 .7مهمات أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في الفروع
ل قززد كل فززت اجلام عززة عززددا مززن خززرية أع ضززاء هي ئززة ال تززدريس مززن خززالل ال فزروع بت قززديم
املساعدة للطالبب ومي كزن االت صزال ب هزم خزالل األو قزات ا حملزددة لإل فزادة مزن توجي هزاتهم و خزرباتهم
يف اجملاالت األكادميية واإلرشاد والتوجيه الرتبوي.
وفيما يأتي موجزا عن أبر اخلدمات اليت يقدمها عضو هيئة التدريس
 . 1يع قزد ع ضززو هي ئززة ال تززدريس كززل ح سززب اخت صا صزهب مززع بدا يززة الف صززل الدرا سززيب اجتما عززا
نه يزديا ل طزالب امل قزرر امل عزو ا يزث يزوجههم وي شززرع .زم الطري قزة املث لزى لال سزتفادة مزن ا ملززادة
العلميةب ويسمع اقرتاحاتهم وجييب عن أسئلتهم.
 . 2ي قزدم شزرحا ملزن

ي سزتوعب ب عززض الن قزا مزن ا ملزادة العلم يززة يف امل قزرر الدرا سزي امل عزو خززالل

الف صل الدراسي .
 . 3ي صززحح واج بززات وتعيي نززات ال طززالب ويع يززدها إ لززيهم مززع مالحظا تزه علي هززا ويناق شززهم يف ذ لززن
خالل الفصل الدراسي.
 .4يشجع الطالب على احلوار فيما بينهم ويسهم يف بناء جمموعات العمل بني ذوي التخصص الواحد.
 . 5يساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي ب وترتيب خططهم الدراسية وتنظيمها.
 . 6جييب عن

يع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق تحتوى امل ادةب ويفرأ تقوميها.

 . 7يشرف على عقد االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 . 8يصحح أوراأ االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 . 9يعبل النماذج والوتائق اخلاصة باجلامعة ويعمل على إيصا.ا للجهة املعنية يف الوقت احملدد.
 .10ينفذ تعليمات اجلامعة اخلاصة بتحسني التعليم ملختلف املقررات الدراسية.

 .8الكليات
تقدم اجلامعة سبع كليات يف مستوى البكالوريوس وهي
 . 1كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.
 . 2كلية الزراعة.
 . 3كلية التنمية االجتماعية واألسرية.
 . 4كلية العلوم اإلدارية و االقتصادية.
 . 5كلية العلوم الرتبوية.
 . 6كلية االعالم.
 . 7كلية االداب.
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وتت كزون كزل كل يزة مززن خت صزص أو أك ثزر مي كزن للطا لززب اخت يزار التخ صزص ا لزذي ير غززب
يف دراس ته للحصول على درجة البكالوريوس يف إحدى التخصصات املتضمنة يف هذ الكليات.
تتكون اخلطة الدراسية لكل كلية أو ختصص من مقررات مو عة على النحو ا آلتي
درجة البكالوريوس ختصص منفرد
( ) 27ساعة معتمدة

 . 1متطلبات اجلامعة
 1.1متطلبات جامعة اجبارية

( )24ساعة معتمدة

 2.1متطلبات جامعة اختيارية

( )3ساعات معتمدة

 .2متطلبات كلية

اسب الكلية

 .3املقررات التخصصية  /املنفرد

اسب خطة التخصص

 1.3التخصصية اإلجب ارية

ا سب خطة التخصص

 2.3التخصصية االختيارية

اسب خطة التخصص

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

اجملموع

 146 - 126ساعة معتمدة

درجة البكالوريوس ختصص رئيسي  /فرعي
( ) 27ساعة معتمدة

 . 1متطلبات اجلامعة
 1.1متطلبات جامعة اجبارية

( )24ساعة معتمدة

 2.1متطلبات جامعة اختيارية

( )3ساعات معتمدة
اسب الكلية

 .2متطلبات كلية

اسب خطة التخصص

 .3املقررات التخصصية  /رئيسي  -فرعي
 1.3التخصصية اإلجبارية

اسب خطة التخصص

 2.3التخصصية االختيارية

اسب خطة التخصص
( )29 - 27ساعة معتمدة

 .4التخصص الفرعي

( )138 - 132ساعة معتمدة

اجملموع
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متطلبات الجامعة
متطلبات الجامعة االجبارية ( )24ساعة معتمدة:
رقم
املقرر

الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات
األسبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

0101

تعلم كيف تتعلم

3

3

-

-

0102

احلاسوب

3

2

0104

تاريخ القدس

3

3

1
-

-

0105

العمل التطوعي

0

0

-

انهاء  30ساعة

0106

املهارات احلياتيه

3

3

-

-

0111

اللغة العربية ()1

3

3

-

-

0113

اللغة االجنليزية ()1

3

3

-

-

0205

فلسطني والقضية الفلسطينية

3

3

-

-

0206

الثقافة االسالمية

3

3

-

-

24

23

1

-

اجملممع مل

متطلبات الجامعة االختيارية
يدرس الطالب ( )3ساعات معتمدة من املقررات االتية
الساعات األسبوعية

الساعات
املعتمدة

نظري

عملي

0115

مبادئ اللغة الصينية

3

3

-

-

0116

مبادئ اللغة الرتكية

3

3

-

-

0117

مبادئ اللغة الروسية

3

3

-

-

0207

احلركة األسرية

3

3

-

-

0208

مكافحة الفساد التحديات واحللول

3

3

-

-

0211

اللغة الفرنسية ()1

3

3

-

-

0300

احلضارات البشرية ومنجزاتها

3

3

-

-

0306

املسؤولية اجملتمعية *

3

3

-

-

8180

عربي ()1

3

3

-

-

عنوان امل قرر

رقم املقرر

املتطلب
السابق

* يع تززرب م قززرر امل سززؤولية اجملتمع يززة ( )0306متط لززب جام عززة اج بززاري ب ويع تززرب م قززرر الثقا فززة
االسالمية ( )0206متطلب جامعة اختياري لطلبة كلية التنمية االجتماعية واالسرية فقط.
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توصيف متطلبات الجامعة
اوال :متطلبات الجامعة اإلجبارية
0101ملتعلاملكيفملتتعلا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل مل3ململنظ يمل) مل
يتناول هذا املقرر مواضيع ومفاهيم ومهارات نظرية وعملية أساسية تاج  .ا الطالب منذ حلظة
تسجيله يف اجلامعةب وخالل مسريته ال دراسية اجلامعيةب وحتى مزا ب عزد الت خزرج .وي قزدّم امل قزرر ع لزى
شكل

توى تفاعلي تشاركي يساعد الطل بزة ع لزى اال سزتفادة مزن

يزع م صزادر التع لزيم وا لزتعلّم

املختلفة ونكنهم من استغالل مواعيد الدراسة بشكلٍ ف عزال و مزن وا لزتعلم امل سزتقلّب والتخ طزيطب
وجدولة األنشطة .واستخدام املصادر التعليميّة املختلفة .ويهدف املقرر إىل تسليط الضوء عل ى التعليم
املفتوع ( جامعة القدس املفتوحة أمنوذجا)ب اسرتاتيجيات التعلمب وتوظيف مصادر التعلم والتعليم يف بناء
املعرفةب ومهارات االتصال والتواصل وأدواتها.

0102ملاحلاسمب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
يتناول ه ذا املقرر املفاهيم األساسية للحواسيب اإللكرتونية فيتعرض إىل تطور علم احلاسوب
اإللكرتوني وتصنيفاته ومكوناته ومميزاته من سرعة يف األداءب وإمكانية ختزين ومعاجلة البيانات
واسرتجاع املعلوماتب ويكسب هذا امل قرر الطالب مهارات عملية يف تشغيل احلاسوب ايث يستطيع
استعماله دومنا رهبة وبكل تقة .تم يتعرف اىل االستخدامات النموذجية للحاسوب يف التعليم والتدريب
ويستخدم الربجميات مثل معاجلة النصوص (  )Wordوحزمة البوربوينت كما ي سزتخدم االنرت نزت
والربيد االلكرتوني والتعامل مع الفريوسات احلاسوبية.

