو سررائلها ،ومقو مررات االت صررال
الف عررال وال نرراجح ،ك مررا وي هررتم امل قرررر مبف هرروم التحف يررز والدافع يررة وعمليت هررا ،ونظريات هررا املختل فررة،
يهدف هذا املقرر أيضا إىل أغناء معرفة الطالب بنظريات اإلدارة واملدارس اإلدارية املختل فررة ،مررع
االهتمام بالنظريات العلمية الكالسيكية ،املدارس السلوكية ،املدرسة الكمية ،والنظر يررات
املوقفية.

 3314املشكالت االجتماعية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف ال طررالب بطبي عررة امل شرركالت االجتماع يررة وا ملررداخل النظر يررة
املختل فررة لتحلي لررها ،وتف سررريها ،وتبي عررة امل شرركالت االجتماع يررة يف البي ئررات احملل يررة املختل فررة،
وتبي عررة امل شرركالت ا لرريت ت عرراني من هررا ف ئررات الطفو لررة وال شررباب يف ظررروف الع صررر وأ سرراليب
مواجهت هررا ،وأب عرراد امل شرركالت ا لرريت ت عرراني من هررا األ سرررة املعا صرررة يف ظررروف البي ئررة العرب يررة عا مررة
والبي ئررة الفل سررطينية خا صررة ،ك مررا وي هرردف امل قرررر إىل تزو يررد ال طررالب باملعر فررة عررن تبي عررة
املشكالت الرتبوية اليت ت عرراني من هررا الف ئررات املختل فررة وأثر هررا ع لررى منررو الشخ صررية ،والعال قرة بررني
املشكالت االجتماعية والتغري وأثرها على عملية النمو.

 3326ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت  3 :)2ساااعات معت ماادة
 3نظري)
متطلب سابق  3227ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت ()1
هررذا هررو امل قرررر ال رراني مررن بررني م قررررين مت ترراليني يف تري قررة اخلد مررة االجتماع يررة مررع األ فررراد
والعائالت ،حيث يهدف إىل تزويد الطالب باملعرفة ال شرراملة عررن الت شررخيص ،كعمل يررة مركز يررة
يف ممارسة هذه الطريقة مع الرتكيز على أهداف التشخيص ،ومكوناته ومركباته وملتوياته
التكاملية من الناحية النفسية والعقالنية والعاتفية والعائلية واالجتماعية ومهارة استقاء أهداف
عالجية بناءً على نتائج التشخيص ،كما ويهدف املقرر إىل تزو يررد ال طررالب باملعر فررة ال شرراملة عررن
العالج يف ممارسة اخلدمة االجتماعية ،مع الرتكيز على أهداف وآليات ممارسة العالج النف سرري
 -االجت مرراعي  -ال عررائلي ال شررمولي ،وتو ضرريح ب عررض معو قررات ال عررالج ،مررع الرتك يررز ع لررى مقاو مررة
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العم يررل لل عررالج ،ك مررا ويت طرررا امل قرررر إىل أ هررداف وعمل يررة وآل يررة ت قررويم ال عررالج ،ومقو مررات ال عررالج
الناجح وإنهاء العالج ،واملتابعة.

 3327تدريب ميدان )1 :خدمة اجتماعية 3 :ساعات معتمدة  1نظري  2 ،عمل):
متط لررب سررابق  3109مرردخل اىل اخلد مررة االجتماع يررة )3409( ،م يررادين ممار سررة اخلد مررة
االجتماعية
هذا هو املقرر األول من بني أربعة مقررات متتالية ح يررث يلت حررق الطا لررب مبؤس سررة اجتماع يررة
أو صحية أو تربوية يعمل بها أخصائيون اجتماعيون يف منطقة سكناه ،ويقضي فيها مبعدل 15
  20ساعة أسبوعية ،أو ما يعادل  250-225ساعة فصلية ،ا.دف األسا سرري مررن هررذا امل قررررهو إتاحة الفرصة للطالب ليتعرف على كافة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف منط قررة سرركناه،
مررع اهت مررام خرراص باملؤس سررات ا لرريت يع مررل ب هررا أخ صررائيون اجت مرراعيون ،و مررن املتو قررع مررن الطا لررب
الت عرررف ع لررى املؤس سررة امللت حررق ب هررا الطا لررب مررن ح يررث تارط هررا وسيا سررتها وماه يررة خرردماتها
ومشاريعها وجمتمع املنتفعيني من خدماتها وتطوير تواقمها وغريها من املعلومات ،كذلك من
املتو قررع مررن الطا لررب الت عرررف ع لررى ا كرررب عرردد مم كررن مررن املؤس سررات االجتماع يررة ا لرريت يع مررل ب هررا
اخصائيون اجتماعيون اثناء تدريب الطالب ،ويقوم الطالب اثناء تدري برره باملؤس سررة بت قررديم ت قررارير
عن هذه املؤسسات واملؤسسة امللتحق بها الطالب .

