توصيف المقررات:
 2463التخطيط اإلقلي

التر ي الريدي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر اىل التعريةةةف بةةالتخطيط االقتصةةةادي و أنةةةواع التخطةةةيط االقتصةةةادي
وأسةةاليبه و التخطةةيط اإلقليمةةي والقطةةاعي وإعةةداد اخلطةةة االقتصةةادية و التنميةةة االقتصةةادية
واسرتاتيجياتها ،وختطيط التنمية ،والتنمية الريفية وجتارب سابقة.

 2464اقتص ي ت األراض

استد الته  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل حتديةةد السةةمات املميةةزة للمفةةاهيم األساسةةية القتصةةاديات األر
واستعماالتها ضمن إتار نظري وعملي ابتدا ًء من مفهوم األر

كمورد ،وتوةيع هذا املورد علةى

النشةةاتات االقتصةةادية املختلفةةة ،مةةروراً باختةةاذ القةةرارات اخلاصةةة باسةةتعماالت األر

ضةةمن

متغريات اقتصادية وسلوكية وتعليمية وانتهاء بتكوين الصور الذهنية الستعماالت األر

ومدى

االستفادة منها يف تكوين منوذج مثالي الستعماالت األر .

 3119الم الرد

االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

يهدف هذا املقرر اىل التعرف على الكيفيةة الةيت يتةاثر بهةا سةلوك االفةراد نتيجةة تعرضةهم
للمنبهات واملواقف االجتماعية ،وكيف يؤثر االتار االجتماعي يف السلوك االنساني  ،وتتضةمن
وحةةدات املقةةرر  :تعريةةف بعلةةم الةةنفس االجتمةةاعي ،عالقةةة علةةم الةةنفس االجتمةةاعي بةةبعض العلةةوم
اال جتماعية االخرى ،تاريخ علم الةنفس االجتمةاعي ،منةاهج البحة يف علةم الةنفس االجتمةاعي،
اجلماعة وديناميكتها ،االجتاهات واالعتقادات النفسية واالجتماعية ،التعصب والعالقات بةني
اجلماعات.

 3116الرتبي السك ني  3 :س ا مدت د ( 3نظري)
يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل التعريةةف مبفهةةوم الرتبيةةة السةةكانية وتطويرهةةا ،والتعريةةف بعناصةةر
وديناميكية السكان واملشةاكل السةكانية ،ودور العامةل السةكاني وأثةرال يف مسةتوى احليةاة
ونوعيتها ،وتلبية احتياجات اجملتمع وتنميته ،وإدماج عيع املفاهيم واملعلومات السكانية مبا يف
ذلك عالقة السكان باملوارد والتخطيط يف املناهج واملقررات الدراسية.
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 3111صح املرأ الردسي اجلسدي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3111مبادئ علم النفس
يعتمد هذا املساا على حتليل واقع املرأة والرجل ضمن املؤشرات احلساسة للنوع
االجتماعي يف الصحة ،حي

يتم الرتكيز على الوضع الصحي العام ضمن االحصائيات

وحتليلها ،ويتم دراسة ىددات الصحة ضمن العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
وحقوا املرأة بالصحة االجنابية والعوامل اليت تتحكم فيها وتأثريها على املرأة واالسرة ،كما
سيتم توضيح الرفاال الصحي وفهم بنود االهداف االمنائية املتعلقة بتحسني صحة االمهات،
وسنخصص جزء لدراسة واقع الصحة لالشخاص ذوي االعاقة وباألخص املرأة ذات االعاقة
وتأثري ذلك على االسرة واجملتمع.

 3112مب ئ مد ئيم الروع االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يركز هذا املساا على فهم املصطلحات االساسية اليت تؤثر على عالقات النوع
االجتماعي ،وكيفية ترسيخ االدوار النمطية لكل من املرأة والرجل يف اجملتمع ،وتلك االدوار
الناجتة عن الرتكيب البيولوجي الفسيولوجي الثابتة ،مقابل االدوار املكتسبة الناجتة عن
جمموعة العوامل والعالقات االقتصادية االجتماعية والسياسية والثقافة 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.

 3113مقدم يف قض ي املرأ  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يعاا املقرر علة من القضايا الفكرية والعملية املرتبطة بواقع املرأة عامليا وإقليميا
وىليا ،ويركز على دراسة النظريات النسوية عرب التطور وانعكاسها على اوضاع النساء
تارخييا ،ويتناول اوضاع املرأة العربية املعاصرة يف ابعادها املختلفة الثقافية واالجتماعية
واالنسانية والسياسية ،وحتليل البنى االقتصادية ومشاركة املرأة يف ميدان العمل ،ان قضايا
املرأة تتقاتع مع العديد من اجملاالت مثل املرأة والسياسة ،الدولة ،الصحة ،القانون ،والتنمية
وغريها من امليادين املتنوعة.
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 3114نظري ت يف التر ي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل الرتكيةةز علةةى مفةةاهيم التنميةةة ونظرياتهةةا ،وبشةةكل خةةاص علةةى
نظريةةات التنميةةة املثاليةةة ونظريةةات التنميةةة املاديةةة ،كةةذلك يركةةز علةةى اسةةرتاتيجيات التنميةةة
بشقيها " االسرتاتيجيات احملافظة واالسرتاتيجيات الثورية " ،كما يهدف هذا املقةرر إىل تعريةف
الطالب بالعوامل املعوقة للتنمية يف الةدول الناميةة والةيت تشةمل العوامةل االقتصةادية واالجتماعيةة
والسياسية ،كما ويركز على املفاهيم اليت تتعلق بالتخطيط وكيفية االستفادة مةن التخطةيط
احلدي يف وضع بعض العالجات للتخلف.

 3119نظري ت يف الم االجت ع 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3111مبادئ علم االجتماع
يهةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب باألسةس املعرفيةةة لةةبعض النظريةةات الكالسةةيكية
واملعاصةرة يف علةم االجتمةاع ،ورواد هةةذال النظريةات ومؤسسةيها ،مةةع االهتمةام اخلةاص بالنظريةةة
البنائية الوظيفية ونظرية الصراع ،والنظرية التفاعلية الرمزيةة ،ونظريةة التبةادل ،حبية يكةون
تنةةاول كةةل نظريةةة مةةن خةةالل العوامةةل املمهةةدة لظهورهةةا ،ووظائفهةةا ،ومفاهيمهةةا ،وفرضةةياتها،
واالنتقادات املوجهة إليها ،كما ويتناول املقرر البعد التطبيقي لكل واحدة من تلةك النظريةات،
حيةة سةةةنؤكد علةةةى حفةةةز قةةةدرات الطالةةةب علةةةى توظيةةةف هةةةذال النظريةةةات يف دراسةةةة وحتليةةةل
املشكالت االجتماعية وتفسريها واقرتال احللول اا.

 3219السي س ت االجت اي التر وي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مباهية السياسة العامة والسياسةة االجتماعيةة وعالقةة
السياسةةة االجتماعيةةة بالتنميةةة ،كمةةا يهةةدف إىل التعريةةف بعمليةةة التخطةةيط يف الةةدول الناميةةة
وعالقتها بالتغري االجتماعي مع عناية خاصة بأساليب التخطيط ومراحله واملبادئ األساسية اليت
تقةةوم عليهةةا عمليةةة التخطةةيط ،ومناقشةةة مشةةكالت التخط ةيط للتنميةةة يف فلسةةطني خاصةةة ويف
الوتن العربي بصفة عامة.

 3216جت رب تر وي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل التعريةةف بعمليةةة التنميةةة ودورهةةا يف حتقيةةق حيةةاة أفضةةل ،وخباصةةة
أسس ومبادئ وأسةاليب واسةرتاتيجيات تنميةة اجملتمةع بالشةكل الةذي يسةهم يف ترشةيد عمليةات
الن مو والتطةور يف اجملتمعةات احملليةة مةع مناقشةة االجتاهةات املختلفةة للتنميةة ،وعةر

ومناقشةة

قضايا تطبيقية عن التنمية يف جمتمعات العا الثال عامة واجملتمعات العربية بصفة خاصة مةع
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العناية بالقضايا التالية :التنمية والتحدي – اخلطط اخلمس وىاورها بني احلاضر واملستقبل:
التنميةةةة االجتماعيةةةة – التنميةةةة اإلداريةةةة – تنميةةةة املةةةوارد البشةةةرية – ترشةةةيد اإلنفةةةاا – تعةةةديل
الرتكيبة السكانية – اخلةدمات االجتماعيةة والتنميةة :الصةحة ،اإلسةكان ،التعلةيم ،الضةمان
االجتماعي ،خدمات الفئات اخلاصة.

 3212نظري ت التر ي الروع االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يتنةةاول هةةذا املسةةاا دراسةةة اهةةم النظريةةات املتعلقةةة بالتنميةةة والنةةوع االجتمةةاعي وتطورهةةا
التةةارخيي .والتوجهةةات حةةول النظريةةات النسةةوية مةةن ليرباليةةة اشةةرتاكية وماركسةةية .وكةةذلك
يف حتليل املفاهيم االساسةية بةالنوع االجتمةاعي واجملتمةع والتنميةة ودراسةة اهةم املةداخل

اخلو

النظرية لدمج النساء والنوع االجتماعي يف التنمية.

 3211الصح الد م مح ي البي  3 :س ا مدت د ( 3نظري)
يبح هذا املقرر يف موضوع النهو
تعريةةف الصةةحة ومفاهيمهةةا واملةةر

بصحة الفرد وصحة اجملتمع ومحاية البيئة عن تريةق

وعوامةةل حدوثةةه والظةةروف الةةيت ترافةةق ذلةةك والوقايةةة مةةن

األمرا

ورفع مستوى الصحي بني أفراد اجملتمع عن تريق البيئة والتثقيف الصةحي ومكافحةة

األمةةرا

املعديةةة والسةةارية ورعايةةة األم والطفةةل وتةةأمني الكةةوادر الطبيةةة والصةةحية واجلهةةةاة

اإلجتماعي الفعال لضمان حياة كرمية ألفراد اجملتمع .