0104ملتا خملالقدس:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالتحديات اليت تواجهها مدينة القدسب والتأكيد على احلق
الفلسطيو من خالل

توى مكوّن من ست وحداتب ومقدّمة بطريقة جذابة للمتعلمني وبإسرتاتيجية

تعلّم معا صرة .وهي اجلغرافيا التاراية للقدسب وال قزدس مزن ال فزتح اإل سزالمي ح تزى نها يزة الدو لزة
األمويةب و أوضاع مدينة القدس منذ ب داية الدولة العباسية وحتى معركة حطني (  1187- 750م )ب
القدس يف العهدين األيوبي واململوكيب والقدس يف العهد العثمانيب والقدس من االحتالل الربيطاني
حتى اآلن.

مل
93

0105ململالعم ملالتطمعي:مل0ملساعةملمعتمدةمل 0ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطلبة تقافة العمل التطوعي وتعزيز االنتماء الويفو لديهمب وذلن
من خالل تنفيذ ( )50ساعة منية يف األعمال التطوعية اليت تتوافق مع احتياجات اجملتمع الفلسطيو
ومؤسساته العامة واألهلية تا فيها مرافق اجلامعة واحتياجاتهاب ضمن إجراءات العمل املعتمدة لذلن.

0106ململاملها اتملاحلياتية:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل إكساب خربات مباشرة من خالل التعامل املباشر مع األشخاص والظواهر
احلياتيه ب مما يعطيه القدرة على دمج بني ما يتعلمه ب وما يواجهه خالل التفاعل مع الواقع احمليط ,
وذلن من خالل تقديم ملهارات احلياة يف إيفار ما يفرحته منظمة اليونيسيف ب لتشمل مهارات اإلدارةب
املهارات اإلدراكيةب املهارات اإلجتماعيةب ومهارات العمل املشرتكب إضافه إىل جمموعة من املهارات
األخرى املهمة للطالب .

0111ملاللغةملالع بيةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
الل غززة العرب يززة لي سززت و سززيلة ختا يفززب وتوا صزل بززني ال نززاس وح سززبب بززل إن الل غززة هقو يززة خت تزززل
ماضي األمة وإرتها احل ضزاري وال سزيادي وت قزرتن قوت هزا ب قزوة أبنائ هزاب ور سزد حا ضزرها.لذا ي هزدف
هززذا امل قززرر إىل إك سززاب ب عززض امل هززارات التطبيق يززة يف م سززتويات الل غزة العربية؛ال صززوتية النطق يززةب
وال صززرفيةب والدالل يززة املعجم يززةب و كززذلن النحو يززةب واإلمالئ يززةب والبالغ يززةب والت عززبري ال شززفوي
والك تززابي مززن خززالل الو حززدات الدرا سززية املقد مززة .يق طززرع هززذا امل قززرر بززنمط ا لززتعلّم ا ملززدمج ا لززذي
قززق كر جززات ا لززتعلم املطلو بززة مززن خززالل درا سززة ا ملززادة اإللكرتون يززة واألن شززطة و ال تززدريبات
املصممة وحضور اللقاءات الوجاهية واالفرتاضية.

0113ملاللغةملاالجنليو ةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
This is an introductory course of General English (GE) for
university students at Al-Quds Open University. Since English is an
international language, university students regardless of their
specializations need English in pursuing their studies and
communicating with foreigners. The course emphasizes all language
skills, and aims to improve your English in these skills. It pro vides
clear and straightforward guidance in the basics of English language
while focusing on the sort of language people use in everyday
communication. Learners have access to varied interesting course
materials, wide range of resources for language learning, and up to date
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audio and visual lessons which are relevant to everyday life. The topics
in this course are contemporary and as relevant as possible to the
student needs. Language and fluency are developed through debates,
discussions and presentations. Students will cover language skills such
as justifying opinions, describing and talking about notable people,
problem solving, discussing new ideas and innovations. The course
consists of five learning units. Each unit consists of four components:
Reading, Grammar, Language use and Writing respectively. Students,
through their self-study of the course, have good opportunities to
develop their language skills easily.