 3329تدريب ميدان )2 :خدمة اجتماعية 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متط لررب سررابق  3227ممار سررة اخلد مررة االجتماع يررة مررع اال فررراد وال عررائالت)3327( 1
تدريب ميداني ( )1يف اخلدمة االجتماعية
هررذا امل قرررر ال رراني مررن بررني أرب عررة م قررررات متتال يررة ،يلت حررق الطا لررب مبؤس سررة اجتماع يررة او
صررحية او تربو يررة يع مررل ب هررا اخ صررائيون اجت مرراعيون تر كررز يف عم لررها ع لررى تري قررة خد مررة ال فرررد،
ويق ضرري في هررا مب عرردل  20-15سرراعة ا سرربوعية او ماي عررادل 250- 225 ،سرراعة ف صررلية و مررن
املتوقع من الطالب خالل تدريبه اكتساب ملهارات االت صررال واملقاب لررة ودرا سررة احلا لررة والت شررخيص
النفسي  -االجتماعي -العائلي وبناء خ طررة عالج يررة وا ضررحة األ هررداف والتطل عررات ،ك مررا ومتو قررع
من الطالب اكتساب مهارات إنهاء العالقة املهنية .
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 3334التنش ة االجتماعية يف ميدان الطفولة  3ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول امل قرررر التن شررئة االجتماع يررة مررن ح يررث تعريف هررا وحتد يررد مقومات هررا يف ظررروف اجملت مررع
واالجتا هررات النظر يررة لتف سررريها  ،وربط هررا بن مررو شخ صررية الط فررل واكت سررابه ل قرريم جمتم عرره ،
ومعاجلة ألمنا التنشئة ومراحلها وفاعليتها يف صياغة الشخصية والسلوك االجت مرراعي ،وا لرردور
الوظيفي للمؤسسات املهتمة بعملية التنشئة.

 3335مشكالت االطفاا وطرق العالج  3ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يهدف املقر اىل التعرف على أهم املشكالت االنفعالية واالجتماعية والتعليمية وال سررلوكية
اليت قررد يت عرررض .ررا الط فررل يف مرا حررل حيا ترره و ترررا الوقا يررة وال عررالج ،مررع الرتك يررز ع لررى اال جترراه
السلوكي ،وأهمية دور األسرة وتعاونها مع املؤسسات الرتبوية يف عالج مشكالت األتفال .

 3339الصحة النفسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سررابق  3110م بررادىء ع لررم ا لررنفس  ( ،بردون متط لرب سرابق لطل برة خت صرص الرتب يرة
اخلاصة يف كلية العلوم الرتبوية).
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة مبفهوم الصحة النفسية من جهة وع لررم
اال ضررطرابات واأل مررراض النف سررية والعقل يررة مررن ج هررة أ خرررى ،ك مررا وي سررتعرض امل قرررر نظر يررات
الشخ صررية ،فحو صررات تب يررة  -نف سررية لل مررريض وعائل ترره ،ت صررنيف وت شررخيص األ مررراض ال طررب -
نف سررية ،واال ضررطرابات العاتف يررة ،والربانو يررا ،واال ضررطرابات الع صررابية ،واال ضررطرابات
الشخ صررية ،واال ضررطرابات النف سررية  -ع ضرروية ،واال ضررطرابات النف سررية  -ج سرردية ،و ظررروف
الطوارئ بالطب النفسي ومهن الصحة النفسية املختلفة.

 3344االجتاهات احلديثة يف تربية الطفل  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يتناول هذا املقرر أ هررم النظر يررات الرتبو يررة ا لرريت ت هررتم بالط فررل يف مرررحليت مررا ق بررل املدر سررة
واألساسية  ،وأساليب تطوير شخصية الطفل  ،ودور األسرة واملؤسسة الرتبوية يف ذلك .
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 3346النوع االجتماع :والتنمية املستدامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى االجتا هررات والسيا سررات التنمو يررة العامل يررة واحملل يررة و مرردى مراعات هررا
لل نرروع االجت مرراعي مررن خررالل حتل يررل ادوار ال نرروع االجت مرراعي و ملرردداتها االجتماع يررة وال قاف يررة
واالقتصادية والسياسية والقانونية وحاجات النوع االجتماعي وإمكان يررة حتقيق هررا ،و صررنع ال قرررار
وتق سرريم الع مررل دا خررل و خررارج اال سرررة .و سرريتم التع مررق يف حتل يررل الت جررارب وا خلررربات الن سررائية
وامل بررادرات التنمو يررة وامل شرراريع ال صررغرية للن سرراء ضررمن درا سررة مؤ شرررات ال نرروع االجت مرراعي
كمؤشرات املشاركة يف مركز صنع القرار .وسيتم التطرا اىل دمج النوع االجتماعي يف قطاع
االمن وتأثريه على التنمية املستدامة.

 3347ختطيط النوع االجتماع :والتنمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
ي هرردف هررذا امل سرراا اىل التعر يررف بامل سررتويات وامل نرراهج املت عررددة لتخ طرريط ال نرروع االجت مرراعي
بابعاده يف السياسات احلكومية وبناء م هررارات التحل يررل الن قرردي للسيا سررات واخل طررط مررن من ظررور
ال نرروع االجت مرراعي ،ودرا سررة وف هررم وحتل يررل اآلل يررات واالدوات امل سررتخدمة يف تق يرريم وحتل يررل
وا سرررتاتيجيات ترردقيق لت ضررمني ال نرروع االجت مرراعي يف السيا سررات ومرا حررل التخ طرريط والتنف يررذ
للم شرراريع التنمو يررة ،و سرريتم درا سررة وحتل يررل مؤ شرررات التخ طرريط وأ هررم اال تررر والن مرراذج املرتب طررة
بتحليل النوع.

