 .2تخصص تنمية المجتمع المحلي
يهدف هذا التخصص اىل إعداد باح اجتماعي على مستوف عالٍ من املهنية ،قادر
على وضع وتنفيذ خطط علمية لتنمية اجملتمعات احمللية واملساهمة يف حل امليكالت القومية
وتنمية اجملتمع احمللي ،وتيجيع املياركة النيطة حنو متك

مجيع أفراد اجملتمع على

التاثري يف القرارات اليت تؤثر على حياتهم .و مياركة أفراد اجملتمع يف معرفة وفهم القضايا
اجملتمعية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية والنفسية  ،وغريها من ا ثار املرتبطة
حبياتهم .والعمل بنياط لتعزيز القدرات القيادية ل،فراد والقادة واجلماعات داخل اجملتمع.
ويهدف هذا التخصص إىل إعداد الطالب إعداداً نظرياً وعملياً مبا يكسبهم مهارات العمل يف
جماالت تنمية اجملتمع احمللي وذلا من خالل:


إكساب الطالب املعارف النظرية اخلاصة بالطرق األساسية لتنمية اجملتمع احمللي.



مساعدة الطالب على تنمية ذاتهم وقدراتهم ومهاراتهم املهنية من خالل املمارسة
املهنية و



إشراف مهري.

إكساب الطالب مهارات العمل املختلفة اخلاصة مبجاالت املمارسة املهنية لتنمية
اجملتمع احمللي.



إكساب الطالب مهارات البح العلمي والبح االجتماعي ملختلف املواقف
واحلاالت ،وإدارة املؤسسات االجتماعية املختلفة.



إكساب الطالب مهارات التدخل ووضع الفام لتنمية اجملتمع احمللي.

وللحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص تنمية اجملتمع احمللي ،على الطالب أد
يتم بنجاي ( )122ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
عدد ةاعاتها املعتمدة

الكلية

 .1املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )27ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )71ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة
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املق ات التخصصية – ختص
رقم املقرر

تنمية اجملتمع احمللي
الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات
األةبوعية

املتطلب
السابق

نظري

عملي

2463

التخطيط اإلقليمي والتنمية الريفية

3

3

-

-

2464

اقتصاديات األراضي واستعماالتها

3

3

-

-

3115

علم النفس االجتماعي

3

3

-

-

3116

الرتبية السكانية

2

2

-

-

3114

نظريات يف التنمية

3

3

-

3311

3215

السياسات االجتماعية والتنموية

3

3

-

-

3216

جتارب تنموية

3

3

-

-

3211

الصحة العامة وراية البيئة

2

2

-

-

3212

اجملتمع الريفي واحلضري والبدوي

3

3

-

3111

3213

االتصال والعالقات العامة

3

3

-

-

3214

التغري االجتماعي

3

3

-

3111

3215

التيريعات االجتماعية

2

2

-

-

3216

اجملتمع احمللي الفلسطيري

2

2

-

-

3315

الدميقراطية والتنمية

3

3

-

-

3316

املرأة والتنمية

3

3

-

-

3312

تنظيم اجملتمع وأجهزته

3

3

-

3119

3313

إدارة املؤسسات االجتماعية

3

3

-

3119

3316

العمل اجلماعي التطوعي

2

2

-

-

3317

تدريب ميداني ()1خفة ميدانية

3

1

2

3312

3412

ليل وتقييم املياريع

3

2

1

3313

3413

ميكالت إدارة التنمية

2

2

-

3311

3414

تنظيم التعاونيات

2

2

-

-
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رقم املقرر

الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات
األةبوعية

املتطلب
السابق

نظري

عملي

3

1

2

3499

ميروع التخرج

3

1

2

4111

مبادي اإلدارة

3

3

-

-

4312

الريادة وإدارة االعمال الصغرية

3

3

-

-

3415

تدريب ميداني ( )2خنيفات وجتنيارب يف
خدمة اجملتمع احمللي

3317
1214
وانهاء
املستوف
الثال

اجملموع ( )71ساعة معتمدة
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توصيف المقررات التخصصية لتخصص تنمية المجتمع المحلي
 2463التخطيط اإلقليمي والتنمية ال يفية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر اىل التعرينينيف ب نيالتخطيط االقتصنينيادي و أننينيواع التخطنينييط االقتصنينيادي
وأسنينياليبه و التخطنينييط اإلقليمنينيي والقطنينياعي إعنينيداد اخلطنينية االقتصنينيادية و التنمينينية االقتصنينيادية
واسرتاتيجياتها ،وختطيط التنمية ،والتنمية الريفية وجتارب سابقة.