 3212اجملت ع الريد

احلضري البد ي 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3111مبادئ علم االجتماع
يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تزويةةةد الطةةةالب باملعرفةةةة عةةةن تبيعةةةة املتصةةةل البةةةدوي والريفةةةي
واحلضري ،والبناء االجتماعي للمجتمعات البدوية والريفية واحلضرية والعالقات االقتصةادية يف
هةةذال اجملتمعةةات ،والسةةكان وااجةةرة الريفيةةة ،ونشةةوء املةةدن وتطورهةةا ،ومعنةةى عمليةةة التحضةةر
وآلياتها وأسبابها ،وتزويدهم باملعرفة وبآليات عملية للمقارنة بةني احليةاة يف البةداوة والريةف ويف
اجملتمع احلضري.

 3213االتص ا الدالق ت الد م  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر اىل تعريةةةف الطةةةالب بعمليةةةة االتصةةةال واركانهةةةا وانواعهةةةا واملهةةةارات
االتصةةةالية الةةةيت حتقةةةق التفاعةةةل االجتمةةةاعي مةةةع اجلمهةةةور وسةةةبل فعاليةةةة الرسةةةائل وتاثريهةةةا يف
اجلمهةةور ،كمةةا وسةةيتعرف الطالةةب علةةى العالقةةات العامةةة باعتبارهةةا نشةةاتاً حيويةاً مةةن انشةةطة
االتصال ما سيقودال اىل فهم العالقات العامة باعتبارها احد انشطة االدارة  ،كما سيتناول هةذا
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املقةةرر الوسةةائل الةةيت جتعةةل نشةةا العالقةةات العامةةة فعةةاال ،باالضةةافة اىل دراسةةة الوسةةائل الةةيت
يعتمدها اخصائيو العالقات العامة لتنفيذ مهامهم على املستوى االداري والتنظيمي وعلى مستوى
اتصالي حبي يوفر جماال الجنال املؤسسة وحتقيق اهدافها.

 3214التغس االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3111مبادئ علم االجتماع
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تزويةةد الطةةالب مبعةةاني الةةتغري االجتمةةاعي واملفةةاهيم واملبةةادئ الةةيت
حيتويها ويقوم عليها ،وإغناء درايتهم مبصادر وأمنا التغيري االجتماعي ،وتزويدهم باملعرفة عن
عوامةةل وأوجةةه الةةتغريات اجملتمعيةةة والثقافيةةة ،كمةةا ويهةةدف إىل تزويةةد الطةةالب باملعرفةةة عةةن
الةةتغريات البنائيةةة عامةةة والةةتغريات يف مراكةةز القةةوة واملكانةةة خاصةةة ،وإغنةةاء فهمهةةم للرتابةةط
والعالقات بني أجزاء النسق االجتماعي ،وتزويدهم باملعرفة عن أوضةاع اجملتمعةات العربيةة عامةة
واجملتمع الفلسطيمت خاصة وما حدث فيها من تغريات وأسبابها وترابطاتها.

 3219التشريد ت االجت اي  3 :س ا مدت د ( 3نظري)
يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تعريةةف الطةةالب ب ةأهم التشةةريعات املتعلقةةة بالرعايةةة االجتماعيةةة يف
اجملتمع العربي ،مع الرتكيز على تشريعات العمةل والتأمينةات االجتماعيةة والتشةريعات األسةرية
وتشريعات الفئات اخلاصة.

 3216اجملت ع احملل الدلسطيين 3 :س ا مدت د ( 3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باألسس املعرفية للتطور التارخيي للمجتمع الفلسطيمت
مةةع االهتمةةام اخلةةاص باألبعةةاد الدميوغرافيةةة والسياسةةية والثقافيةةة ،والبنائيةةة املتمثلةةة بالنسةةق
ا القتصادي ،والنسق السياسةي ،والنسةق الثقةايف للمجتمةع الفلسةطيمت ،كمةا ويشةري املقةرر إىل
آثار الصراع العربي– اإلسرائيلي عامة والصراع الفلسطيمت– اإلسرائيلي خاصة على كل واحدة
من االنسقة املذكورة أعالال يف اجملتمع الفلسطيمت ،مع االهتمام اخلاص بتطور واقع املؤسسةات
الرتب وية ،ومؤسسات الرعاية الصحية والصحة النفسية ،والرعاية االجتماعية وقدراتها يف التأثري
علةةى واقةةع كةةل واحةةدة مةةن أنفةةة الةةذكر ،كمةةا ويهةةتم املقةةرر مبناقشةةة التحةةديات السياسةةية
واالقتصادية واالجتماعية اليت يقف أمامها الشعب الفلسطيمت يف تريقه لبناء دولته املستقلة.
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 3219خدم اجل ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3119مدخل إىل اخلدمة االجتماعية
يهةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطةةةالب مبفهةةةوم خدمةةةة اجلماعةةةة ،وأهةةةدافها ،وأهميتهةةةا
كطريقة مكملة ومتكاملة مع باقي ترا اخلدمةة االجتماعيةة ويتنةاول املقةرر مبةادئ وأركةان
خدمة اجلماعة ،والتعريفات املختلفة للجماعة وأنواع اجلماعات ،والربامج اجلماعيةة ومؤسسةات
خدمة اجلماعة ،كما ويهدف املقرر إىل مناقشة ديناميكيتها يف كل مرحلة من تلةك املراحةل،
وأساليب إدارة لقاءات اجلماعة مع الرتكيز على املهارات اليت يستخدمها األخصائي االجتمةاعي
لتحقيةةق ذلةةك ،كمةةا ويهةةدف املقةةرر إىل تزويةةد الطةةالب باملعرفةةة واملهةةارات عةةن ماهيةةة تقةةويم
اجلماعةةة يف مراحلةةها املختلفةةة واملهةةام املهنيةةة املرتتبةةة علةةى األخصةةائي االجتمةةاعي يف التعامةةل مةةع
نتائج كل تقويم ،وأدوارال يف بعض امليادين واجملاالت ملمارسة تريقة العمل مع اجلماعة.

 3222الروع االجت ا

األمن االنس ن

التر ي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يتناول هذا املساا مفاهيم االمن االنساني من منظور النةوع االجتمةاعي ويهةدف اىل دراسةة
اوضاع النساء الغري انسانية مثل احلةروب ،االحةتالل ،والصةراعات املسةلحة .كمةا سةيتم دراسةة
اوضةاع املةرأة ومسةاهماتها يف حةاالت السةلم وانعكاسةاته علةى التنميةة عامليةا ،واثةار االمةن علةةى
اوضةةةاع املةةةرأة مةةةن عةةةدة نةةةواحي اقتصةةةاديا وسياسةةةيا واجتماعيةةةا  ،ودراسةةةة وحتليةةةل السياسةةةات
واالسرتاتيجيات الوتنية والدولية ذات العالقة.

 3223التشريد ت االجت اي مح ي الطدل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهدف هةذا املقةرر اىل تعريةف الطةالب بةأهم التشةريعات املتعلقةة برعايةة الطفةل يف اجملتمةع
العربةةي بشةةكل عةةام  ،ويف اجملتمةةع الفلسةةطيمت بشةةكل خةةاص  ،مةةع الرتكيةةز علةةى تشةةريعات
حقوا الطفل  ،وحقوا االشخاص ذوي االعاقة  ،واالتفاقيات الدولية بهذا اخلصوص.

 3226حقوق الطدل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3223التشريعات االجتماعية ومحاية الطفل
يتناول هذا املقرر حقوا الطفل يف التشريعات الدولية واليت تشمل :االعةالن العةاملي حلقةوا
االنسةةان لسةةنة(  ، )1942واعةةالن حقةةوا الطفةةل لعةةام (  ، )1999واالعةةالن اخلةةاص حبقةةوا
االشخاص من ذوي االعاقة ( ،)1979واتفاقية حقوا الطفل لعةام (  ، )1929وكةذلك حقةوا
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االشخاص ذوي االعاقةة يف اجملتمةع الفلسةطيمت وتشةمل تنةاول عةدد مةن احلقةوا ومناقشةتها مثةل
احلق يف التعليم والصحة والتغذية والسكن واحلق يف التأهيل واحلق يف التنقةل واللعةب وغريهةا
من احلقوا .

 3227مم رس اخلدم االجت اي مع األفرا الد ئالت ( 3:)1س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
هةذا هةةو املقةةرر األول مةةن بةةني مقةةررين متتةالني عةةن تريقةةة اخلدمةةة االجتماعيةةة مةةع األفةةراد
والعائالت ،حي يهدف إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن مفاهيم وتعريفةات تريقةة خدمةة
األفةةراد والعائلةةة ،وأهةةدافها وأخالقياتهةةا ،ومقومةةات العالقةةة املهنيةةة بةةني األخصةةائي االجتمةةاعي
والعميل ،كما يهتم املقرر بتوضةيح أسةلوب وأهةداف الدراسةة النفسةية – االجتماعيةة – العائليةة
واآلليات املتبعة لتحقيقها مع الرتكيز على املقابالت والزيارة املنزليةة واالسةتعانة بتقةارير مهنةيني
آخرين لتحقيق ذلك.

 3222الروع االجت ا

الد ل 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يهةةةدف هةةةذا املسةةةاا اىل تعريةةةف الطلبةةةة علةةةى واقةةةع النسةةةاء والرجةةةال يف ميةةةدان العمةةةل
الفلسطيمت ،التعرف على فجوات النوع االجتماعي يف تعريف العمل ،دراسةة ميةزات سةوا العمةل
الفلسةةطيمت وخصةةائص العمالةةة النسةةائية ومةةا تواجهةةه مةةن معيقةةات يف سةةوا العمةةل املةةأجور يف
القطاعات املختلفة ،وسيتم التطرا اىل تأثري االحتالل االسرائيلي على التشكيل االقتصةادي يف
فلسةةطني وسةةوا العمةةل ،ودراسةةة القةةوانني الفلسةةطينية املتعلقةةة بالعمةةل والعمةةال ودور النقابةةات
واملؤسسةةات احلكوميةةةة وغةةةري احلكوميةةةة العاملةةةة وتأثريهةةا يف الةةةدفاع عةةةن قضةةةايا العةةةامالت
والعاملني.

 3229الروع االجت ا

الد ل حقوق املواطر  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

يتناول هذا املسةاا اكسةاب الطلبةة مهةارات حتليةل وفهةم نظريةات االنظمةة املتعةددة للدولةة
وتأثريهةا علةةى املواتنةةة ومواكبةةة املةةتغريات يف الةةدول العربيةة منةةذ نشةةأت الدولةةة احلديثةةة ولغايةةة
االن ،وما هو مفهوم حق املواتنة  ،وكيف يتم محاية هذا احلق وممارسته .ومةا عالقتةه باجملةال
العةةام واخلةةاص ،االسةةتقاللية ،حريةةة الفةةرد ،حةةق امللكيةةة ،املسةةاواة امةةام القةةانون ،واملشةةاركة
السياسية.