 3348املرأة وقضايا التعليم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يشكل التعليم حجر الزاوية يف تنمية قدرات النساء لتعز يررز م شرراركتهن وتو سرريع خ يرراراتهن
يف احلياة العامة واخلاصة ،وهو يشكل التعبري عن املكانة والقي مررة االجتماع يررة و سررببا لل حررراك
االجت مرراعي لل مرررأة والر جررل يف اجملت مررع ،و مررن هررذا املن طررق سرريتم درا سررة او ضرراع ا ملرررأة والر جررل يف
املؤس سر ات التعليم يررة ،دور امل نرراهج الدرا سررية يف تنم يررة ال قرريم وال سررلوك االجت مرراعي ا لررذي ي عررزز
امل سرراواة والعدا لررة يف اجملت مررع ،و سرريتم الت طرررا اىل التن ظرريم االجت مرراعي واالقت صررادي وانعكا سرره
ع لررى الن سرراء يف ت شرركيل خ يرراراتهن مل يررادين التع لرريم ،ودرا سررة تررأثري السيا سررات الوتن يررة اخلا صررة

335

باملؤس سررات التعليم يررة (ا ملرردارس واجلام عررات وال ترردريب امل هر ) ع لررى ا ملررواتنني يف طت لررف املرا حررل
العمرية وما مدى حساسيتها للنوع االجتماعي وتلبيتها لالحتياجات التنموية املشاركة.

 3349مناهج البحث للنوع االجتماع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي
يت نرراول هررذا امل قرررر درا سررة امل نرراهج العلم يررة الك مرري والكي فرري والتمي يررز بينه مررا .فالب حررث
الكي فرري ي هررتم بالتفا صرريل والتع مررق والتحل يررل والك شررف عررن تفا صرريل الق ضررايا املبحو ثررة وي هررتم
بأسلوب البحث باملشاركة واملقابلة مما يكسبه اهمية يف الكشف عن تفاصيل اجملتمع االبوي
وتأثري هررا ع لررى او ضر اع الن سرراء ،يف املقا بررل سرريتم التعر يررف بالب حررث الك مرري ا لررذي ي هررتم بالبيا نررات
الرقم يررة سررواء ع لررى شرركل جررداول او ر سررومات ،ودرا سررة كيف يررة مجررع املعلو مررات وف هررم ةتف سررري
النتائج باستخدام االساليب احلدي ة.

 3401النوع االجتماع :وقضايا البي ة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3311املدخل اىل التخطيط والتنمية  3346 ،النوع االجتماعي والتنمية املستدامة

ي هرردف هررذا امل سرراا اىل درا سررة وحتل يررل دور ال نرروع االجت مرراعي يف جمررال البي ئررة و مررا هرري
اال سرررتاتيجيات الوتن يررة يف معا جلررة ق ضررايا البي ئررة لل نرروع االجت مرراعي م ررل ق ضررايا امل يرراه وال صرررف
ال صررحي وإدارة النفا يررات ال صررلبة ،و مررا هرري السيا سررات ا.اد فررة اىل ت ضررمني ال نرروع االجت مرراعي
بالقطاع البيئي وسيتم دراسة وحتليل الواقع الفعلي للسياسات وممارسات املؤسسات ذات العالقة
وكذلك املعوقات ا لرريت حتررول دون م شرراركة فاع لررة للن سرراء يف هررذا ا جملررال .واملرجع يررات القانون يررة
والدولية بهذا اخلصوص.

 3402مؤسسات اجملتمع املدن :وقضايا املرأة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يهدف اىل تعريف الطالب بعمل منظمات اجملتمع املدني أو املنظمات االهلية ا لرريت ت سررتهدف
ا ملرررأة يف براجم هررا ،سررريكز الن قرراش خررالل هررذا امل سرراا ع لررى ت طررور ون شررأت املنظ مررات األهل يررة
وأهم يررة وجود هررا يف فل سررطني ،واالدوار املركز يررة ا لرريت لعبت هررا وتلعب هررا بابعاد هررا الوتن يررة
واالجتماع يررة ،و مررا هرري ا سررس العال قررات مررع املؤس سررات احلكوم يررة ،وتعم يررق الن قرراش حررول
الت حررديات وال صررعوبات وال يررات الع مررل واال جنررازات ا لرريت مت حتقيق هررا للن هرروض بوا قررع ا ملرررأة .سرريتم
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دراسة برامج عينة من هذه املؤسسات وحتليلها من منظور النوع االجتماعي ،ومعرفة اىل أي مدى
تعرب عن واقع النساء الفلسطينيات جبميع اتيافها واحتياجاتها.

 3404املرأة يف القوانر الفلسطينية واملواثيق الدولية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3245االسرتاتيجية الوتنية لتدقيق النوع االجتماعي
ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى درا سررة ال سررياا ال تررارطي ال قررانوني والسيا سرري ا لررذي أ ثررر يف ت طررور
ال قرروانني والت شررريعات الفل سررطينية ،درا سررة ال قررانون االسا سرري ورب طرره بامل عررايري واملواث يررق الدول يررة
كحقوا االنسان ،وثيقة بكني... ،اخل ،وربطه مبفهوم املساواة والعدالة وعدم التمييز ،ودراسة
بعض القوانني املطبقة م ل قانون العقوبات ،االحوال الشخصية ،املطبق يف فلسطني وتأثريه على
شرعية االدوار املتعددة وتعزيز املساواة يف القوانني.

