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 قضايا التنميةالنوع اإلجتماعي وتخصص . 4
 خم جاتملالتعلاملاملقصم ة:أ ال:مل

مزززن  قزززع  عزززيتو لزززب ب مزززالطا ئزززه  بزززات د انتها صزززصن متطل يزززة خت ضزززايا التنم مزززاعي وق نزززوع االجت  ال

 حتقيق كرجات التعلم التالية  

  املعرفة والفهم 

 فية والنظام االجتماعي للمجتمع ثقايئة المعرفة الب .1

 ية اليت تكفل حقوأ االنسان وحقوأ املرأة.معرفة بالقوانني والتشريعات الدولية واحملل .2

 النوع االجتماعي.تنمية وعلى نظريات المعرفة وايفالع  .3

  )اإلدراكية( املهارات الذهنية

لزربامج الوقائيزة والعالجيزة والتنمويزة لل .1 لزيت يتطلزع يف سزيامجتمزع قادر/ة على بناء ا لزتغريات ا أ ا

 اليها السكان.

 تماعي.حليل للربامج املستجيبة للنوع االجقادر/ة على التخطيط والتقييم والت  .2

 النوعية من منظور النوع االجتماعي.لكمية وراء االااث اقادر/ة على اج .3

تززا ي .4 يززة للمجتمزع  مززة القيم بززة يف املنظو لزتغريات املرغو حززداث ا لززى ا لززتغريسززتجيب قزادر/ة ع ات وا

 فة.السريعة داخله وخباصة التغريات يف اجلانب املادي للثقا

 املهنية العملية أو املهارات

تزدخل يف تنميزة وتنظزي .1 مززع آخزذا  باالاكتسزب مهزارات ال يززات م اجملت عتبزار اخنزرا  املزرأة يف عمل

 التنمية.

 اكتسب املهارات الال مة الحداث التغريات املرغوبة داخل اجملتمع. .2

سزززب مكا .3 يززززة  هززززاراتت هززززا يف العمل يزززز دور ملززززرأة وتعز نزززة ا سززززني مكا صززززرة لتح ضزززغط واملنا ال

 التنموية.

لزدعم تو .4 ة حقزوأ جهزات اجملتمزع يف محايزاكتسب مهارة التشبين وبناء الشراكات اجملتمعية 

 املرأة باالستناد اىل التشريعات والقوانني احمللية وكذلن االتفاقيات الدولية.

 علقة بالنوع االجتماعي والتنمية.سات املتوالدرالبحوث اكتسب مهارات اجراء ا .5

 

 



 

261 
 

 العامة  /نقولةاملهارات امل

 والتنمية. ايفلع على رارب عربية وعاملية ناجحة يف النوع االجتماعي .1

لزيت حتمزي حقزوأ ايفلع على  .2 املرجعيات القانونية والتشزريعية احملليزة وعلزى االتفاقيزات الدوليزة ا

 تطلباتها.جيب ملنة تستاملرأة وتوفر .ا بيئة آم

 مهارات االتصالب وتقنية املعلومات 

لزربامج املتخقزادر/ة علزى توظيزف التكنولو .1 ر صصزة يف تنميزة اجملتمزع مزن منظزوجيزا يف خدمزة ا

 النوع االجتماعي.

سززهم قز .2 بزرامج ت نزاء  يززف مزوارد  يف ب مززع احمللزي وقزوا  الفاعلزة وتوظ ادر/ة علزى التواصزل مزع اجملت

 تماعي.ع االجيف تطوير مفهوم النو

  :والبعد األخالقي االراهات والقيم

 ية العليا يف العمل مع اجملتمع.  التزام بالقييم واملبادئ االخالق   .1

سززاواة وا .2 ضززاالميزان بامل لززة االجتماعيزة و فززة لعدا غززيري الثقا سززني لت فززرص بزني اجلن كززافؤ ال مان ت

 النمطية السائدة ا اء مكانة املرأة وحقوقها.

بزاحلقوأ املتسزاوية لكزل مزن املزرأة  تسهمسانية ية وانتبو اراهات ويفن .3 يزؤمن  يف بنزاء جمتمزع 

 والرجل.

تزز .4 سزززتويني الزام باالل لزززى امل صزززحية ع نزززة و ئزززة آم تزززوفري بي لزززى  مزززل ع مزززرالع مزززاعي لل سزززي واالجت أة نف

 والرجل.