0205ملفلسطةمل القضيةملالدلسطيرية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ير مززي مو ضززوع هززذا امل قززرر إىل استك شززاف ا.و يززة احل ضززارية لفل سززطنيب ك مززا ت طززورت م نززذ
ف جزر ال تزاريخب ب غزرض ف هزم أبعاد هزا التارا يززة والسيا سزية واجلغراف يزة والدين يزةب ك مزا ير كزز هززذا
امل قززرر ع لززى مززا نث لززه ال قززوى املت صززارعة يف الق ضززية الفل سززطينية مززن خلف يززات تارا يززة وأيديولوج يززة
ومصام وأهدافب بغرض فهم الواقع وفهم األحداث املتعلقة بفلسطني واختاذ موقف منها.

0206ملالثقافةملاإلسالمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يعاجل املقرر

لة من القضايا الفكرية ذات الصلة املباشرة بالواقع املعاصر وحتدياتهب فهو

يركز على املفهومات األساسية يف جممل الثقافة اإلسالمية ا لزيت تو ضزح جول يزة الن ظزرة اإل سزالمية
وأبعادها اإلنسانية املتكاملةب واليت تشمل عالقة اإلنسان باهلل وعالقة اإلنسان باإلنسانب وتجمل
اجملتمع وعالقته باملكانب كم ا يركز على كل من اإلعجا اللغوي الفوب واإل عجا التشريعي
االجتماعي واإلعجا العلمي يف القرآن ال كزريمب عزالوة ع لزى الرتك يزز ع لزى حيو يزة الف كزر وال ف قزه
اإلسالميني وفقا لتغري الظروف واأل مانب ويف إيفار الثوابت اإلسالمية.

ثانيا :متطلبات الجامعة

االختيارية:

0115ملمبا ئملاللغةملالصيرية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر مبادئ اللغة الصينية وأساسياتها من حيث كيفية نطق أصواتها وكتاباتها
واستخدام املفردات االكثر شيوعا فيها وتوظيفها يف

ل وتراكيب من خالل امل هزارات االسا سزية

للتعلم ومعرفة املذكر واملؤنث والضمائر واجلمع واملفرد وآلية استخدام اللغة يف حياة املتعلم العامة
واخلاصة كالتعريف عن نفسه وكتابة سرية ذاتية كتصرة وبسيطة.
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0116ملمبا ئملاللغةملالرتكية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر مبادئ اللغة الرتكية وأساسياتها من حيث كيفية نطق أصواتها وكتاباتها
واستخدام املفردات االكثر شيوعا فيها وتوظيفها يف

ل وتراكيب من خالل امل هزارات االسا سزية

للتعلم ومعرفة املذكر واملؤنث والضمائر واجلمع واملفرد وآلية استخدام اللغة يف حي اة املتعلم العامة
واخلاصة كالتعريف عن نفسه وكتابة سرية ذاتية كتصرة وبسيطة.

0117ملمبا ئملاللغةملال سية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر مبادئ اللغة الروسية وأساسياتها من حيث كيفية نطق أصواتها وكتاباتها
واستخدام املفردات االكثر شيوعا فيه ا وتوظيفها يف

ل وتراكيب من خالل امل هزارات االسا سزية

للتعلم ومعرفة املذكر واملؤنث والضمائر واجلمع واملفرد وآلية استخدام اللغة يف حياة املتعلم العامة
واخلاصة كالتعريف عن نفسه وكتابة سرية ذاتية كتصرة وبسيطة.

0207ملاحل كةملاألسسةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هزذا امل قزرر توت يززق تزأريخ احلر كززة الويفن يززة األ سزريةب ومرا حززل ت طزور احلر كززة األ سززرية
2016- 1967مب وخصو صززا ب عززد االنتفا ضززة األوىل ح يززث تزا يززدت ا عززداد امل عززتقلني ب صززورة
كززبريةب ومعا نززاة احلر كززة اال سززرية يف سززجون اال حززتالل " خ لززف الق صززبان" اإل جززراءات القمع يززة
كززالعزل واحلر مززان واحملاك مززات اإل ضز افيةب وم عززارك األم عززاء اخلاو يززةب والت جززارب االعتقال يززة
اإلضراباتب تنظيم األسرى تع لزيم األ سزرىب يزارات األ سزرىب تقا فزة االعت قزالب واحلر كزة الن سزوية
األ سززرية يف فل سززطنيب ودور هززا يف احلر كززة الويفن يززة "أ سززريات را ئززدات"ب واجملت مززع احمل لززي وتأه يززل
األ سززرىب والع مززل ع لززى تع لززيمهم ودجم هززم يف اجملت مززع مززن جد يززدب وا لززدفاع عززن ح قززوأ امل عززتقلنيب
وامل عززتقلني الفل سززطينيني واحلما يززة الدول يززة " ال قززانون ا لززدوليب منظ مززة ال صزليب األ محززرب منظ مززة
العفو الدولية وتقاريرها اليت تدين تعامل االحتالل مع املعتقلني الفلسطينيني.