 3403تدريب م ياادان )1 :تنم يااة اجملت مااع احمل لاا 3 ::ساااعات معت ماادة  1ن ظااري ،
 2عمل):
متطلب سابق  3312تنظيم اجملتمع وأجهزته
يف هررذا امل قرررر يلت حررق الطا لررب مبؤس سررة مررن مؤس سررات التنم يررة االجتماع يررة يق ضرري في هررا مررن
 200-160سرراعة تدريب يررة  ،حب يررث ت تررال لرره الفر صررة للت عرررف ب شرركل فررردي أو مجرراعي ع لررى
ا كرررب عرردد مم كررن مررن املؤس سررات العام لررة يف تنم يررة وتن ظرريم اجملت مررع احمل لرري مبجاالت هررا
وختص صرراتها املختل فررة سررواء االجتماع يررة او االقت صررادية او ال صررحية او التعليم يررة  ،مررع االهت مررام
بتنظيم زيارات مجاعية ميدانية ملؤسسات تنموية مت ل كررل مؤس سررة م يرردانا أو جمرراال مررن م يررادين
او جماالت تنمية اجملتمع احمللي ومبستوياتها املختلفة احمللية واالقليمية والدولية ،وذلك كعمل يررة
يتم عن تريقها اكتساب معلومات عررن هررذه ا.ي ئررات واملؤس سررات بطري قررة مبا شرررة  ،و مررن خررالل
هذا التدريب يتم التعرف على تاري عمل املؤسسة والربامج واالن شررطة والفعال يررات وامل شرراريع ا لرريت
تنفذها املؤس سررة ،وع لررى ا خلرردمات ا لرريت ت قرردمها وجمت مررع امل نررتفعني مررن هررذه ا خلرردمات وال صررعاب
والتحديات اليت واجهتها وتواجهها وتطلعاتها املستقبلية.
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 3406تدريب ميدان )1 :النوع االجتماع 3 ::ساعات معتمدة  1نظري  2 ،عمل):
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يهتم هذا املساا يف اكساب الطلبة اخلربات العمل يررة املرتب طررة بق ضررايا ال نرروع االجت مرراعي يف
امليادين املختلفة ،واكسابهم املمار سررة العمل يررة يف التخ طرريط والتن ظرريم والتوج يرره واملتاب عررة ،ح يررث
يلتحق الطلبة باملؤسسات احلكومية واالهلية وذلك للتعرف على أهدافها وآل يررات عم لررها وإدارت هررا
وحتليلها من منظور النوع االجتماعي ،لتعزيز معرفتهم بواقع سوا العمل وتعزيز مهارات التواصل
وااللتزام بقضايا اجملتمع.

 3407اإلرشاد والتوجيه يف مراحل العمر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تزو يررد ال طررالب باملعر فررة عررن مف هرروم اإلر شرراد والتوج يرره ،و عررن مف هرروم
عمل يررة التوج يرره واإلر شرراد وتبي عررة ا خلرردمات اإلر شررادية ،و عررن احلا جررة إىل ا خلرردمات اإلر شررادية
والتوجيهية والنفسية لألفراد واجلماعات ،والتعرف على األسس اليت تقوم علي هررا ت قررديم خرردمات
التوج يرره واإلر شرراد ،وإك سرراب ال طررالب باملعلو مررات الالز مررة للعمل يررة اإلر شررادية وو سررائل مجع هررا
وتنظيم هررا ،وتزو يرردهم باملعر فررة عررن ب عررض االجتا هررات النظر يررة األسا سررية يف اإلر شرراد وأ سرراليب
ا سررتخدامها مررع األ فررراد واجلما عررات ،والت عرررف ع لررى خ طرروات عمل يررة اإلر شرراد وع لررى م شرركالت
النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.

 3408العمل اجلماع :التطوع 3 ::ساعة معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بفكرة شاملة عن مفهوم العمل التطوعي والتعريف برره
وبأهدافه ودوره الفاعل يف تقديم اخلدمات اإلنسانية وحتقيق التنمية االجتماع يررة ،ك مررا وي هرردف
امل قرررر بتعر يررف ال طررالب ع لررى األ سرراليب التنظيم يررة العلم يررة إلدارة الع مررل الت طرروعي ،وتزو يرردهم
باملعرفة عن تنظيمات العمل التطوعي واألتر التشريعية للعمل التطوعي ،وعن آليات وسبل تنمية
املوارد واست مارها يف العمل التطوعي ،كما وي هرردف امل قرررر إىل تعر يررف ال طررالب مبي رراا ال شرررف
األخالقي للعمل التطوعي ودور العمل التطوعي يف إحياء رول املدنية واملواتنة الصاحلة .
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 3409ميادين ممارسة اخلدمة االجتماعية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3109مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تزو يررد ال طررالب باملعر فررة األسا سررية عررن ب عررض امل يررادين املخ تررارة ا لرريت
متارس بها مهنة اخلدمة االجتماعية ،بطرقها ال الث ،ومن أهمها امل يررادين التال يرة :جمررال األ سرررة
والطفو لررة ،وا جملررال املدر سرري ،جمررال ال شرربيبة غررري العام لررة و غررري املتعل مررة ،واخلد مررة االجتماع يررة
الطبية والطب  -نف سررية ،واخلد مررة االجتماع يررة مررع امل سررنني ،واخلد مررة االجتماع يررة مررع ا ملرردمنني،
واخلدمة االجتماعية التأهيلية ،واخلدمة االجتماعية العمالية ،واخلدمة االجتماع يررة الريف يررة ،يف
نقاشنا لكل واحدة من هذا امليادين سيكون الرتكيز ع لررى ب عررض امل شرراكل وال ظررواهر ال شررائعة
لدى الفئة املستهدفة ،وأدوار األخصائي االجت مرراعي يف ممار سررة كررل وا حرردة مررن هررذه ا جملرراالت،
وأهم يررة املمار سررة املتكام لررة ل طرررا اخلد مررة االجتماع يررة ال ال ثررة ( خد مررة ال فرررد واأل سرررة ،خد مررة
اجلماعة ،وتنظيم اجملتمع ) أثناء ق يررام األخ صررائي االجت مرراعي بتحق يررق أدواره يف كررل م يرردان مررن
ميادين املمارسة.