255

 3231منو الطدل را يته  3س ا ت مدت د ( 3نظري)
يتنةةاول املقةةرر أساسةةيات عمليةةة النمةةو والرعايةةة للطفةةل مةةع الرتكيةةز علةةى أهميةةة السةةنوات
األوىل من حياته من حي النمو اجلسمي والعقلةي واالجتمةاعي والنفسةي ،كمةا ويتنةاول األمةور
الواجب مراعاتها يف مرحلة احلمل والرضاعة ثم العناية بالطفل منةذ الةوالدة وحتةى السادسةة مةن
عمرال.

 3231الدالق ت االسري األسر الدلسطيري  3س ا ت مدت د ( 3نظري)
يتنةاول املقةرر مفهةوم العالقةات االسةرية ومةةداخل دراسةتها ،ومةدى ارتبةا منةط العالقةةات
االسةةةرية بتوةيةةةع املراكةةةز واألدوار يف ىةةةيط العائلةةةة ،وحتديةةةد العوامةةةل الةةةيت تةةةؤثر يف األدوار
واألوضاع املتغرية بني أعضاء األسرة  ،وأثر هةذا التغةيري يف منةط احلةراك االجتمةاعي يف ىةيط
االسرة .

 3237الد ل مع األطد ا يف الظر ف الصدب  3س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3231منو الطفل ورعايته
يتنةةاول هةةذا املقةةرر اهةةم الظةروف الصةةعبة الةةيت ميكةةن ان يتعةةر

اةةا االنسةةان يف مرحلةةة

الطفولةةة ،كمةةا ويتنةةاول اهةةم االجةةراءات والوسةةائل الةةيت ميكةةن ان تسةةاعد الطفةةل يف ختطةةي
الظةةروف الصةةعبة ،كمةةا ويهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تعريةةف الطالةةب بةةادوار مؤسسةةات ومراكةةز
الطفولة اجتاال متكني ورعاية وتاهيل االتفال الذين يواجهون ظروفا صعبة ،ويهدف هةذا املقةرر
اىل تعريف الطلبة باهم واحدث النظريات العلمية املتعلقة يف العمل مع االتفال يف ظروف صعبة.

 3232األطد ا ذ ي االا ق  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3231منو الطفل ورعايته
يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر اىل ان يتعةةةرف الطالةةةب باملسةةةار التةةةارخيي لتطةةةور تربيةةةة االتفةةةال ذوي
االعاقةةة ،كمةةا يهةةدف اىل املامةةه مبفهةةوم الرتبيةةة اخلاصةةة والطفةةل ذو االحتياجةةات اخلاصةةة ،
ومفهةوم البيئةة األقةةل قيةودا  ،والعمةةل مةع الوالةةدين  ،كةذلك يتنةةاول هةذا املقةةرر اهةم فئةةات ذوي
االعاقةةةة وهةةةي :االعاقةةةة العقليةةةة ،االعاقةةةة البصةةةرية ،االعاقةةةة السةةةمعية  ،االعاقةةةة اجلسةةةمية
والصةةحية ،االضةةطرابات االنفعاليةةة والسةةلوكية ،صةةعوبات الةةتعلم  ،اضةةطرابات التخاتةةب ،
التوحد ،مع تسليط الضوء على مسببات االعاقة  ،والطرا املستخدمة لتقديم اخلدمات الرتبويةة
والتعليمية لكل فئة من تلك الفئات
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 3239الدرف ضد االطد ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3231منو الطفل ورعايته
يهدف هذا املقةرر اىل تعريةف معنةى العنةف ضةد االتفةال واهةم اشةكاله وانواعةه ،واليةات
واجراءات العمل مع االتفال الةذين يتعرضةون للعنةف ،كمةا ويتنةاول هةذا املقةرر أهةم النظريةات
املفسرة للعنف ضد االتفال وكذلك أهم مصادر ممارسة العنةف ضةد االتفةال ،كمةا ويهةدف
هذا املقرر اىل التعرف على العنف املوجه ضد االتفال الفلسطينني.

 3241التغذي صح الطدل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل تعريةةف الطالةةب بأهميةةة التغذيةةة عامةةة ويف مرحلةةة الطفولةةة املبكةةرة
خاصة واىل ةيادة قةدرتها علةى معرفةة مشةاكل التغذيةة لةدى اتفةال هةذال املرحلةة واالثةار املرتتبةة
علةةى ذلةةك ،ويتنةةاول املقةةرر :العناصةةر االساسةةية يف الغةةذاء ،الفيتامينةةات واهميتهةةا يف الصةةحة
واملر  ،العناصر املعدنية واهميتها الغذائية والصحية ،واسباب وأمةرا

سةوء التغذيةة ،وتلةوث

الغةةذاء بامليكروبةةات والتلةةوث الكيمةةائي واالشةةعاعي للغ ةذاء ،والغةةذاء يف احلمةةل والرضةةاعة،
والفطام ومشكالت الرضاعة ،واضطرابات األكل .

 3241االسرتاتيجي الوطري لتدقيق الروع االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يتنةةاول هةةةذا املسةةةاا تةةةدريس الطلبةةةة آلليةةات التةةةدقيق والنةةةوع االجتمةةةاعي كآليةةةة لتحويةةةل
املؤسسات العاملة لتخطيط وتضمني النوع االجتمةاعي ،سةيتم دراسةة مراحةل التةدقيق ،املنهجيةة
املتبعةةة وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة جمموعةةة مةةن االحبةةاث والدراسةةات االسةةرتاتيجية لتةةدقيق النةةوع
االجتماعي ىليا وعامليا.

 3242الروع االجت ا

االاالم 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يعاا هذا املساا العالقةة املتبادلةة بةني النةوع االجتمةاعي واالعةالم وتةأثري كةل منهمةا علةى
االخر خاصة ما يتعلق بقضايا املرأة ،اضافة اىل قضةايا ثةورة االتصةال وأثرهةا يف التنميةة والةتغري
االجتمةةاعي .كمةةا سةةيناقش املسةةاا صةةورة كةةل مةةن الرجةةل واملةةرأة يف وسةةائل االعةةالم واالفةةالم
واملسل سةةالت احملليةةة والعامليةةة ،وواقةةع املةةرأة والرجةةل يف املؤسسةةات االعالميةةة .يعةةاا املسةةاا دور
االعةةالم يف احةةداث التغةةيري يف التوجهةةات اجملتمعيةةة فيمةةا يتعلةةق بقضةةايا النةةوع االجتمةةاعي املةةثرية
للجةةدل ،مثةةل العنةةف االسةةري وعمةةل املةةرأة ،النمطيةةة يف الةةتفكري اجملتمعةةي وغريهةةا ،كةةذلك
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فحص د ور االعالم يف توجيه الرأي العام وتغيري الصورة النمطية املتعلقة باملرأة خاصة يف اجملتمع
الفلسطيمت.

 3243املرأ يف اللغ األ ب 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يتطرا هذا املسةاا اىل حتليةل واقةع اللغةة العربيةة والةدالالت الثقافيةة الةيت تةؤثر علةى النةوع
االجتماعي ،على اعتبار ان اللغة ذكورية ومتارس االحنياة لدونية املرأة تطرل التساؤالت التالية:
هل اللغة تكوين مسبق عةن احلالةة الثقافيةة؟ أم ان احلالةة الثقافيةة لالمةم واجملتمعةات هةي الةيت
تصنع اللغة وتوجه خطابها ،وتقنن عالقتها بالنوع االجتماعي؟ سيتم اختبار ذلك من خالل حتليل
االمثال ال شعبية املتداولة يف اجملتمع الفلسطيمت وما حتمله من مةدلوالت ثقافيةة مةن منظةار النةوع
االجتماعي .وسنناقش بعض الكتابات والروايات لكاتبات من فلسطني والوتن العربةي ،وآفةاا
التحول يف االستعمال اللغوي.

 3244الروع االجت ا

االسر اجملت ع 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يهدف هةذا املسةاا اىل دراسةة تبيعةة العالقةات ومصةادر القةوة وصةنع القةرار داخةل االسةرة
لكل من املةرأة والرجةل ،علةى اعتبةار ان العائلةة هةي املؤسسةة االجتماعيةة االوىل ،وسةيتم تنةاول
مكانة املرأة داخل العائلة العربيةة والتحةوالت الةيت حةدثت علةى هةذا العالقةات مةن منظةور النةوع
االجتماعي ،وسيتم نقةاش تبيعةة االنظمةة السياسةية واالقتصةادية علةى صةياغة وتشةكيل وضةع
النساء يف الدول العربية يف اجملال اخلاص داخل االسرة واجملةال العةام يف اجملتمةع .وسةيتم نقةاش
التأثري الديمت والثقايف على صياغة هذال العالقات وتأثريهمةا علةى اخلطةاب النسةوي واالنتقةادات
اليت وجهت له.

 3311سي س ت مداخل متكة الروع االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يركةةز هةةذا املسةةاا علةةى فهةةم متعمةةق لسياسةةات الةةتمكني للنةةوع االجتمةةاعي اقتصةةاديا ،
سياسيا واجتماعيا من خالل حتليل ودراسة مؤشرات التمكني املعتمدة دوليا وتوظيفها عمليا يف
دراسة وحتليل بعض السياسات واخلطط يف املنطقة ،وفهم تأثري هذال السياسات على دمةج النةوع
االجتماعي يف جماالت التنمية.
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 3312الروع االجت ا

الدرف 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3249االسرتاتيجية الوتنية لتدقيق النوع االجتماعي
يركةةةز هةةةذا املسةةةاا علةةةى تعريةةةف الطلبةةةة علةةةى مفهةةةوم العنةةةف االقتصةةةادي والسياسةةةي
واالجتماعي دوليا واقليميا وىليا ،وما مدى تأثريال على الصحة النفسةية اجلسةدية واالقتصةادية
للمواتنني والدولة بشكل عام ،وتعريف الطلبة على العنف املبمت علةى النةوع االجتمةاعي وآليةات
العمةةل للحةةد مةةن اثةةارال ،وسياسةةات التةةدخل واملصةةادر املتةةوفرة حلمايةةة ضةةحايا العنةةف .كةةذلك
التطرا اىل فهم السياسات الوتنية واالجراءات املتبعة ملعاجلة قضايا العنف املتنوعةة واالجةراءات
الوقائية املتبعة للحد منه.