0208ملمكافحةملالدسا :ملالتحد اتمل احللململ:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر اىل التعريف بالف سزاد با شزكاله امل ختل فزة وا سزبابهب وا سزاليب مكافح تزهب
كما يهدف اىل التعرف على مبادئ ال شزفافية وامل سزاءلة وعالقت هزا تكاف حزة الف سزادب ا ضزافة اىل
التعر يززف بال طززابع االخال قززي للوظي فززة العا مززة تززا يززؤدي اىل تقل يززل الف سززاد يف امل سززتويات الوظيف يزة
املختلفة.
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0211ملاللغةملالد نسيةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي طزرع هزذا امل قززرر ك مزادة اختيار يززةب وي هزدف إىل تعر يززف ال طزالب بأسا سززيات الل غزة الفرن سززية
اب تززداء مززن ا حلززروف ا.جائ يززة ويفري قززة كتا بززة الكل مززات تززذكرها ومؤنث هززا و ع هززاب واجل مززل
تكونات هززا األسا سززية ضززمري الفا عززل والف عزل واملف عززول بززه املبا شززر و غززري املبا شززر .ك مززا ميٌ كززن
الطا لزب مززن التعر يززف بنف سززه (ا مسززه وع مززر وجن سززيته وم كززان إقام تززه وعم لززه وهوايا تززه) باإل ضززافة
إىل إجابات قصرية تتضمن الرتحيب واالستئذانب والقبول والرفضب والشكر واالعتذار.
إن األسلوب املستخدم لتدريس املقرر هو أسلوب تفاعل ي يعت مزد ع لزى ف هزم م عزاني امل صزطلحات
اعت مززادا ع لززى اإل شززارات والر سز وم واىل حتف يززز الطا لززب ع لززى الت حززدث بالل غززة الفرن سززية با سززتخدام
موقع "انرتنت" تعليمي

توي على نارين تفاعلية متنوعة مطروحة بأسلوب سلس.

احملتوى اللغوي
 ) 1احلروف ا.جائية.
 ) 2أيام األسبوعب أشهر السنةب الفصول األربعةب التاريخب األرقام.
 ) 3مصطلحات الصف اليت يستخدمها الطا لب واملدرس خالل الدرس.
 ) 4تركيبة اجلملة الفرنسية البسيطة فاعل+فعل+مفعول به.
 ) 5االسم ( النوع والعدد ) وأدوات النكرة والتعريف.
 ) 6تصريف األفعال البسيطة اليت تنتهي بـ  ( erاجملموعة األوىل ).
 ) 7النفي باست خدام ( .) ne+verbe+pas
 ) 8تصريف األفعال املساعدة  étre et avoirباالضافة إىل كيفية استخداماتها ( اجلزء األول ).
 ) 9اجلزء األول من ضمائر امللكية ( .) mon, ma, mes, ton, ta,tes, son, sa, ses

0300مل احلضا اتملالبش ةمل مرجواتها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي عززرف هززذا امل قززرر أوال تف هززوم احل ضززا رة ب شززكل إ

ززاليب ون شززأتها ومظاهر هززا وأدوار هززا

وتفرعا ت هزاب إىل غززري ذ لزن ممززا يت صزل تو ضززوعات فل سززفة احل ضزارة تززم الن ظزر يف احل ضززارات ا لززيت
عرفت هزا الب شززرية وا حزدة ب عززد األ خززرىب والو قزوف مززن كزل وا حززدة ع لززى أ بزر أفكار هززا وت صززوراتها
وممثليهاب وذلن بدءا من حضارات الشرأ القديم إىل ح ضارة التكنولوجيا املعاصرة.
و يزدور مو ضززوع هززذا امل قزرر ع لز ى احل ضززارات الب شزرية ا لززيت ن شزأت يف ال تزاريخ في عززرف ب هززا
اب تز داء تعري فززا عا مززا .تزم ي قززف مززن إجنا ات هززا ع نزدما مي ثززل أ بززر رليات هزا الفكر يززة والعمل يززة .و لززيس
الق صزد درا سززة