 3413مشكالت إدارة التنمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3311مدخل اىل التخطيط والتنمية
يت نرراول هررذا امل قرررر امل شرراكل والعوا ئررق ا لرريت توا جرره ا لرردول النام يررة يف ا لرروزارات واملؤس سررات
واملنظمات العاملة يف جمال التنم يررة ال شرراملة .وي هرردف امل قرررر إىل تزو يررد ال طررالب بامل فرراهيم املتعل قررة
بإدارة املؤسسات والتنمية والتخطيط و العالقة بني القطاعني العام واخلاص .

 3414تنظيم التعاونيات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول مقرر تنظيم التعاونيات أهمية العمل التعاوني لذوي الدخل احملدود خا صررة ولل شررعوب
النام يررة عا مررة .وي هرردف امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب باأل صررول الفكر يررة لن شررأة احلر كررة التعاون يررة
وفلسفتها واملبادئ اليت قامت عليها ،واملدارس الفكرية التعاونية وأثرها يف احلركة التعاونية،
وترا التمويل التعاوني ووضع امليزانية للجمعية التعاونية واالتالع على التجارب التعاونية يف نظم
اقتصادية طتلفة .
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 3415تدريب ميدان )2 :تنمية اجملتمع احملل 3 : :ساااعات معت ماادة  1ن ظااري ،
 2عمل):
متطلب سابق  3403تدريب ميداني ( )1تنمية اجملتمع احمللي
يف هررذا امل قرررر يلت حررق الطا لررب مبؤس سررة مررن مؤس سررات التنم يررة االجتماع يررة يق ضرري في هررا مررن
 200-160ساعة تدريبية ويعترب مقرر ترردريب م يررداني ( )2ا سررتمرارا مل قرررر ترردريب م يررداني ()1
الذي اكتسب فيه الطالب معرفة مباشرة وفهم عميق لشبكة مؤسسات تنمية اجملتمع ،وي هرردف
هذا املقرر بصورة عامة الكساب الطالب اخلربات امليدانية واملهارات العملية والقيم واالجتاهات
السلوكية اليت متكنه من ا سررتخدام اال سرراليب والتقن يررات الالز مررة لب نرراء م شررروع تن مرروي تطبي قرري
يستطيع من خالله تقديم خدمات للمجتمع احمللي ،او احلد من ظاهرة او مشكلة تعوا تنمي ترره،
والت عرررف ع لررى ال يررمت التخ طرريط .ررذا الرب نررامج وتنف يررذه ومتابع ترره وتقيي مرره والتأ كررد مررن ا نرره ح قررق
ا.دف الذي بنى من اجله.

 3421التأهيل الشامل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن املفاهيم املختلفة لإلعاقة وأنواعها
وتصنيفاتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والعقلية ،كما ويهدف املقرر إىل تزو يررد
ال طررالب بالب صرررية والدرا يررة ال شرراملة عررن اآل ثررار املختل فررة لإلعا قررة ع لررى ال فرررد وأ سرررته واجملت مررع
وكيفية تقويم وتشخيص تلك اآلثار ،يتمركز املقرر أيضا يف توضيح ماهية التأهيل والتوج هررات
املختلفة حنو التأهيل ،مع الرتكيز على مفهوم التأهيل الشامل ( الطيب  -االقتصادي  -امله -
الرتبوي  -االجتماعي  -النفسي ) للمعاا ،ودور األخصائي االجتماعي يف حتقيق التأهيل الشامل
للمعاا ،وبالتعاون مع املعاا أسرته ومهن أخر ( م ل الطب ،والطب النفسي ،والتمريض ،والطب
الطبيعي ،ومهن حتليل العمل واالختيار والتوجيه امله  ،والعالج باللعب ،والتدريب امله ).

 3422التدخل يف حاالت األزمات والطوارئ 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3109مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن مفهوم األزمات وحاالت الطوارئ،
مع االهتمام اخلاص باألزمات النا مجررة عررن عمل يررات تطور يررة وانتقال يررة يف ح يرراة اإلن سرران ،وأز مررات
آنية وموضوعية ( ،)Situationalوظروف تارئة نامجة عن كرروارث تبيع يررة وأ خرررى مررن صررنع
اإلنسان ،كما ويهدف امل قرررر إىل تزو يررد ال طررالب باملعر فررة وامل هررارات ال شرراملة لتحد يررد وت شررخيص
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األزمات والطوارئ ،من حيث ماهيتها وتبيعتها وخصائصها ،ي هررتم امل قرررر أي ضررا بتزو يررد ال طررالب
باملهارات الشاملة للتدخل امله يف حاالت األزمات والطوارئ ،من حيث أهداف ال ترردخل املبا شررر
و غررري املبا شررر ،ومرا حررل وم سررتويات ال ترردخل ،والتكتي كررات املختل فررة لل ترردخل ح سررب نظر يررات
طتلفة.