 2464اقتصا يات األ اضي واستعماالتها 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر اىل

ديد السمات املميزة للمفاهيم األساسنيية القتصنياديات األرمل

واس تعماالتها ضمن إطار نظنيري وعملنيي ابتنيدا ًء منين مفهنيوم األرمل كمنيورد ،وتوزينيع هنيذا املنيورد
على النياطات االقتصادية املختلفة ،مروراً باختاذ القرارات اخلاصة باستعماالت األرمل ضمن
منينيتغريات اقتصنينيادية وسنينيلوكية وتعليمينينية وانتهنينياء بتكنينيوين الصنينيور الذهنينينية السنينيتعماالت األرمل
ومدف االستفادة منها يف تكوين وذج مثالي الستعماالت األرمل.

3115علم النفس االلتماعي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر اىل التعنينيرف علنينيى الكيفينينية النينييت يتنينياثر بهنينيا سنينيلوك االفنينيراد نتيجنينية
تعرضهم للمنبهات واملواقف االجتماعية ،وكيف يؤثر االطار االجتمنياعي يف السنيلوك االنسنياني
 ،وتتضنينيمن وحنينيدات املقنينيرر  :تعرينينيف بعلنينيم النينينفس االجتمنينياعي ،عالقنينية علنينيم النينينفس االجتمنينياعي
ببعض العلوم االجتماعية االخرف ،تاريخ علم النفس االجتماعي ،مناه البح يف علنيم النينفس
االجتماعي ،اجلماعة وديناميكتها ،االجتاهات واالعتقنيادات النفسنيية واالجتماعينية ،التعصنيب
والعالقات ب اجلماعات.

 3116الرتبية السكانية 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يهدف هذا املقنيرر اىل التعرينيف مبفهنيوم الرتبينية السنيكانية وتطويرهنيا ،والتعرينيف بعناصنير
وديناميكية السكاد واملياكل السكانية ،ودور العامل السنيكاني وأثنيره يف مسنيتوف احلينياة
ونوعيتها ،وتلبية احتياجات اجملتمع وتنميته ،وإدماج مجيع املفنياهيم واملعلومنيات السنيكانية مبنيا
يف ذلا عالقة السكاد باملوارد والتخطيط يف املناه واملقررات الدراسية.
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 3114نظ يات ل التنمية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3311مدخل إىل التخطيط والتنمية
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل الرتكينينيز علنينيى مفنينياهيم التنمينينية ونظرياتهنينيا ،وبينينيكل خنينياص علنينيى
نظرينينيات التنمينينية املثالينينية ونظرينينيات التنمينينية املادينينية ،كنينيذلا يركنينيز علنينيى اسنينيرتاتيجيات التنمينينية
بينينيقيها " االسنينيرتاتيجيات احملافظنينية واالسنينيرتاتيجيات الثورينينية " ،كمنينيا يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل
تعرينينيف الطالنينيب بالعوامنينيل املعوقنينية للتنمينينية يف النينيدول النامينينية والنينييت تينينيمل العوامنينيل االقتصنينيادية
واالجتماعية والسياسية ،كما ويركز على املفاهيم اليت تتعلق بالتخطيط وكيفينية االسنيتفادة
من التخطيط احلدي يف وضع بعض العالجات للتخلف.

 3215السياسات االلتماعية والتنموية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مباهية السياسة العامة والسياسة االجتماعية وعالقة
السياسنينية االجتماعينينية بالتنمينينية ،كمنينيا يهنينيدف إىل التعرينينيف بعملينينية التخطنينييط يف النينيدول النامينينية
وعالقتها بالتغري االجتماعي منيع عناينية خاصنية بأسنياليب التخطنييط ومراحلنيه واملبنيادي األساسنيية
اليت تقوم عليها عملينية التخطنييط ،ومناقينية مينيكالت التخطنييط للتنمينية يف فلسنيط خاصنية
ويف الوطن العربي بصفة عامة.