 3319الدميقراطي التر ي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بارتبةةةا العمليةةةات التنمويةةةة باألنظمةةةة السياسةةةية
املختلفة ،والنظريات القائلة بأهمية الدميقراتية للعمليات التنموية ،ويتناول قضايا ذات ارتبا :
أشكال التنمية املختلفة تبيعة النظامني السياسي واالقتصادي ،كما يعاا املقرر تطور مفهوم
التنميةةة يف العقةةود اخلمسةةة األخةةرية ويسةةتعر

التجةةارب املختلفةةة الةةيت أسةةهمت يف تطةةور مفهةةوم

التنمية وصوالً إىل إدخال مفاهيم املشاركة والشمولية واالستدامة إىل مفهوم التنميةة ،وكةذلك
نشوء مفاهيم التنمية مثل التنمية الريفية ،وتنمية املرأة وغريها ودخول مفاهيم دراسات الفقر إىل
جمال الدراسات التنموية ،وارتبا عمليةة التنميةة وفعاليتهةا مةع تبيعةة النظةام السياسةي ،ويعةري
املقرر اهتماما خاصا بالتجربة الدميقراتية التنموية يف فلسطني يف مراحلها املختلفة.

 3316املرأ التر ي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تسليط الضوء على دور املوارد البشرية يف عمليات التنمية االجتماعية
وخاصة دور املرأة يف عمليةة التنميةة ،والتعةرف علةى مةا تقةوم بةه املةرأة مةن عمليةات إنتاجيةة وغةري
إنتاجيةة مبةا يسةةاعد علةى وضةع خطةةط لزيةادة معةةدالت تنميةة املةرأة واجملتمةةع ،ويسةتعر

املقةةرر

حاالت تطبيقية وجتارب رائةدة مل شةاركة املةرأة يف عمليةة التنميةة يف العةا  ،وكيفيةة تعزيةز دور
املرأة يف تدعيم مكانتها ،واإلجراءات اليت اختذتها احلكومةات واملنظمةات الدوليةة واملنظمةات
غري احلكومية يف ذلك.

 3312سي س ت التر ي الروع االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يركز هذا املساا على دراسة مداخل وتوجهات تنموية متعلقةة بتضةمني النةوع االجتمةاعي،
وفهم املداخل التنموية املختلفةة يف العمةل مةع النسةاء :النسةاء يف التنميةة ،النسةاء والتنميةة ،النةوع
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االجتماعي والتنمية .وسيتم استعرا

وحتليل لبعض جتارب نسوية تنموية والتعريف بالتحةديثات

ومناقشة احللول املطروحة ،مع فهم النوع االجتماعي بأبعادال املتداخلة – اجلنس والطبقة والدين.

 3319نظري ت الدال تطبيق ته  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن بعةض النظريةات املختةارة ملمارسةة
اخلدمةةة االجتماعيةةة ( بةةاألخص مةةع األفةةراد والعةةائالت) مةةع االهتمةةام بالنظريةةات التاليةةة :نظريةةة
العةةالج النفسةةي – االجتمةةاعي ،والنظريةةة اإلنسةةانية ،ونظريةةة االنسةةقة ،ونظريةةات ايكولوجيةةة
طتلفةةة ،عنةةد تناولنةةا لكةةل واحةةدة مةةن هةةذال النظريةةات سةةنتطرا إىل عةةدة جوانةةب مهمةةة لكةةل
نظريةةة ،ومةةن أهمهةةا :اخللفيةةة التارخييةةة للنظريةةة ،وتوجيةةه النظريةةة لطبيعةةة اإلنسةةان ،مفةةاهيم
النظرية وإتارها الفكري وعالقتها بأتر فكرية ونظريات أخرى ،األهداف واملبادئ العالجيةة
لكل نظرية واملناهج أو الطرا املتبعة لتحقيقها ،واملراحل والعمليات املتبعةة ملمارسةة النظريةة يف
العالج ،كما ويهدف املقرر إىل ح الطالب على تبمت فكرة العالج املتكامل والشمولي ،مةن
جهة ،والتوجيه االنتقائي ( ،)Eclecticمن جهة أخرى ،أثناء ممارسة اخلدمة االجتماعية ،مبةا
يتماشى مع حاجيات ومشاكل العميل ،وبد ًال من االقتصار على تبمت نظرية واحةدة مةن بةني تلةك
النظريات أو غريها

 3311مدخل إىل التخطيط التر ي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب باملفةةاهيم األساسةةية للتنميةةة والتخطةةيط والعالقةةات
املتبادلةةة بةةني املفةةاهيم وتزويةةدهم باملعرفةةة عةةن أسةةس التخطةةيط االجتمةةاعي وأهميتةةه يف أحةةداث
التنمية الشاملة والتعرف على غايةات التنميةة االجتماعيةة وأهةدافها وميةادين حتقيقهةا ومؤشةرات
قياسها ،وتوضيح ضرورات التخطةيط االجتمةاعي ومتطلباتةه إلجنةال عمليةات ونشةاتات وبةرامج
التنميةةةة االجتماعيةةةة ،كمةةةا ويهةةةدف إىل تبيةةةان دور املخطةةةط االجتمةةةاعي يف جمةةةاالت التنميةةةة
واخلدمات االجتماعية ،وأهمية املقومات اليت تستند عليها التنمية االجتماعية ودورها يف إحداث
التغةةةيري االجيةةةابي يف اجملتمةةةع ،والتعةةةرف علةةةى سياسةةةات التخطةةةيط الالةمةةةة لتحقيةةةق التقةةةدم
االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع ،والتعرف على واقع بعض املشاريع التنموية العربية عامة ويف
فلسطني خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها.
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 3312ترظيم اجملت ع أجهوته 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3119مدخل إىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تعريةف الطةالب بطريقةة تنظةيم اجملتمةع كإحةدى الطةرا يف اخلدمةة
االجتماعيةةة ،حي ة سةةيكون الرتكيزعلةةى تطورهةةا التةةارخيي ومفهومهةةا وتعريفاتهةةا املختلفةةة،
وعالقتها بطرا اخلدمة االجتماعية األخرى ( خدمة اجلماعة وخدمة الفرد ) ،كما ويهتم املقرر
بتوضيح مبادئ وفلسفة وأهداف تنظيم اجملتمع والعمل اجلماهريي ،ومناذج طتلفة ملمارسة هذال
الطريقةة مةع الرتكيةةز علةى تنميةةة اجملتمةع احمللةةي ،والتخطةيط االجتمةةاعي ،والعمةل االجتمةةاعي
واألجهةةزة الةةيت متةةارس مةةن خالاةةا تريقةةة تنظةةيم اجملتمةةع ،بنماذجهةةا الةةثالث ،ومراجعةةة شةةاملة
لكافة أدوار األخصائي االجتماعي يف تنظيم اجملتمع والعمل اجلماهريي واالسرتاتيجيات املتبعة
يف ممارسة تنظيم اجملتمع والوسائل املستخدمة لتحقيق ذلك ،كما يتنةاول املقةرر أهميةة القيةادة
يف تنظيم اجملتمع وخباصة معنى القيادة وأنواعها والنظريات حواا.

 3313إ ار املؤسس ت االجت اي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تزويةةد الطةةالب باألسةةاس املعةةريف ملعنةةى اإلدارة وأهميتهةةا وأهةةدافها،
كمةةا ويهةةدف إىل تزويةةد الطةةالب باملعرفةةة عةةن وظةةائف اإلدارة يف املؤسسةةات االجتماعيةةة ،ومةةن
أهمهةةا وظةةائف التخطةةيط والتنظةةيم والتوظيةةف والقيةةادة واختةةاذ القةةرارات والتوجيةةه والتنسةةيق
وتقديم التقارير والتمويل والتقةويم والرقابةة ،كمةا ويتنةاول املقةرر موضةوع االتصةال اإلداري مةن
حية مفهةةوم عمليةةة االتصةةال يف املؤسسةةات االجتماعيةةة ،ترقهةةا ووسةةائلها ،ومقومةةات االتصةةال
الفعال والناجح ،كمةا ويهةتم املقةرر مبفهةوم التحفيةز والدافعيةة وعمليتهةا ،ونظرياتهةا املختلفةة،
يهدف هذا املقرر أيضاً إىل أغناء معرفة الطالب بنظريات اإلدارة واملدارس اإلدارية املختلفة ،مةع
االهتمام بالنظريات العلمية الكالسيكية ،املدارس السلوكية ،املدرسة الكمية ،والنظريةات
املوقفية.

 3314املشكالت االجت اي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3111مبادئ علم االجتماع
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب بطبيعةةة املشةةكالت االجتماعيةةة واملةةداخل النظريةةة
املختلفةةة لتحليلةةها ،وتفسةةريها ،وتبيعةةة املشةةكالت االجتماعيةةة يف البيئةةات احملليةةة املختلفةةة،
وتبيعةةةة املشةةةكالت الةةةيت تعةةةاني منهةةةا فئةةةات الطفولةةةة والشةةةباب يف ظةةةروف العصةةةر وأسةةةاليب
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مواجهتها ،وأبعاد املشةكالت الةيت تعةاني منهةا األسةرة املعاصةرة يف ظةروف البيئةة العربيةة عامةة
والبيئةةةة الفلسةةةطينية خاصةةةة ،كمةةةا ويهةةةدف املقةةةرر إىل تزويةةةد الطةةةالب باملعرفةةةة عةةةن تبيعةةةة
املشكالت الرتبوية اليت تعاني منها الفئةات املختلفةة وأثرهةا علةى منةو الشخصةية ،والعالقةة بةني
املشكالت االجتماعية والتغري وأثرها على عملية النمو.