 3423تدريب ميدان )3 :خدمة اجتماعية 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  3219خدمة اجلماعة و( )3329تدريب  2يف اخلدمة االجتماعية
هررذا هررو امل قرررر ال ا لررث مررن بررني أرب عررة م قررررات متتال يررة ،ح يررث يلت حررق الطا لررب لل ترردريب يف
مؤسسة اجتماعية أو صحية أو تربوية بوا قررع  20-15سرراعة أ سرربوعية،أو مررا ي عررادل 250-225
ساعة فصلية ومتوقع من الطالب بناء جمموعة من املنتفعني من خدمات املؤسسة ،والتعاون مع هررم
يف ت شررخيص حاج يرراتهم امل شرررتكة ،وب نرراء خ طررة تدخل يررة أو بر نررامج مجرراعي ليع مررل ع لررى حتقي قرره
معهم خالل تدريبه امليداني.

 3426النوع االجتماع :والثقافة والتغيمل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يت طرررا هررذا امل سرراا اىل درا سررة النظر يررات املعا صرررة واملف سرررة ل لررتغري االجت مرراعي وال قررايف،
وا نررواع ا لررتغري االجت مرراعي وف هررم آليا ترره وعوام لرره ،ودور املؤس سررات االجتماع يررة يف مواك بررة ا لررتغري
اجملتمعي ،وذلك بهدف اك سرراب الطل بررة آل يررات حتل يررل العوا مررل ا ملررؤثرة يف الت شرركيلة االجتماع يررة
كالطبقات واالمنا االجتماعية وال قافية السائدة ،و مرردى إمكان يررا ال ترردخل ال جررراء الت غرريري يف
اجملتمع.

 3427تدريب ميدان )2 :النوع االجتماع 3 ::ساعات معتمدة  1نظري  2 ،عمل):
متطلب سابق  3406تدريب ميداني ( )1النوع االجتماعي
يركز هررذا امل سرراا ع لررى توج يرره الطل بررة اىل ال ترردريب ضررمن ترراقم املؤس سررات احلكوم يررة أو
االهلية لقياس مدى االستفادة من الدراسة النظرية يف حتليل سياسات وخطط وبرامج املؤسسات
العام لررة مررن من ظررور ال نرروع االجت مرراعي ،با سررتعمال جممو عررة مررن اآلل يررات يف التق يرريم ،والتحل يررل
واسرتاتيجيات التدقيق للنوع االجتماعي.
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 3429تدريب ميدان )4 :خدمة اجتماعية 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  3312تنظيم اجملتمع واجهز ترره
3423

ترردريب ( )3يف اخلد مررة االجتماع يررة ورق مرره

هذا هو املقرر الرابع من بني أربعة مقررات متتال يررة ،ح يررث ي سررتمر الطا لررب يف تدري برره وذ لررك
بواقع  20-15ساعة أسبوعية أو ما يعادل  250-225ساعة فصلية  ،ومن املتو قررع مررن الطا لررب
أن يقوم ببناء بر نررامج مجرراهريي ملعا جلررة م شرركلة اجتماع يررة يف م كرران سرركناه ،ع لررى أن حي ترروي
الربنامج على كافة املراحل اليت درسها يف مقرر تنظيم اجملتمع وأجهزته.

 3442تطور اللغة والتفكمل لدى الطفل  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يتناول املقرر كل مررن الل غررة وا لررتفكري والعال قررة بينه مررا  ،ومرا حررل تطوره مررا ع نررد الط فررل ،
وأهم العوامل املؤثرة فيهما  ،واملشكالت اليت يتعرض .ا الطفل  ،وترا معاجلتها .

 3443أدب االطفاا وثقافة الطفل  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يتناول املقرر أهم األساليب واألنشطة اليت تزيد من و عرري الط فررل اب تررداء مررن مرح لررة الر يرراض
وحتى نهاية املرحلة األسا سررية  ،وير كررز هررذا امل قرررر ع لررى ال قررراءة وا ثررراء طررزون األت فررال الل غرروي
والتفكريي وتوعيتهم ببيئتهم وبالعال من حو.م ،وتاري أدب الطفل ومصادره.

 3444سيكولوجية اللعب والدراما  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3110مبادئ علم النفس
يت نرراول امل قرررر ظرراهرة الل عررب ع نررد االن سرران بعا مررة وع نررد االت فررال خبا صررة  ،ومف هرروم الل عررب
وتبيعته وخصائصه وأهميته  ،وما يطرأ عليه مررن ت غررريات وت طررورات عرررب مرا حررل الن مرراء املتعاق بررة
اليت مير بها األتفال .
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 3445احلضانة ورياض األطفاا  3ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يت نرراول امل قرررر احل ضررانات ور يرراض األت فررال مررن ح يررث  :أ هرردافها ون شررأتها ووظائف هررا
ون شرراتاتها ،ومتطلبات هررا االدار يررة ب نرراء ع لررى االحتيا جررات املعرف يررة واالنفعال يررة واحلرك يررة
واجلسمانية لطفل ما قبل املدرسة.