 3216جتا ا تنموية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنيدف هنينيذا املقنيرر إىل التعرينينيف بعملينينية التنمينية ودورهنينيا يف

قينينيق حينياة أفضنينيل ،وخباصنينية

أسس ومبادي وأساليب واسرتاتيجيات تنمية اجملتمنيع بالينيكل النيذي يسنيهم يف ترشنييد عملينيات
النمو والتطور يف اجملتمعات احمللية مع مناقينية االجتاهنيات املختلفنية للتنمينية ،وعنيرمل ومناقينية
قضايا تطبيقية عن التنمية يف جمتمعات العاا الثالني عامنية واجملتمعنيات العربينية بصنيفة خاصنية
منينيع العناينينية بالقضنينيايا التالينينية :التنمينينية والتحنينيدي – اخلطنينيط اخلمسنينية وواورهنينيا ب ني احلاضنينير
واملستقبل :التنمينية االجتماعينية – التنمينية اإلدارينية – تنمينية املنيوارد البينيرية – ترشنييد اإلنفنياق –
تعنيديل الرتكيبنينية السنيكانية – اخلنينيدمات االجتماعينية والتنمينينية :الصنيحة ،اإلسنينيكاد ،التعلنينييم،
الضماد االجتماعي ،خدمات الفئات اخلاصة.

 3211الصحة العامة ومحاية البيئة 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
تتغري األ اط السلوكية غري الصحيحة على مستوف الفرد واجملتمع والرقي بها إىل "حالنية
السالمة" وبالكفاءة البدنية والعقلينية واالجتماعينية الكاملنية ،ولنييس جمنيرد اخللنيو منين املنيرمل،
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راينينية البيئنينية ودوره يف

قينينيق اهلنينيدف املنينيذكور أعنينياله وذلنينيا بتنينيأم املينينياه النقينينية ،واملسنينيكن

الصحي ،واحلماية من ا لتسمم الغذائي ،والتلوث اجلوي واإلشعاعات وأمرامل تلوث البيئة مثنيل
التيفوئينينيد والدوسنينينطاريا وذلنينيا عنينين طرينينيق النينيتخلص الصنينيحي منينين الفضنينيالت والرقابنينية والرعاينينية
الطبية ،وتوفري التأم الصحي اليامل.

 3212اجملتمع ال يفي واحلض ي والبدوي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادي علم االجتماع
يهنينينيدف هنينينيذا املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطنينينيالب باملعرفنينينية عنينينين طبيعنينينية املتصنينينيل البنينينيدوي والريفنينينيي
واحلضري ،والبناء االجتماعي للمجتمعات البدوينية والريفينية واحلضنيرية والعالقنيات االقتصنيادية
يف هذه اجملتمعات ،والسكاد واهلجرة الريفية ،ونيوء املدد وتطورها ،ومعنى عملية التحضنير
وآلياتها وأسبابها ،وتزويدهم باملعرفة وبآليات عملية للمقارنة ب احلياة يف البداوة والرينيف ويف
اجملتمع احلضري.

 3213االتصال والع قات العامة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر اىل تعرينينيف الطنينيالب بعملينينية االتصنينيال واركانهنينيا وانواعهنينيا واملهنينيارات
االتصنينيالية النينييت

قنينيق التفاعنينيل االجتمنينياعي منينيع اجلمهنينيور وسنينيبل فعالينينية الرسنينيائل وتاثريهنينيا يف

اجلمهور ،كما وسنييتعرف الطالنيب علنيى العالقنيات العامنية باعتبارهنيا نينياط ًا حيويني ًا منين انينيطة
االتصال ما سنييقوده اىل فهنيم العالقنيات العامنية باعتبارهنيا احنيد انينيطة االدارة  ،كمنيا سنييتناول
هذا املقرر الوسائل اليت جتعل نياط العالقات العامة فعاال ،باالضافة اىل دراسة الوسائل النييت
يعتمنينيدها اخصنينيائيو العالقنينيات العامنينية لتنفينينيذ مهنينيامهم علنينيى املسنينيتوف االداري والتنظيمنينيي وعلنينيى
مستوف اتصالي حبي يوفر جماال الجناي املؤسسة و قيق اهدافها.