 3324ارش االطد ا املرائقة  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3231منو الطفل ورعايته
يهدف هذا املقرر اىل تبصري الطالب وتعريفه مبفهوم االرشاد النفسةي وتطبيقاتةه والتعريةف
مبجاالت االرشاد املرتبطة مبراحل النمو املختلفة ،والتعرف اىل وسائل عع املعلومةات والبيانةات
 ،وأهميتها الغرا

االرشاد النفسي ،والتعرف اىل نظريات االرشاد ومفهومها ودورها يف ارشاد

االتفال املراهقني  ،كما يهدف املقرر اىل التعريف خبصائص االتفال املةراهقني ومشةكالتهم
النفسية املختلفة ،واىل ضرورة تقدير وجود الربامج االرشادية واحلاجةة اةا يف عةالج مشةكالت
االتفال  .ويهدف اىل مساعدة الطلبة يف ىاولة بناء الةربامج االرشةادية لالتفةال يف املشةكالت
املختلفةةة ،والعمةةل علةةى خلةةق اجتةةاال اجيةةابي لةةدى الطلبةةة حةةول االرشةةاد النفسةةي واسةةتخداماته يف
ارشاد وعالج االتفال املراهقني يف املدرسة واجملتمع واحلياة.

 3326مم رسة ةة اخلدمة ةة االجت اية ةة م ة ةةع األف ة ةةرا الدة ةة ئالت ( 3 :)2سة ةة ا ت
مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3227ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت ()1
هذا هو املقةرر الثةاني مةن بةني مقةررين متتةاليني يف تريقةة اخلدمةة االجتماعيةة مةع األفةراد
والعائالت ،حي يهدف إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عةن التشةخيص ،كعمليةة مركزيةة
يف ممارسة هذال الطريقة مع الرتكيز على أهداف التشخيص ،ومكوناته ومركباته وىتوياته
التكاملية من الناحية النفسية والعقالنية والعاتفية والعائلية واالجتماعية ومهارة استقاء أهداف
عالجية بناءً على نتائج التشخيص ،كما ويهدف املقرر إىل تزويد الطةالب باملعرفةة الشةاملة عةن
العالج يف ممارسة اخلدمة االجتماعية ،مع الرتكيز على أهداف وآليات ممارسة العالج النفسةي
– االجتمةاعي – العةةائلي الشةةمولي ،وتوضةيح بعةةض معوقةةات العةةالج ،مةع الرتكيةةز علةةى مقاومةةة
العميل للعالج ،كمةا ويتطةرا املقةرر إىل أهةداف وعمليةة وآليةة تقةويم العةالج ،ومقومةات العةالج
الناجح وإنهاء العالج ،واملتابعة.
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 3327تدريب ميدان ( )1خدم اجت اي  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري  2 ،ا ل )
متطلةةب سةةابق  3219خدمةةة اجلماعةةة  3227،ممارسةةة اخلدمةةة االجتماعيةةة مةةع االفةةراد
والعائالت( ، )1اجتياة  91ساعة معتمدة
هذا هو املقرر األول من بني أربعة مقررات متتالية حي يلتحةق الطالةب مبؤسسةة اجتماعيةة
أو صحية أو تربوية يعمل بها أخصائيون اجتماعيون يف منطقة سكناال ،ويقضي فيها مبعدل 19
  21سةاعة أسةبوعية ،أو مةا يعةادل  291 -229سةاعة فصةلية ،ااةدف األساسةي مةن هةذااملقرر هو إتاحةة الفرصةة للطالةب ليتعةرف علةى كافةة مؤسسةات الرعايةة االجتماعيةة يف منطقةة
سكناال ،مع اهتمام خاص باملؤسسات اليت يعمةل بهةا أخصةائيون اجتمةاعيون ،ومةن املتوقةع مةن
الطالب التعرف على املؤسسة امللتحق بها الطالب من حي

تارخيها وسياستها وماهية خدماتها

ومشاريعها وجمتمع املنتفعيني مةن خةدماتها وتطةوير تواقمهةا وغريهةا مةن املعلومةات ،كةذلك
من املتوقع من الطالب التعرف على اكرب عدد ممكن من املؤسسات االجتماعية الةيت يعمةل بهةا
اخصائيون اجتماعيون اثناء تدريب الطالب ،ويقوم الطالب اثناء تدريبه باملؤسسةة بتقةديم تقةارير
عن هذال املؤسسات واملؤسسة امللتحق بها الطالب .

 3329تدريب ميدان ( )2خدم اجت اي  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  3327التدريب امليداني ( )1خدمة اجتماعية
هةةذا املقةةرر الثةةاني مةةن بةةني أربعةةة مقةةررات متتاليةةة ،يلتحةةق الطالةةب مبؤسسةةة اجتماعيةةة او
صةةحية او تربويةةة يعمةةل بهةةا اخصةةائيون اجتمةةاعيون تركةةز يف عملةةها علةةى تريقةةة خدمةةة الفةةرد،
ويقضي فيها مبعدل  21 -19ساعة اسبوعية او مايعادل 291 - 229 ،ساعة فصةلية ومةن
املتوقع من الطالب خالل تدريبه اكتساب ملهارات االتصال واملقابلةة ودراسةة احلالةة والتشةخيص
النفسي – االجتماعي– العائلي وبناء خطة عالجية واضةحة األهةداف والتطلعةات ،كمةا ومتوقةع
من الطالب اكتساب مهارات إنهاء العالقة املهنية .

 3334الترش االجت اي يف ميدان الطدول  3س ا ت مدت د ( 3نظري)
يتناول املقةرر التنشةئة االجتماعيةة مةن حية تعريفهةا وحتديةد مقوماتهةا يف ظةروف اجملتمةع
واالجتاهةةات النظريةةة لتفسةةريها  ،وربطهةةا بنمةةو شخصةةية الطفةةل واكتسةةابه لقةةيم جمتمعةةه ،
ومعاجلة ألمنا التنشئة ومراحلها وفاعليتها يف صياغة الشخصية والسلوك االجتمةاعي ،والةدور
الوظيفي للمؤسسات املهتمة بعملية التنشئة.
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 3339مشكالت االطد ا طرق الدال  3س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3231منو الطفل ورعايته
يهدف املقر اىل التعرف على أهم املشكالت االنفعالية واالجتماعية والتعليمية والسةلوكية
اليت قد يتعر

اا الطفةل يف مراحةل حياتةه وتةرا الوقايةة والعةالج ،مةع الرتكيةز علةى االجتةاال

السلوكي ،وأهمية دور األسرة وتعاونها مع املؤسسات الرتبوية يف عالج مشكالت األتفال .

 3339الصح الردسي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3111مبةادىء علةم الةنفس  ( ،بةدون متطلةب سةابق لطلبةة ختصةص الرتبيةة
اخلاصة يف كلية العلوم الرتبوية).
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة مبفهوم الصحة النفسية من جهة وعلم
االضةةطرابات واألمةةرا

النفسةةية والعقليةةة مةةن جهةةة أخةةرى ،كمةةا ويسةةتعر

املقةةرر نظريةةات

الشخصية ،فحوصات تبية – نفسةية للمةريض وعائلتةه ،تصةنيف وتشةخيص األمةرا

الطةب –

نفسةةةةية ،واالضةةةةطرابات العاتفيةةةةة ،والربانويةةةةا ،واالضةةةةطرابات العصةةةةابية ،واالضةةةةطرابات
الشخصةةية ،واالضةةطرابات النفسةةية – عضةةوية ،واالضةةطرابات النفسةةية – جسةةدية ،وظةةروف
الطوارئ بالطب النفسي ومهن الصحة النفسية املختلفة.

 3343تدديل السلوك ارد الطدل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3111مبةادىء علةم الةنفس  ( ،بةدون متطلةب سةابق لطلبةة ختصةص الرتبيةة
اخلاصة يف كلية العلوم الرتبوية).
يتضةةةمن املسةةةاا مفهةةةوم تعةةةديل السةةةلوك وخطواتةةةه وخصائصةةةه واسةةةاليبه وتةةةرا القيةةةاس
املستخدمة للسلوك ،كما يتضمن منهجية البح يف تعديل السلوك أو تعةديل السةلوك املعةريف،
وتقييم السلوك املكتسب واحملافظة عليه.

 3344االجت ئ ت احلديث يف تربي الطدل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3231منو الطفل ورعايته
يتناول هذا املقرر أهم النظريات الرتبويةة الةيت تهةتم بالطفةل يف مةرحليت مةا قبةل املدرسةة
واألساسية  ،وأساليب تطوير شخصية الطفل  ،ودور األسرة واملؤسسة الرتبوية يف ذلك .
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 3346الروع االجت ا

التر ي املستدام  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يركز هذا املسةاا علةى االجتاهةات والسياسةات التنمويةة العامليةة واحملليةة ومةدى مراعاتهةا
للنةةوع االجتمةةاع ي مةةن خةةالل حتليةةل ادوار النةةوع االجتمةةاعي وىةةدداتها االجتماعيةةة والثقافيةةة
واالقتصادية والسياسية والقانونية وحاجات النوع االجتماعي وإمكانية حتقيقهةا ،وصةنع القةرار
وتقسةةيم العمةةةل داخةةةل وخةةارج االسةةةرة .وسةةةيتم التعمةةةق يف حتليةةل التجةةةارب واخلةةةربات النسةةةائية
واملبةةةةادرات التنمويةةةةة و املشةةةةاريع الصةةةةغرية للنسةةةةاء ضةةةةمن دراسةةةةة مؤشةةةةرات النةةةةوع االجتمةةةةاعي
كمؤشرات املشاركة يف مركز صنع القرار .وسيتم التطرا اىل دمج النوع االجتماعي يف قطاع
االمن وتأثريال على التنمية املستدامة.

 3347ختطيط الروع االجت ا

التر ي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يهةةدف هةةذا املسةةاا اىل التعريةةف باملسةةتويات واملنةةاهج املتعةةددة لتخطةةيط النةةوع االجتمةةاعي
بابعادال يف السياسات احلكومية وبناء مهارات التحليةل النقةدي للسياسةات واخلطةط مةن منظةور
النةةةةوع االجتمةةةةاعي ،ودراسةةةةة وفهةةةةم وحتليةةةةل اآلليةةةةات واالدوات املسةةةةتخدمة يف تقيةةةةيم وحتليةةةةل
واسةةرتاتيجيات تةةةدقيق لتضةةةمني النةةةوع االجتمةةةاعي يف السياسةةةات ومراحةةةل التخطةةةيط والتنفيةةةذ
للمشةةاريع التنمويةةة ،وسةةيتم دراسةةة وحتليةةل مؤشةةرات التخطةةيط وأهةةم االتةةر والنمةةاذج املرتبطةةة
بتحليل النوع.