 3446تدريب ميدان )1 :رعاية الطفل 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق مشكالت االتفال وترا العالج ()3335
يهدف هذا امل قرررر اىل ترردريب الطا لررب يف مر كررز أو مؤس سررة أو أي ج هررة أ خرررى معت مرردة ذات
عالقة مبجال رعاية الطفل  ،ويكون التدريب ضمن شرو حتددها الكلية .

 3448تدريب ميدان )2 :رعاية الطفل 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل):
متطلب سابق  3446تدريب ميداني 1
يهدف هذا املقرر اىل تقديم فرصة للطالب لتطب يررق مررا تعل مرره عررن االت فررال يف مرح لررة ر يرراض
االت فررال واملرح لررة االسا سررية ا لرردنيا يف مرا كررز الرتب يررة اخلا صررة  .ك مررا وي هرردف هررذا امل قرررر اىل
تزويد الطالب باخلربات امليدان يررة مررن خررالل تعام لرره مررع االت فررال ب شرركل مبا شررر ودرا سررة حرراالتهم
والتعرف اليها .ويضع برناجما تربويا فرديا وحيدد االنشطة اجلماعية حبيث يقوم الطالب خررالل
الفصل الدراسي بتنفيذ ت لررك ا لررربامج واالن شررطة اجلماع يررة املختل فررة ،ك مررا وي ترردرب الطا لررب ع لررى
تنفيذ برامج يف تعديل السلوك وبرامج وأنشطة ت قيفية وتدريبية السر األت فررال بالت عرراون مررع ادارة
املدارس ورياض االتفال واملراكز .

 3449علم نف

النمو 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

متطلب سابق  3110مبادئ علم النفس
يهدف هذا املقرر إىل دراسة مراحل منو اإلنسان من الطفولة حتى الشيخوخة وإل قرراء ال ضرروء
على اخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل الن مررو مررع درا سررة مل ظرراهر الن مررو املختل فررة:
الن مررو اجل سررمي ،والن مررو العق لرري ،والن مررو االنف عررالي ،والن مررو االجت مرراعي ،واحلاج يررات اإلن سررانية
خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة.
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 3450النوع االجتماع :واالقتصاد والعوملة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3346النوع االجتماعي والتنمية املستدامة
يتطرا هررذا امل سرراا اىل درا سررة الوا قررع االقت صررادي امل عررول و تررأثريه ع لررى ال نرروع االجت مرراعي يف
فل سررطني ،مررن خررالل درا سررة توج هررات ب عررض املف كرررين م ررل الت حرردي يني والكال سرريكيني
واملارك سررية احلدي ررة  ...سرريتم الت طرررا اىل اقت صرراد ال سرروا ا حلررر والنظر يررات واالتفاق يررات
االقتصادية وتأثريها على حياة املرأة والرجل يف فلسطني.

 3499مشروع التخرج 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عمل) :
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي ،إنهاء  85ساعة
متطلب سابق  3349مناهج البحث للنوع االجتماعي (لطلبة ختصص النوع االجتماعي)
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل إتا حررة الفر صررة أ مررام الطا لررب لي سررتعني مبررا اكت سرربه مررن م عرارف
ومهارات أثناء التحاقه يف كلية التنمية االجتماعية واالسرية إل جررراء درا سررة ميدان يررة مل شرركلة او
ق ضررية اجتماع يررة يف جمررال ختص صرره او ب نرراء بر نررامج مجرراهريي لت غرريري سيا سررة اجتماع يررة قائ مررة او
القرتال سياسة اجتماع يررة جد يرردة ،مراع يررا املرا حررل واخل طرروات املتب عررة لتحق يررق ذ لررك ،و مررن اهم هررا
تو ضرريح الق ضررية او امل شرركلة ا لرريت ي نرروي الطا لررب ال ترردخل ب شررانها  ،و مجررع بيا نررات م ترروفرة يف
فلسطني عن القضية او املشكلة او اقرتال مشروع جل مررع البيا نررات عن هررا وحتد يررد م عررال الق ضررية
او امل شرركلة مررن ح يررث حجم هررا وابعاد هررا والعوا مررل ا ملررؤثرة ب هررا ،تشخي صررها  ،وا قرررتال خ طررة
املواجهة.
خرراص بتخ صررص ال نرروع االجت مرراعي :ي هرردف هررذا امل قرررر اىل اتا حررة الفر صررة ا مررام الطا لررب
لي سررتعني مبررا اكت سرربه مررن معر فررة وم هررارات اث نرراء التحا قرره بتخ صررص ال نرروع االجت مرراعي وق ضررايا
التنمية الجراء دراسة حتليلية الحدى امل شرراريع التنمو يررة يف مؤس سررة وتن يررة واملن فررذة م يرردانيا وذ لررك
باستخدام آليات التخطيط ،التحليل ،التقييم والتدقيق للنوع االجتماعي.

 4302الريادة وإدارة األعماا الصغملة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر بتعر يررف الطا لررب بعمل يررة تن ظرريم امل شررروعات ودور هررا يف ز يررادة الت طررور
االقتصادي ،تعريف الريادة ،صفات الريادي(منظم املشروعات) ،ويت حرردث عررن كيف يررة ال برردء يف
م شررروع جد يررد ومتوي لرره وو سررائل التمو يررل وإدار ترره ،الق ضررايا اخلا صررة مبررنظم امل شررروعات م ررل
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العالقات التجارية ،التسويق املباشر ،االمتياز ،درا سررة ا حلرراالت  Case Studiesيف ممار سررة
الريادة للتعرف على أسباب أو فشل املنظم.