 3214التغري االلتماعي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3111مبادي علم االجتماع
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تزوينينيد الطنينيالب مبعنينياني النينيتغري االجتمنينياعي واملفنينياهيم واملبنينيادي النينييت
حيتويها ويقوم عليها ،وإغناء درايتهم مبصنيادر وأ نياط التغنييري االجتمنياعي ،وتزوينيدهم باملعرفنية
عن عوامل وأوجه التغريات اجملتمعية والثقافية ،كمنيا ويهنيدف إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية عنين
النينيتغريات البنائينينية عامنينية والنينيتغريات يف مراكنينيز القنينيوة واملكاننينية خاصنينية ،وإغننينياء فهمهنينيم للرتابنينيط
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والعالقات ب أجزاء النسق االجتماعي ،وتزويدهم باملعرفة عن أوضاع اجملتمعات العربية عامة
واجملتمع الفلسطيري خاصة وما حدث فيها من تغريات وأسبابها وترابطاتها.

 3215التش يعات االلتماعية 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر اىل تعرينينيف الطنينيالب بنيأهم التينينيريعات املتعلقنينية بالرعاينينية االجتماعينينية يف
اجملتمع العربي ،مع الرتكيز على تيريعات العمل والتأمينات االجتماعية والتيريعات األسنيرية
وتيريعات الفئات اخلاصة.

 3315الدميق اطية والتنمية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطالنينيب بارتبنينياط العملينينيات التنموينينية باألنظمنينية السياسنينيية
املختلفنينية ،والنظرينينيات القائلنينينية بأهمينينية الدميقراطينينينية للعملينينيات التنموينينينية ،ويتننينياول قضنينينيايا ذات
ارتباط :أشكال التنمية املختلفة طبيعنية النظنيام السياسنيي واالقتصنيادي ،كمنيا يعنياجل املقنيرر
تطور مفهوم التنمينية يف العقنيود اخلمسنية األخنيرية ويسنيتعرمل التجنيارب املختلفنية النييت أسنيهم يف
تطنينيور مفهنينيوم التنمينينية وصنينيوالً إىل إدخنينيال مفنينياهيم املينينياركة والينينيمولية واالسنينيتدامة إىل مفهنينيوم
التنمينينية ،وكنينيذلا نينينيوء مفنينياهيم التنمينينية مثنينيل التنمينينية الريفينينية ،وتنمينينية املنينيرأة وغريهنينيا ودخنينيول
مفنينياهيم دراسنينيات الفقنينير إىل جمنينيال الدراسنينيات التنموينينية ،وارتبنينياط عملينينية التنمينينية وفعاليتهنينيا منينيع
طبيعة النظام السياسي ،ويعري املقرر اهتماما خاصا بالتجربة الدميقراطية التنموية يف فلسط
يف مراحلها املختلفة.

 3316امل أة والتنمية 3 :ساعات معتمدة( 3نظ ي)
يهنينينيدف هنينينيذا املقنينينيرر إىل تسنينينيليط الضنينينيوء علنينينيى دور املنينينيوارد البينينينيرية يف عملينينينيات التنمينينينية
االجتماعية وخاصنية دور املنيرأة يف عملينية التنمينية ،والتعنيرف علنيى منيا تقنيوم بنيه املنيرأة منين عملينيات
إنتاجينينية وغنينيري إنتاجينينية مبنينيا يسنينياعد علنينيى وضنينيع خطنينيط لزينينيادة معنينيدالت تنمينينية املنينيرأة واجملتمنينيع،
ويستعرمل املقرر حنياالت تطبيقينية وجتنيارب رائنيدة ملينياركة املنيرأة يف عملينية التنمينية يف العنياا،
وكيفينينينية تعزينينينيز دور املنينينيرأة يف تنينينيدعيم مكانتهنينينيا ،واإلجنينينيراءات النينينييت اختنينينيذتها احلكومنينينيات
واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية يف ذلا.
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 3312تنظيم اجملتمع وألهزته 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3119مدخل إىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بطريقة تنظيم اجملتمنيع كإحنيدف الطنيرق يف اخلدمنية
االجتماعية ،حيني سنييكود الرتكينيز علنيى تطورهنيا التنيارخيي ومفهومهنيا وتعريفاتهنيا املختلفنية،
وعالقتهنينيا بطنينيرق اخلدمنينية االجتماعينينية األخنينيرف ( خدمنينية اجلماعنينية وخدمنية الفنينيرد ) ،كمنينيا ويهنينيتم
املقنينيرر بتوضنينييح مبنينيادي وفلسنينيفة وأهنينيداف تنظنينييم اجملتمنينيع والعمنينيل اجلمنينياهريي ،و نينياذج خمتلفنينية
ملمارسة هذه الطريقة مع الرتكيز على تنمية اجملتمع احمللنيي ،والتخطنييط االجتمنياعي ،والعمنيل
االجتمنينينياعي واألجهنينينيزة النينينييت متنينينيارس منينينين خالهلنينينيا طريقنينينية تنظنينينييم اجملتمنينينيع ،بنماذجهنينينيا النينينيثالث،
ومراجعنينية شنينياملة لكافنينية أدوار األخصنينيائي االجتمنينياعي يف تنظنينييم اجملتمنينيع والعمنينيل اجلمنينياهريي
واالسنينيرتاتيجيات املتبعنينية يف ممارسنينية تنظنينييم اجملتمنينيع والوسنينيائل املسنينيتخدمة لتحقينينيق ذلنينيا ،كمنينيا
يتناول املقرر أهمية القيادة يف تنظيم اجملتمع وخباصة معنى القيادة وأنواعها والنظريات حوهلا.