 3342املرأ قض ي التدليم 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يشكل التعليم حجر الزاوية يف تنمية قدرات النساء لتعزيز مشةاركتهن وتوسةيع خيةاراتهن
يف احلياة العامة واخلاصة ،وهو يشكل التعبري عن املكانة والقيمة االجتماعيةة وسةببا للحةراك
االجتمةاعي للمةرأة والرجةل يف اجملتمةع ،ومةن هةذا املنطةق سةيتم دراسةة اوضةاع املةرأة والرجةل يف
املؤسسةةات التعليميةةة ،دور املنةةاهج الدراسةةية يف تنميةةة القةةيم والسةةلوك االجتمةةاعي الةةذي يعةةزة
املسةةاواة والعدالةةة يف اجملتمةةع ،وسةةيتم التطةةرا اىل التنظةةيم االجتمةةاعي واالقتصةةادي وانعكاسةةه
علةةى النسةةاء يف تشةةكيل خيةةاراتهن مليةةادين التعلةةيم ،ودراسةةة تةةأثري السياس ةات الوتنيةةة اخلاصةةة
باملؤسسات التعليميةة (املةدارس واجلامعةات والتةدريب املهةمت) علةى املةواتنني يف طتلةف املراحةل
العمرية وما مدى حساسيتها للنوع االجتماعي وتلبيتها لالحتياجات التنموية املشاركة.
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 3349مر ئج البحث للروع االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  9313مناهج البح العلمي
يتنةةاول هةةذا املقةةرر دراسةةة املنةةاهج العلميةةة الكمةةي والكيفةةي والتمييةةز بينهمةةا .فالبح ة
الكيفةةي يهةةتم بالتفاصةةيل والتعمةةق والتحليةةل والكشةةف عةةن تفاصةةيل القضةةايا املبحوثةةة ويهةةتم
بأسلوب البح باملشاركة واملقابلة مما يكسبه اهمية يف الكشف عن تفاصيل اجملتمع االبوي
وتأثريهةا علةى اوضةةاع النسةاء ،يف املقابةةل سةيتم التعريةف بالبحة الكمةي الةةذي يهةتم بالبيانةةات
الرقميةةة سةةواء علةةى شةةكل جةةداول او رسةةومات ،ودراسةةة كيفيةةة عةةع املعلومةةات وفهةةم ةتفسةةري
النتائج باستخدام االساليب احلديثة.

 3411الروع االجت ا

قض ي البي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

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

يهةةةدف هةةةذا املسةةةاا اىل دراسةةةة وحتليةةةل دور النةةةوع االجتمةةةاعي يف جمةةةال البيئةةةة ومةةةا هةةةي
االسةةرتاتيجيات الوتنيةةة يف معاجلةةة قضةةايا البيئةةة للنةةوع االجتمةةاعي مثةةل قضةةايا امليةةاال والصةةرف
الصةةح ي وإدارة النفايةةات الصةةلبة ،ومةةا هةةي السياسةةات ااادفةةة اىل تضةةمني النةةوع االجتمةةةاعي
بالقطاع البيئي وسيتم دراسة وحتليل الواقع الفعلي للسياسات وممارسات املؤسسات ذات العالقة
وكذلك املعوقات اليت حتول دون مشةاركة فاعلةة للنسةاء يف هةذا اجملةال .واملرجعيةات القانونيةة
والدولية بهذا اخلصوص.

 3412مؤسس ت اجملت ع املدن

قض ي املرأ  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يهدف اىل تعريف الطالب بعمل منظمات اجملتمع املدني أو املنظمات االهلية الةيت تسةتهدف
املةةرأة يف براجمهةةا ،سةةريكز النقةةاش خةةالل هةةذا املسةةاا علةةى تطةةور ونشةةأت املنظمةةات األهليةةة
وأهميةةةةة وجودهةةةةا يف فلسةةةةطني ،واالدوار املركزيةةةةة الةةةةيت لعبتهةةةةا وتلعبهةةةةا بابعادهةةةةا الوتنيةةةةة
واالجتماعيةةةة ،ومةةةا هةةةي اسةةةس العالقةةةات مةةةع املؤسسةةةات احلكوميةةةة ،وتعميةةةق النقةةةاش حةةةول
التحةةديات والصةةعوبات واليةةات العمةةل واالجنةةاةات الةةيت مت حتقيقهةةا للنهةةو

بواقةةع املةةرأة .سةةيتم

دراسة برامج عينة من هذال املؤسسات وحتليلها من منظور النوع االجتماعي ،ومعرفة اىل أي مدى
تعرب عن واقع النساء الفلسطينيات جبميع اتيافها واحتياجاتها.
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 3414املرأ يف القوانة الدلسطيري املواثيق الد لي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3249االسرتاتيجية الوتنية لتدقيق النوع االجتماعي
يركةز هةةذا املسةاا علةةى دراسةة السةةياا التةةارخيي القةانوني والسياسةةي الةذي أثةةر يف تطةةور
القةةوانني والتشةةريعات الفلسةةطينية ،دراسةةة القةةانون االساسةةي وربطةةه باملعةةايري واملواثيةةق الدوليةةة
كحقوا االنسان ،وثيقة بكني... ،اخل ،وربطه مبفهوم املساواة والعدالة وعدم التمييز ،ودراسة
بعض القوانني املطبقة مثل قانون العقوبات ،االحوال الشخصية ،املطبق يف فلسطني وتأثريال على
شرعية االدوار املتعددة وتعزيز املساواة يف القوانني.

 3413تدريب ميةدان ( )1تر ية اجملت ةع احمللة  3 :سة ا ت مدت ةد ( 1نظةري ،
2ا ل )
متطلب سابق  3312تنظيم اجملتمع وأجهزته
يف هذا املقرر يلتحةق الطالةب مبؤسسةة مةن مؤسسةات التنميةة االجتماعيةة يقضةي فيهةا مةن
 211 -161ساعة تدريبيةة  ،حبية تتةال لةه الفرصةة للتعةرف بشةكل فةردي أو عةاعي علةى
اكةةةرب عةةةدد ممكةةةن مةةةن املؤسسةةةات العاملةةةة يف تنميةةةة وتنظةةةيم اجملتمةةةع احمللةةةي مبجاالتهةةةا
وختص صةةاتها املختلفةةة سةةواء االجتماعيةةة او االقتصةةادية او الصةةحية او التعليميةةة  ،مةةع االهتمةةام
بتنظيم ةيارات عاعية ميدانية ملؤسسات تنموية متثل كل مؤسسةة ميةدانا أو جمةاال مةن ميةادين
او جماالت تنمية اجملتمع احمللي ومبستوياتها املختلفة احمللية واالقليمية والدولية ،وذلك كعملية
يتم عن تريقها اكتساب معلومات عن هذال اايئةات واملؤسسةات بطريقةة مباشةرة  ،ومةن خةالل
هذا التدريب يتم التعرف على تاريخ عمل املؤسسة والربامج واالنشطة والفعاليةات واملشةاريع الةيت
تنفذها املؤسسة ،وعلى اخلةدمات الةيت تقةدمها وجمتمةع املنةتفعني مةن هةذال اخلةدمات والصةعاب
والتحديات اليت واجهتها وتواجهها وتطلعاتها املستقبلية.

 3416تدريب ميدان ( )1الروع االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري  2 ،ا ل )
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يهتم هذا املساا يف اكساب الطلبة اخلربات العملية املرتبطةة بقضةايا النةوع االجتمةاعي يف
امليادين املختلفة ،واكسابهم املمارسة العمليةة يف التخطةيط والتنظةيم والتوجيةه واملتابعةة ،حية
يلتحق الطلبة باملؤسسات احلكومية واالهلية وذلك للتعرف على أهدافها وآليات عملةها وإدارتهةا
وحتليلها من منظور النوع االجتماعي ،لتعزيز معرفتهم بواقع سوا العمل وتعزيز مهارات التواصل
وااللتزام بقضايا اجملتمع.
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 3417اإلرش

التوجيه يف مراحل الد ر 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

يهةدف هةذا املقةرر إىل تزويةد الطةالب باملعرفةة عةن مفهةوم اإلرشةاد والتوجيةه ،وعةن مفهةوم
عمليةةة التوجيةةه واإلرشةةاد وتبيعةةة اخلةةدمات اإلرشةةادية ،وعةةن احلاجةةة إىل اخلةةدمات اإلرشةةادية
والتوجيهية والنفسية لألفراد واجلماعات ،والتعرف على األسس اليت تقوم عليها تقةديم خةدمات
التوجيةةه واإلرشةةاد ،وإكسةةاب الطةةالب باملعلومةةات الالةمةةة للعمليةةة اإلرشةةادية ووسةةائل ععهةةا
وتنظيمهةةا ،وتزويةةدهم باملعرفةةة عةةن بعةةض االجتاهةةات النظريةةة األساسةةية يف اإلرشةةاد وأسةةاليب
اسةةتخدامها مةةع األفةةراد واجلماعةةات ،والتعةةرف علةةى خطةةوات عمليةةة اإلرشةةاد وعلةةى مشةةكالت
النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.

 3412الد ل اجل ا التطوا  3 :س ا مدت د ( 3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بفكرة شاملة عن مفهوم العمل التطوعي والتعريف بةه
وبأهدافه ودورال الفاعل يف تقديم اخلدمات اإلنسانية وحتقيق التنمية االجتماعية ،كمةا ويهةدف
املقةةرر بتعريةةف الطةةالب علةةى األسةةاليب التنظيميةةة العلميةةة إلدارة العمةةل التطةةوعي ،وتزويةةدهم
باملعرفة عن تنظيمات العمل التطوعي واألتر التشريعية للعمل التطوعي ،وعن آليات وسبل تنمية
املوارد واستثمارها يف العمل التطوعي ،كما ويهدف املقةرر إىل تعريةف الطةالب مبيثةاا الشةرف
األخالقي للعمل التطوعي ودور العمل التطوعي يف إحياء رول املدنية واملواتنة الصاحلة .