 4441حتليل وتقييم املشاريع 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3311مدخل اىل التخطيط والتنمية
ي هرردف هرذا امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب مبف هرروم حتل يررل وتق يرريم امل شرراريع و صررالت امل شررروع
وتعر يررف الطل بررة باملرا حررل ا لرريت ميررر ب هررا امل شررروع وتب يرران املعلو مررات ا لرريت حتتوي هررا درا سررة ا جلرردوى
االقتصادية للمشروعات وكيفية حتليل اجلدوى االقتصادية للمشاريع اجلديدة يف حا لررة التأ كررد
التام وحالة عدم التأكد ،وحتليل اجلدوى االقتصادية للمشاريع العامة اجلديدة من ح يررث اآل ثررار
املباشرة وغري املباشرة للمشروع إضافة إىل حتديد أسعار السوا وأسعار الظل ،كما يتم تعر يررف
الطلبة بكيفية تقييم املشاريع القائمة والتن بررؤ بررأداء امل شرراريع وكيف يررة معا جلررة امل شرراريع الفا شررلة.
و كررذلك ي صرربح الطا لررب مل مررا بدرا سررة ا جلرردوى االقت صررادية ا لرريت ت قرروم بتحل يررل امل شرراريع
االقت صررادية مررن وج هررة ن ظررر ر جررال األع مررال ( أ صرراحب امل شرراريع) و كررذلك االقت صرراد ا لرروت
(كرحبيه االحتماعية).

 5114علم النف

الرتبوي 3:ساعات معتمدة  3نظري)

متطلب سابق  3110مبادىء علم النفس
يهدف هذا املقرر اىل تقديم مادة علمية للطالب عن أبرز الب حرروث والنظر يررات ا لرريت ت شرركل
األساس لعملية التعلم  -التعليم ،ويت ضررمن :املن حررى ال سررلوكي فرراملعريف ،ثررم امل عررريف االجت مرراعي،
وصوال إىل املنحى االجتماعي ال قررايف ،و كررذلك النظر يررات احلدي ررة  ،والتطبي قررات الرتبو يررة .ررذه
النظر يررات .وا سررتعراض البي ئررة الرتبو يررة و ترررا ال ترردريس والبوا عررث ع لررى طت لررف أنواع هررا وع لررى
طتلف األفراد والدافع يررة وانت قررال أ ثررر ا لررتعلم وال ترردريب ،وا لررذاكرة البع يرردة والقري بررة والن سرريان،
وا لررذكاء و حررل امل شرركالت واإل بررداع  ،ك مررا ي سررعى هررذا امل قرررر اىل إك سرراب الطا لررب املعر فررة
املتخصصة بطرا تع لررم وتع لرريم الطل بررة مررراعيني يف ذ لررك قرردراتهم وم يررو.م وا سررتعداداتهم وال فررروا
الفردية املوجودة بينهم.

 5145مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة مبجال تربية األتفال ذوي اإلعاقة وذلك مررن خررالل
عرررض امل بررادىء األسا سررية ال تررى ت سررتند علي هررا الرتب يررة اخلا صررة  ،ويت نرراول هررذا امل قرررر ف ئررات الرتب يررة
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اخلاصة املختلفة كاإلعاقة العقلية والسمعية والبصرية والصحية  -اجلسمية واالنفعالية واللغوية
واضطرابات ال سررلوك و صررعوبات ا لررتعلم واملوه بررة والت فرروا ،وذ لررك مررن ح يررث الت عرررف ع لررى اإلعا قررة
واألسباب وترا الوقاية واملظاهر والتصنيف اخلاص بكل فئة ،واخلصائص النمائية واالنفعالية
والسلوكية واملعرفية واجلسمية والنفسية االجتماعية ،واالعتبارات الرتبوية التى جيررب مراعات هررا
ع نررد ترردريس هررؤالء الطل بررة .ك مررا ي قرردم املقررعر ضررا للوا قررع ا حلرراىل خلرردمات الرتب يررة اخلا صررة
واحلاجات املستقبلية فى هذا اجملال .

 5316التفكمل اإلبداع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر املدخل إىل اإلبداع والتفكري اإلبداعي ،اإل بررداع وا لررتفكري اإل بررداعي مررن
وج هررة ن ظررر ا ملرردارس الفل سررفية ،خ صررائص امل برردعني ودوافع هررم وحا جرراتهم ،ترررا الت عرررف ع لررى
امل برردعني وق يرراس اإل بررداع ،مرا حررل اإل بررداع وا لررتفكري اإل بررداعي و ترررا تنم يررة اإل بررداع وا لررتفكري
اإلبداعي يف املدرسة والصف.

 5412تعديل السلوك 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سررابق  3110م بررادىء ع لررم ا لررنفس  ( ،بردون متط لرب سرابق لطل برة خت صرص الرتب يرة
اخلاصة يف كلية العلوم الرتبوية).
يت ضررمن امل سرراا مف هرروم ت عررديل ال سررلوك وخطوا ترره وخصائ صرره وا سرراليبه و ترررا الق يرراس
املستخدمة للسلوك ،كما يتضمن منهجية البحث يف تعديل ال سررلوك أو ت عررديل ال سررلوك امل عررريف،
وتقييم السلوك املكتسب واحملافظة عليه.
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