 3313إ ا ة املؤسسات االلتماعية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تزوينيد الطنيالب باألسنياس املعنيريف ملعننيى اإلدارة وأهميتهنيا وأهنيدافها،
كما ويهنيدف إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية عنين وظنيائف اإلدارة يف املؤسسنيات االجتماعينية ،ومنين
أهمهنينيا وظنينيائف التخطنينييط والتنظنينييم والتوظينينيف والقينينيادة واختنينياذ القنينيرارات والتوجينينيه والتنسنينييق
وتقديم التقارير والتمويل والتقويم والرقابة ،كما ويتناول املقنيرر موضنيوع االتصنيال اإلداري منين
حي مفهوم عملية االتصنيال يف املؤسسنيات االجتماعينية ،طرقهنيا ووسنيائلها ،ومقومنيات االتصنيال
الفعال والناجح ،كما ويهتم املقرر مبفهوم التحفينيز والدافعينية وعمليتهنيا ،ونظرياتهنيا املختلفنية،
و يهدف هذا املقرر أيضاً إىل أغناء معرفة الطالب بنظريات اإلدارة واملنيدارس اإلدارينية املختلفنية،
منينيع االهتمنينيام بالنظرينينيات العلمينينية الكالسنينييكية ،املنينيدارس السنينيلوكية ،املدرسنينية الكمينينية،
والنظريات املوقفية.

 3316العمل اجلماعي التطوعي 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بفكرة شاملة عن مفهنيوم العمنيل التطنيوعي والتعرينيف
بنينيه وبأهدافنينيه ودوره الفاعنينيل يف تقنينيديم اخلنينيدمات اإلنسنينيانية و قينينيق التنمينينية االجتماعينينية ،كمنينيا
ويهنينيدف املقنينينيرر بتعرينينينيف الطنينينيالب علنينينيى األسنينينياليب التنظيمينينينية العلمينينينية إلدارة العمنينينيل التطنينينيوعي،
وتزويدهم باملعرفة عن تنظيمات العمل التطوعي واألطر التيريعية للعمل التطوعي ،وعن آليات
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وسبل تنمية املنيوارد واسنيتثمارها يف العمنيل التطنيوعي ،كمنيا ويهنيدف املقنيرر إىل تعرينيف الطنيالب
مبيثاق اليرف األخالقي للعمل التطنيوعي ودور العمنيل التطنيوعي يف إحينياء روي املدنينية واملواطننية
الصاحلة .