 3419مي ين مم رس اخلدم االجت اي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تزويةةد الطةةالب باملعرفةةة األساسةةية عةةن بعةةض امليةةادين املختةةارة الةةيت
متارس بها مهنة اخلدمة االجتماعية ،بطرقها الثالث ،ومن أهمها امليادين التاليةة :جمةال األسةرة
والطفولةةة ،واجملةةال املدرسةةي ،جمةةال الشةةبيبة غةةري العاملةةة وغةةري املتعلمةةة ،واخلدمةةة االجتماعيةةة
الطبية والطب – نفسية ،واخلدمة االجتماعيةة مةع املسةنني ،واخلدمةة االجتماعيةة مةع املةدمنني،
واخلدمة االجتماعية التأهيلية ،واخلدمة االجتماعية العمالية ،واخلدمة االجتماعيةة الريفيةة ،يف
نقاشنا لكل واحدة من هذا امليادين سيكون الرتكيز على بعةض املشةاكل والظةواهر الشةائعة
لدى الفئة املسته دفة ،وأدوار األخصائي االجتماعي يف ممارسة كةل واحةدة مةن هةذال اجملةاالت،
وأهميةةة املمارسةةة املتكاملةةة لطةةرا اخلدمةةة االجتماعيةةة الثالثةةة ( خدمةةة الفةةرد واألسةةرة ،خدمةةة
اجلماعة ،وتنظيم اجملتمع ) أثناء قيام األخصةائي االجتمةاعي بتحقيةق أدوارال يف كةل ميةدان مةن
ميادين املمارسة.
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 3413مشكالت إ ار التر ي  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3311مدخل اىل التخطيط والتنمية
يتنةةاول هةةذا املقةةرر املشةةاكل والعوائةةق الةةيت تواجةةه الةةدول الناميةةة يف الةةوةارات واملؤسسةةات
واملنظمات العاملة يف جمال التنمية الشةاملة .ويهةدف املقةرر إىل تزويةد الطةالب باملفةاهيم املتعلقةة
بإدارة املؤسسات والتنمية والتخطيط و العالقة بني القطاعني العام واخلاص .

 3414ترظيم التد ني ت 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يتناول مقرر تنظيم التعاونيات أهمية العمل التعاوني لذوي الدخل احملدود خاصةة وللشةعوب
الناميةةة عامةةة .ويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب باألصةةول الفكريةةة لنشةةأة احلركةةة التعاونيةةة
وفلسفتها واملبادئ اليت قامت عليها ،واملدارس الفكرية التعاونية وأثرها يف احلركة التعاونية،
وتةرا التمويةةل التعةاوني ووضةةع امليزانيةةة للجمعيةة التعاونيةةة واالتةةالع علةى التجةةارب التعاونيةةة يف
نظم اقتصادية طتلفة .

 3419تدريب ميدان ( )2تر ي اجملت ع احملل  3 :سة ا ت مدت ةد ( 1نظةري ،
2ا ل )
متطلب سابق  3413تدريب ميداني ( )1تنمية اجملتمع احمللي
يف هذا املقرر يلتحةق الطالةب مبؤسسةة مةن مؤسسةات التنميةة االجتماعيةة يقضةي فيهةا مةن
 211 -161ساعة تدريبية ويعترب مقرر تدريب ميداني ( )2استمرارًا ملقرر تدريب ميةداني ()1
الذي اكتسب فيه الطالب معرفة مباشرة وفهم عميق لشبكة مؤسسات تنمية اجملتمع ،ويهدف
هذا املقرر بصورة عامة الكساب الطالب اخلربات امليدانية واملهارات العملية والقيم واالجتاهات
السلوكية اليت متكنه من استخدام االساليب والتقنيةات الالةمةة لبنةاء مشةروع تنمةوي تطبيقةي
يستطيع من خالله تقديم خدمات للمجتمع احمللي ،او احلد من ظاهرة او مشكلة تعوا تنميتةه،
والتعرف على اليةآت التخطةيط اةذا الربنةامج وتنفيةذال ومتابعتةه وتقييمةه والتأكةد مةن انةه حقةق
اادف الذي بنى من اجله.

 3421التأئيل الش مل 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن املفاهيم املختلفة لإلعاقة وأنواعها
وتصنيفاتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والعقلية ،كما ويهدف املقرر إىل تزويد
الطةةالب بالبصةةرية والدرايةةة الشةةاملة عةةن اآلثةةار املختلفةةة لإلعاقةةة علةةى الفةةرد وأسةةرته واجملتمةةع
وكيفية تقويم وتشخيص تلك اآلثار ،يتمركز املقرر أيضاً يف توضيح ماهية التأهيل والتوجهات
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املختلفة حنو التأهيل ،مع الرتكيز على مفهوم التأهيل الشةامل ( الطةيب – االقتصةادي – املهةمت
– الرتبةةوي – االجتمةةاعي – النفسةةي ) للمعةةاا ،ودور األخصةةائي االجتمةةاعي يف حتقيةةق التأهيةةل
ال شةةةامل للمعةةةاا ،وبالتعةةةاون مةةةع املعةةةاا أسةةةرته ومهةةةن أخةةةر ( مثةةةل الطةةةب ،والطةةةب النفسةةةي،
والتمريض ،والطب الطبيعي ،ومهةن حتليةل العمةل واالختيةار والتوجيةه املهةمت ،والعةالج باللعةب،
والتدريب املهمت).

 3422التدخل يف ح الت األزم ت الطوارئ 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3119مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن مفهوم األةمات وحاالت الطوارئ،
مع االهتمام اخلاص باألةمات الناعة عةن عمليةات تطوريةة وانتقاليةة يف حيةاة اإلنسةان ،وأةمةات
آنية وموضوعية ( ،)Situationalوظروف تارئة ناعة عن كوارث تبيعيةة وأخةرى مةن صةنع
اإلنسان ،كما ويهدف املقرر إىل تزويةد الطةالب باملعرفةة واملهةارات الشةاملة لتحديةد وتشةخيص
األةمات والطوارئ ،من حي ماهيتها وتبيعتها وخصائصها ،يهتم املقةرر أيضةاً بتزويةد الطةالب
باملهارات الشاملة للتدخل املهمت يف حاالت األةمات والطوارئ ،من حي أهداف التةدخل املباشةر
وغةةري املباشةةر ،ومراحةةل ومسةةتويات التةةدخل ،والتكتيكةةات املختلفةةة للتةةدخل حسةةب نظريةةات
طتلفة.

 3423تدريب ميدان ( )3خدم اجت اي  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلةةةب سةةةابق  3329التةةةدريب امليةةةداني ( )2خدمةةةة اجتماعيةةةة 3312،تنظةةةيم اجملتمةةةع
وأجهزته
هةةذا هةةو املقةةرر الثال ة مةةن بةةني أربعةةة مقةةررات متتاليةةة ،حي ة يلتحةةق الطالةةب للتةةدريب يف
مؤسسةة اجتماعيةةة أو صةحية أو تربويةةة بواقةع  21 -19سةةاعة أسةبوعية،أو مةةا يعةةادل -229
 291سةةاعة فصةةلية ومتوقةةع مةةن الطالةةب بنةةاء جمموعةةة مةةن املنةةتفعني مةةن خةةدمات املؤسسةةة،
والتعاون معهم يف تشخيص حاجيةاتهم املشةرتكة ،وبنةاء خطةة تدخليةة أو برنةامج عةاعي ليعمةل
على حتقيقه معهم خالل تدريبه امليداني.

 3426الروع االجت ا

الثق ف التغيس 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يتطةةرا هةةذا املسةةاا اىل دراسةةة النظريةةات املعاصةةرة واملفسةةرة للةةتغري االجتمةةاعي والثقةةايف،
وانةةواع الةةتغري االجتمةةاعي وفهةةم آلياتةةه وعواملةةه ،ودور املؤسسةةات االجتماعيةةة يف مواكبةةة الةةتغري
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اجملتمعي ،وذلك بهدف اكساب الطلبة آليةات حتليةل العوامةل املةؤثرة يف التشةكيلة االجتماعيةة
كالطبقات واالمنا االجتماعية والثقافية السائدة ،ومدى إمكانيةا التةدخل الجةراء التغةيري يف
اجملتمع.

 3427تدريب ميدان ( )2الروع االجت ا  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري  2 ،ا ل )
متطلب سابق  3416تدريب ميداني ( )1النوع االجتماعي
يركز هذا املساا علةى توجيةه الطلبةة اىل التةدريب ضةمن تةاقم املؤسسةات احلكوميةة أو
االهلية لقياس مدى االستفادة من الدراسة النظرية يف حتليل سياسات وخطط وبرامج املؤسسات
العاملةةة مةةن منظةةور النةةوع االجتمةةاعي ،باسةةتعمال جمموعةةة مةةن اآلليةةات يف التقيةةيم ،والتحليةةل
واسرتاتيجيات التدقيق للنوع االجتماعي.

 3429تدريب ميدان ( )4خدم اجت اي  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  3423التدريب امليداني ( )3خدمة اجتماعية
هذا هو املقرر الرابع من بني أربعة مقررات متتالية ،حية يسةتمر الطالةب يف تدريبةه وذلةك
بواقةةع  21 -19سةةاعة أسةةبوعية أو مةةا يعةةادل  291 -229سةةاعة فصةةلية  ،ومةةن املتوقةةع مةةن
الطالب أن يقوم ببناء برنامج عاهريي ملعاجلةة مشةكلة اجتماعيةة يف مكةان سةكناال ،علةى أن
حيتوي الربنامج على كافة املراحل اليت درسها يف مقرر تنظيم اجملتمع وأجهزته.

 3442تطور اللغ التدكس لدى الطدل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3231منو الطفل ورعايته
يتناول املقرر كل من اللغة والةتفكري والعالقةة بينهمةا  ،ومراحةل تطورهمةا عنةد الطفةل ،
وأهم العوامل املؤثرة فيهما  ،واملشكالت اليت يتعر

اا الطفل  ،وترا معاجلتها .

 3443أ ب االطد ا ثق ف الطدل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3231منو الطفل ورعايته
يتناول املقرر أهم األساليب واألنشطة اليت تزيد من وعي الطفةل ابتةداء مةن مرحلةة الريةا
وحتى نهاية املرحلة األساسية  ،ويركز هةذا املقةرر علةى القةراءة واثةراء طةزون األتفةال اللغةوي
والتفكريي وتوعيتهم ببيئتهم وبالعا من حوام ،وتاريخ أدب الطفل ومصادرال.
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 3444سيكولوجي اللدب الدرام  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3111مبادئ علم النفس
يتنةةاول املقةةرر ظةةاهرة اللعةةب عنةةد االنسةةان بعامةةة وعنةةد االتفةةال خباصةةة  ،ومفهةةوم اللعةةب
وتبيعته وخصائصه وأهميته  ،وما يطرأ عليه من تغةريات وتطةورات عةرب مراحةل النمةاء املتعاقبةة
اليت مير بها األتفال .