يززع م نززاحي احل ضززارة وم ضززامينهاب فزذلن األ مزر ال يت سززع لزه م قززرر وا حززد .وإ منززا
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القصد إبرا املفاهيم والتصورات العامة اليت تقوم علي هزا ح ضزارة مزاب مزن أ جزل ت كزون و عزي ك لزي
شامل بإجنا ات البشرية الذهنية عرب العصورب و مزن أ جزل و عزي الوا قزع احل ضزاري ا لزراهن ا لزذي نزر
بزه الب شزرية .وب هزذا االعت بزار ال يع نززى هزذا امل قزرر تتاب عزة تقن يززات احل ضزارة وإجنا ات هزا املاد يزةب ك مززا
ال ي تزابع درا سززة نظم هززا ومؤس سززاته ا االقت صززادية واإلدار يزة والسيا سززية والع سززكريةب و غززري ذ لززن مززن
التجل يزات العمل يززة للح ضزارة .إن األف كززار وال قزيم هززي و حزدها ا لززيت ي هزدف هززذا امل قزرر إىل إبرا هززاب
ا يززث أن اال يفززالع علي هززا وحتلي لززها مي كززن أن ي سززهما يف ت شززكيل أف كززار الطا لززب وقي مززه أو
تطوير هززا أو إغنائ هززا .ولتقر يززب روع هززذ احل ضززارات إىل ذ هززن ال قززارئ حتززرص و حززدات هززذا امل قززرر
ع لززى أن ت ت ضززمن منززاذج مززن الن صززوص املكتو بززة ا لززيت تت عززرض لززبعض الق ضززايا أو امل فززاهيم املمث لززة
لفكر هذ احلضارة أو تلن.

0306ملاملسؤ ليةملاجملتمعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل ت قززديم ن ظززرة شززاملة عززن امل سززؤولية اجملتمع يززة مززن ح يززث  -تعريف هززا
وأبعاد هززا وتطور هززا ومنطل قززات حت قيق هززا يف اجلام عززات واملؤس سززات األ خززرى ؛ بغ يززة تزو يززد الطل بززة
ت عزارف مقرو نزة باملمار سزات التطبيق يززة ا لزيت تت صزف بالنزا هزة وال شززفافية واإلي ثزار و فزق رؤ يزة وا حزدة
إل جيزاد أنظ مززة جد يززدة تزدرج م عززايري ا جلززودة يف ا سزرتاتيجياتها كززي تتوا فززق مزع متطل بززات امل سززتقبل.
ك مززا ي هززدف هززذا امل قززرر إل بززرا دور كززل مززن الع مززل الت طززوعي وا خلززريي ت شززاركة فاع لززة مززن
القطا عززات الثال تززة ال عززام وا خلززاص واأله لززي يف التغ لززب ع لززى امل شززكالت اجملتمع يززةب و فززق سيا سززة
معينة تتكامل فيها املسؤولية الويفنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية.

8180ململعربي )1مل עבריתمل1مل):مل3ملساعاتملمعتمدةململ 3ملنظ ي)مل مل
مي كززن هززذا امل قززرر الطا لززب مززن معر فززة امل هززارات األسا سززية يف الل غززة العرب يززة احلدي ثززة م ثززل
ا حلززروف االاد يززة وحركات هززاب كتا بززة و قززراءةب بززاخلط ال عززربي املط بززوع وال يز دويب واأل مسززاء مززن
ح يززث امل فززرد واجل مززعب وا ملززذكر واملؤ نززتب ويف ضززي اىل معر فززة الطا لززب تززا ال ي قززل عززن ()500
م فزردة بالل غززة العرب يززةب نك نززه مززن قززراءة ن صززوص عرب يززة ق صززريةب وترك يززب
العربيةب مرتبطة تواضيع تقافية فلسطينية.
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ززل ب سززيطة بالل غززة