 3317تص صصد يب ميص صصداني ( )1خص صصربة ميدانيص صصة 3:سص صصاعات معتمص صصدة ( 1نظ صص ي2 ،
عملي)
متطلب سابق  3312تنظيم اجملتمع وأجهزته
يف هذا املقرر يلتحق الطالب مبؤسسة منين مؤسسنيات التنمينية االجتماعينية يقضنيي فيهنيا منين
 211 -161ساعة تدريبية  ،حبي تتاي له الفرصنية للتعنيرف بينيكل فنيردي أو مجنياعي علنيى
اكنينينيف عنينينيدد ممكنينينين منينينين املؤسسنينينيات العاملنينينية يف تنمينينينية وتنظنينينييم اجملتمنينينيع احمللنينينيي مبجاالتهنينينيا
وختصصنياتها املختلفنينية سنيواء االجتماعينينية او االقتصنيادية او الصنينيحية او التعليمينية  ،منينيع االهتمنينيام
بتنظيم زيارات مجاعية ميدانية ملؤسسات تنموية متثل كل مؤسسة ميدانا أو جماال من مينيادين
او جمنينياالت تنمينينية اجملتمنينيع احمللنينيي ومبسنينيتوياتها املختلفنينية احمللينينية واالقليمينينية والدولينينية ،وذلنينيا
كعملية يتم عن طريقها اكتسنياب معلومنيات عنين هنيذه اهليئنيات واملؤسسنيات بطريقنية مباشنيرة ،
ومن خالل هذا التدريب ينيتم التعنيرف علنيى تنياريخ عمنيل املؤسسنية والنيفام واالنينيطة والفعالينيات
واملينينياريع النينييت تنفنينيذها املؤسسنينية ،وعلنينيى اخلنينيدمات النينييت تقنينيدمها وجمتمنينيع املننينيتفع منينين هنينيذه
اخلدمات والصعاب والتحديات اليت واجهتها وتواجهها وتطلعاتها املستقبلية.

 3412حتليل وتقييم املشا يع 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  3313إدارة املؤسسات االجتماعية
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطنينيالب باملفنينياهيم األساسنينيية يف

لينينيل وتقنينيويم املينينياريع،

وصالت امليروع من حي أهميته يف إطار اخلدمات االجتماعينية والرعاينية االجتماعينية ومينيادين
الرعاية اإلنسانية األخرف وعالقته التنظيمية داخل املؤسسة وخارجها ،كما ويهدف املقنيرر إىل
تزويد الطالب باملعرفة الياملة واإلملنيام باملعلومنيات الالزمنية لتحلينيل املينياريع اجلدينيدة واملينياريع
القائمة ،واجلوانب التسويقية للميروع واملعلومات املستخلصة منها ،واجلوانب اإلدارينية والفنينية
والقوف البيرية الالزمة لتفعيل امليروع بنجاي ،و ليل اجلنيدوف اإلنسنيانية ( منيع التأكينيد علنيى
جدوف الرعاية االجتماعية ) واالقتصادية للميروع.
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 3413مشك ت إ ا ة التنمية 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
متطلب سابق  3311مدخل إىل التخطيط والتنمية
يتناول هذا املقنيرر املينياكل والعوائنيق النييت تواجنيه النيدول النامينية يف النيوزارات واملؤسسنيات
واملنظمات العاملة يف جمال التنمية الياملة .ويهدف املقرر إىل تزويد الطنيالب باملفنياهيم املتعلقنية
بإدارة املؤسسات والتنمية والتخطيط و العالقة ب القطاع العام واخلاص .

 3414تنظيم التعاونيات 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يتننينينياول مقنينينيرر تنظنينينييم التعاونينينينيات أهمينينينية العمنينينيل التعنينينياوني لنينينيذوي النينينيدخل احملنينينيدود خاصنينينية
ولليعوب النامية عامة .ويهدف املقنيرر إىل تعرينيف الطالنيب باألصنيول الفكرينية لنينيأة احلركنية
التعاونية وفلسفتها واملبادي اليت قام عليها ،واملدارس الفكرية التعاونية وأثرها يف احلركة
التعاونينينية ،وطنينيرق التموينينيل التعنينياوني ووضنينيع امليزانينينية للجمعينينية التعاونينينية واالطنينيالع علنينيى التجنينيارب
التعاونية يف نظم اقتصادية خمتلفة .