 3449احلض ن ري ض األطد ا  3س ا ت مدت د ( 3نظري)
متطلب سابق  3231منو الطفل ورعايته
يتنةةةاول املقةةةرر احلضةةةانات وريةةةا

األتفةةةال مةةةن حيةةة  :أهةةةدافها ونشةةةأتها ووظائفهةةةا

ونشةةةةاتاتها ،ومتطلباتهةةةةا االداريةةةةة بنةةةةاء علةةةةى االحتياجةةةةات املعرفيةةةةة واالنفعاليةةةةة واحلركيةةةةة
واجلسمانية لطفل ما قبل املدرسة.

 3446تدريب ميدان ( )1را ي الطدل 3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  3344االجتاهات احلديثة يف تربية الطفل
يهدف هذا املقرر اىل تدريب الطالةب يف مركةز أو مؤسسةة أو أي جهةة أخةرى معتمةدة ذات
عالقة مبجال رعاية الطفل  ،ويكون التدريب ضمن شرو حتددها الكلية .

 3442تدريب ميدان ( )2را ي الطدل 3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  3446تدريب ميداني 1
يهدف هذا املقرر اىل تقديم فرصة للطالب لتطبيق مةا تعلمةه عةن االتفةال يف مرحلةة ريةا
االتفةةال واملرحلةةة االساسةةية الةةدنيا يف مراكةةز الرتبيةةة اخلاصةةة  .كمةةا ويهةةدف هةةذا املقةةرر اىل
تزويد الطالب باخلربات امليدانية من خةالل تعاملةه مةع االتفةال بشةكل مباشةر ودراسةة حةاالتهم
والتعرف اليها .ويضع برناجما تربويا فرديا وحيدد االنشطة اجلماعية حبي يقوم الطالب خةالل
الفصل الدراسي بتنفيذ تلك الةربامج واالنشةطة اجلماعيةة املختلفةة ،كمةا ويتةدرب الطالةب علةى
تنفيذ برامج يف تعديل السلوك وبرامج وأنشطة تثقيفية وتدريبية السر األتفال بالتعةاون مةع ادارة
املدارس وريا

االتفال واملراكز .
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 3449الم ند

الر و 3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3111مبادئ علم النفس
يهدف هذا املقرر إىل دراسة مراحل منو اإلنسان من الطفولة حتى الشيخوخة وإلقاء الضةوء
على اخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو مةع دراسةة ملظةاهر النمةو املختلفةة:
النمةةو اجلسةةمي ،والنمةةو العقلةةي ،والنمةةو االنفعةةالي ،والنمةةو االجتمةةاعي ،واحلاجيةةات اإلنسةةانية
خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة.

 3491الروع االجت ا

االقتص

الدومل  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3346النوع االجتماعي والتنمية املستدامة
يتطرا هذا املساا اىل دراسةة الواقةع االقتصةادي املعةو وتةأثريال علةى النةوع االجتمةاعي يف
فلسةةةطني ،مةةةن خةةةالل دراسةةةة توجهةةةات بعةةةض املفكةةةرين مثةةةل التحةةةديثيني والكالسةةةيكيني
واملاركسةةةية احلديثةةةة  ...سةةةيتم التطةةةرا اىل اقتصةةةةاد السةةةوا احلةةةر والنظريةةةات واالتفاقيةةةةات
االقتصادية وتأثريها على حياة املرأة والرجل يف فلسطني.

 3499مشر ع التخر  3 :س ا ت مدت د ( 1نظري 2 ،ا ل )
متطلب سابق  9313مناهج البح العلمي ،إنهاء  91ساعة
متطلب سابق  3349مناهج البح للنوع االجتماعي (لطلبة ختصص النوع االجتماعي)
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل إتاحةةة الفرصةةة أمةةام الطالةةب ليسةةتعني مبةةا اكتسةةبه مةةن معةةارف
ومهارات أثناء التحاقه يف كلية التنمية االجتماعية واالسرية إلجةراء دراسةة ميدانيةة ملشةكلة او
قضية اجتماعية يف جمةال ختصصةه او بنةاء برنةامج عةاهريي لتغةيري سياسةة اجتماعيةة قائمةة او
القرتال سياسة اجتماعية جديد ة ،مراعيةا املراحةل واخلطةوات املتبعةة لتحقيةق ذلةك ،ومةن اهمهةا
توضةةيح القضةةية او املشةةكلة الةةيت ينةةوي الطالةةب التةةدخل بشةةانها  ،وعةةع بيانةةات متةةوفرة يف
فلسطني عن القضية او املشكلة او اقرتال مشروع جلمع البيانةات عنهةا وحتديةد معةا القضةية
او املشةةكلة مةةن حيةة حجمهةةا وابعادهةةا والعوامةةل املةةؤثرة بهةةا ،تشخيصةةها  ،واقةةرتال خطةةة
املواجهة.
خةةاص بتخصةةص النةةوع االجتمةةاعي :يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل اتاحةةة الفرصةةة امةةام الطالةةب
ليسةةتعني مبةةا اكتسةةبه مةةن معرفةةة ومهةةارات اثنةةاء التحاقةةه بتخصةةص النةةوع االجتمةةاعي وقضةةايا
التنمية الجراء دراسة حتليلية الحدى املشاريع التنمويةة يف مؤسسةة وتنيةة واملنفةذة ميةدانيا وذلةك
باستخدام آليات التخطيط ،التحليل ،التقييم والتدقيق للنوع االجتماعي.
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 4312الري

إ ار األا ا الصغس  3 :س ا ت مدت د ( 3نظري)

يهةةدف هةةذا املقةةرر بتعريةةف الطالةةب بعمليةةة تنظةةيم املشةةروعات ودورهةةا يف ةيةةادة التطةةور
االقتصادي ،تعريف الريادة ،صفات الريادي(منظم املشروعات) ،ويتحدث عةن كيفيةة البةدء يف
مشةةروع جديةةد ومتويلةةه ووسةةائل التمويةةل وإدارتةةه ،القضةةايا اخلاصةةة مبةةنظم املشةةروعات مثةةل
العالقات التجارية ،التسويق املباشر ،االمتياة ،دراسة احلةاالت  Case Studiesيف ممارسةة
الريادة للتعرف على أسباب أو فشل املنظم.

 4441حتليل تقييم املش ريع 3 :س ا ت مدت د ( 2نظري 1 ،ا ل )
متطلب سابق  3311مدخل اىل التخطيط والتنمية
يهةةدف ھذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبفهةةوم حتليةةل وتقيةةيم املشةةاريع وصةةالت املشةةروع
وتعريةةف الطلبةةة باملراحةةل الةةيت ميةةر بهةةا املشةةروع وتبيةةان املعلومةةات الةيت حتتويهةةا دراسةةة اجلةةدوى
االقتصادية للمشروعات وكيفية حتليل اجلدوى االقتصادية للمشاريع اجلديدة يف حالةة التأكةد
التام وحالة عدم التأكد ،وحتليل اجلدوى االقتصادية للمشاريع العامة اجلديدة من حية اآلثةار
املباشرة وغري املباشرة للمشروع إضافة إىل حتديد أسعار السوا وأسعار الظل ،كما يتم تعريةف
الطلبة بكيفية تقييم املشاريع القائمة والتنبؤ بةأداء املشةاريع وكيفيةة معاجلةة املشةاريع الفاشةلة.
وكةةةذلك يصةةةبح الطالةةةب ملمةةةا بدراسةةةة اجلةةةدوى االقتصةةةادية الةةةيت تقةةةوم بتحليةةةل املشةةةاريع
االقتصةةادية مةةن وجهةةة نظةةر رجةةال األعمةةال ( أصةةاحب املشةةاريع) وكةةذلك االقتصةةاد الةةوتمت
(كرحبيه االحتماعية).

 9114الم الرد

الرتبوي 3:س ا ت مدت د ( 3نظري)

متطلب سابق  3111مبادىء علم النفس
يهدف هذا املقرر اىل تقديم مادة علمية للطالب عن أبرة البحوث والنظريةات الةيت تشةكل
األساس لعملية التعلم – التعليم ،ويتضمن :املنحى السةلوكي فةاملعريف ،ثةم املعةريف االجتمةاعي،
وصوالً إىل املنحى االجتماعي الثقايف ،وكةذلك النظريةات احلديثةة  ،والتطبيقةات الرتبويةة اةذال
النظريةةات .واسةةتعرا

البيئةةة الرتبويةةة وتةةرا التةةدريس والبواع ة علةةى طتلةةف أنواعهةةا وعلةةى

طتلف األفراد والدافعية وانتقةال أثةر الةتعلم والتةدريب ،والةذاكرة البعيةدة والقريبةة والنسةيان،
والةةذكاء وحةةل املشةةكالت واإلبةةداع  ،كمةةا يسةةعى هةةذا املقةةرر اىل إكسةةاب الطالةةب املعرفةةة
املتخصصة بطرا تعلم وتعلةيم الطلبةة مةراعيني يف ذلةك قةدراتهم وميةوام واسةتعداداتهم والفةروا
الفردية املوجودة بينهم.
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يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة مبجال تربية األتفال ذوي االعاقة وذلك مةن خةالل
عر

املبادىء األساسية التةى تسةتند عليهةا الرتبيةة اخلاصةة  ،ويتنةاول هةذا املقةرر فئةات الرتبيةة

اخلاصة املختلفة كاإلعاقة العقلية والسمعية والبصرية والصحية – اجلسمية واالنفعالية واللغوية
واضطرابات السلوك وصعوبات الةتعلم واملوهبةة والتفةوا ،وذلةك مةن حية التعةرف علةى اإلعاقةة
واألسباب وترا الوقاية واملظاهر والتصنيف اخلاص بكل فئة ،واخلصائص النمائية واالنفعالية
والسلوكية واملعرفية واجلسمية والنفسية االجتماعية ،واالعتبارات الرتبوية التى جيةب مراعاتهةا
عنةةد تةةدريس هةةؤالء الطلبةةة .كمةةا يقةةدم املقررعرضةةا للواقةةع احلةةاىل خلةةدمات الرتبيةةة اخلاصةةة
واحلاجات املستقبلية فى هذا اجملال .
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