 3415تد يب ميداني ( )2خربات وجتا ا ل خدمة اجملتمع احمللصي  3 :سصاعات
معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  3317تدريب ميداني ( :)1خفة ميدانية
يف هذا املقرر يلتحق الطالب مبؤسسة منين مؤسسنيات التنمينية االجتماعينية يقضنيي فيهنيا منين
 211 -161ساعة تدريبينية ويعتنيف مقنيرر تنيدريب مينيداني ( )2اسنيتمرارًا ملقنيرر تنيدريب مينيداني
( )1الذي اكتسب فيه الطالب معرفة مباشرة وفهم عمينيق لينيبكة مؤسسنيات تنمينية اجملتمنيع،
ويهدف هذا املقرر بصورة عامنية الكسنياب الطالنيب اخلنيفات امليدانينية واملهنيارات العملينية والقنييم
واالجتاهات السنيلوكية النييت متكننيه منين اسنيتخدام االسنياليب والتقنينيات الالزمنية لبننياء مينيروع
تنمنينيوي تطبيقنينيي يسنينيتطيع منينين خاللنينيه تقنينيديم خنينيدمات للمجتمنينيع احمللنينيي ،او احلنينيد منينين ظنينياهرة او
ميكلة تعوق تنميته ،والتعرف على الينيآت التخطنييط هلنيذا الفننيام وتنفينيذه ومتابعتنيه وتقييمنيه
والتأكد من انه حقق اهلدف الذي بنى من اجله.
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 3499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي )
متطلب سابق  1214مناه البح العلمي ،إنهاء املستوف الثال .
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل إتاحنينية الفرصنينية أمنينيام الطالنينيب ليسنينيتع مبنينيا اكتسنينيبه منينين مع نيارف
ومهارات أثناء التحاقه يف كلية التنمية االجتماعية واالسرية إلجراء دراسة ميدانية مليكلة او
قضية اجتماعية يف جمال ختصصه او بناء برنام مجنياهريي لتغنييري سياسنية اجتماعينية قائمنية او
القرتاي سياسة اجتماعية جديدة ،مراعيا املراحل واخلطوات املتبعة لتحقينيق ذلنيا ،ومنين اهمهنيا
توضنينييح القضنينيية او املينينيكلة النينييت يننينيوي الطالنينيب التنينيدخل بينينيانها  ،ومجنينيع بياننينيات متنينيوفرة يف
فلسط عن القضية او امليكلة او اقرتاي ميروع جلمع البيانات عنها و ديد معاا القضنيية
او املينينيكلة منينين حي ني حجمهنينيا وابعادهنينيا والعوامنينيل املنينيؤثرة بهنينيا ،تيخيصنينيها  ،واقنينيرتاي خطنينية
املواجهة.

 4111مبا ئ اإل ا ة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي )
يهنينينيدف هنينينيذا املقنينينيرر بتعرينينينيف الطالنينينيب مبفهنينينيوم اإلدارة وأهميتهنينينيا ،وتنينينياريخ نينينينيأتها،
والكتابات حوهلا مع اإلشارة إىل اإلدارة العربية اإلسالمية ،كيفية البدء يف ميروع جديد منين
الناحية القانونية ووسائل التموينيل ،اإلدارة كعلنيم وفنين ومهننية ،عالقنية اإلدارة بنيالعلوم األخنيرف،
أهم وظائف املنيأة وهي التمويل واإلنتاج والتسويق والتنظيم ،وإدارة األفنيراد والعالقنيات العامنية
 ،املدارس الفكرينية ونظرينيات اإلدارة املختلفنية يف مراحنيل تطورهنيا الزمنينية مثنيل حركنية اإلدارة
العلمية والنظريات الرمسية لإلدارة.

 4312ال يا ة وإ ا ة األعمال الصغرية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر بتعريف الطالب بعملينية تنظنييم املينيروعات ودورهنيا يف زينيادة التطنيور
االقتصادي ،تعريف الريادة ،صفات الريادي(منظم امليروعات) ،ويتحدث عن كيفية البدء يف
مينينيروع جدينينيد ومتويلنينيه ووسنينيائل التموينينيل وإدارتنينيه ،القضنينيايا اخلاصنينية مبنينينظم املينينيروعات مثنينيل
العالقنينينيات التجارينينينية ،التسنينينيويق املباشنينينير ،االمتينينينياز ،دراسنينينية احلنينينياالت  Case Studiesيف
ممارسة الريادة للتعرف على أسباب أو فيل املنظم.
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