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

 ثانيًا:ملسمقملالعم :

جززد  يززيو صززة ان  دالعد سززطني وخبا مززاعي يف فل نززوع االجت يززة وال جمززال التنم لززة يف  سززات العام مززن املؤس

مزززن دوا عزززز ت  قزززد  سزززطينية  مزززات الفل يزززة للحكو سزززرتاتيجية الويفن مزززال نزززوع االجت حزززدات ال اعي يف ر و

كززون  فززرص العمزل تكزاد ت فزإن  يززةب وعليزه  يززة وكزذلن املؤسسزة االمن املؤسسزات االهليزة واحلكوم

 صة يف  وخبامتوفرة بشكل كبري

 السرة.املؤسسات الدولية واالقليمية واحمللية العاملة يف جمال تنمية املرأة وا .1

 وكاالت االمم املتحدة املختلفة. .2

 ملدني.تمع اية ومؤسسات اجملاملؤسسات التنمو .3

 البلديات واجملالس احمللية والقروية. .4

 اللجان احمللية املهتمة بتنمية اجملتمع. .5

 اجلامعات الويفنية. .6

 يئات احلكومية.وا. اراتو ال .7

 املؤسسات االمنية. .8
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ملاملرد  / قضا املالترميةملالرمعملاإلجتماعيختص ململثالثًا:ملمتطلبات

كزززززززالوريوس يف جززززززة الب لزززززززى در صززززززول ع صززززززص للح مززززززا خت نزززززززوع االجت ضزززززززايا ال عي وق

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 129على الطالب ان يتم بنجاع ) باملنفرد/التنمية

 

 :/ التخصص المنفرد  التخصصيةالمقررات   .1

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 81تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي81وتتكون من )  :ريةباإجمقررات تخصصية  1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3110 - 3 3 ة املرأة النفسية واجلسديةصح 3111

 - - 3 3 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112

 3112 - 3 3 املرأةمقدمة يف قضايا  3113

 - - 3 3 نظريات التنمية والنوع االجتماعيمل3208

 3113 - 3 3 االنساني والتنمية ماعي واألمنالنوع االجت 3222

 3113 - 3 3 اعي والعملاالجتمالنوع  3228

 - - 3 3 النوع االجتماعي والدولة وحقوأ املوايفنة 3229

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي واإلعالم 3242

 - - 3 3 املرأة يف اللغة واألدب 3243

 3112 - 3 3 النوع االجتماعي واالسرة واجملتمع 3244

 - - 3 3 اعياالسرتاتيجية الويفنية لتدقيق النوع االجتم 3245

 3112 - 3 3 اسات ومداخل نكني النوع االجتماعيسي 3301

 اجملموع احلرة اختياري باريجا جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 81 - - 81 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 129 عاجملمو
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3245 - 3 3 النوع االجتماعي والعنف 3302

 - - 3 3 االجتماعيلنوع مية واسياسات التنمل3308

 - - 3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 3113 - 3 3 جتماعي والتنمية املستدامةع االالنو 3346

 3112 - 3 3 تنميةع االجتماعي والالنو ختطيط 3347

 3112 - 3 3 املرأة وقضايا التعليم 3348

 5303 - 3 3 مناهج البحث للنوع االجتماعي 3349

 3346ب 3311  - 3 3 نوع االجتماعي وقضايا البيئةلا 3401

 3113 - 3 3 وقضايا املرأةمؤسسات اجملتمع املدني  3402

 3245 - 3 3 دوليةلسطينية واملواتيق الاملرأة يف القوانني الف 3404

 3113 2 1 3 ( النوع االجتماعي1تدريب ميداني ) 3406

 3112 - 3 3 غيريالنوع االجتماعي والثقافة والتمل3426

 3406 2 1 3 ( النوع االجتماعي2تدريب ميداني ) 3427

 3346 - 3 3 القتصاد والعوملةجتماعي واالنوع اال 3450

 5303ب  3349 2 1 3 رجمشروع التخ 3499

  6 75 81 اجملموع

 المقررات الحرة: .2

يزززار ) لزززب اخت سززتطيع الطا صزززات 6ي مزززن ختص خزززر  صزززص آ مزززن أي خت مزززدة  سزززاعات معت عززز(  /  ةاجلام

صززهب سزززية لتخص طززة الدرا ضزززم خززارج اخل كززون م لززى أن ال ي حزززرة ع قززررات  ملززادة التكم يزززة ون ا عليم

 .ة من التخصصكون ممنوعوأن ال ت أخرى كما  و/أو كيفا يف مقررات  مكررا 
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ملف عيمل- ئيسيمل/الرمعملاالجتماعيمل قضا املالترميةختص ململ ابعًا:ملمتطلبات
 

كزززالوريوس يف جزززة الب لزززى در صزززول ع صزززص للح يزززة  خت ضزززايا التنم مزززاعي وق نزززوع االجت ال

 ساعة معتمدة مو عة كما يأتي ( 132ب على الطالب ان يتم بنجاع )فرعي-رئيسي /

 :/ التخصص الرئيسي    المقررات التخصصية .1

 تي ( ساعة معتمدة مو عة كما يأ66تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي66: وتتكون من )إجباريةصية مقررات تخص.  1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 دةاملعتم

ت اعاالس

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3110 - 3 3 يةصحة املرأة النفسية واجلسد 3111

 - - 3 3 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112

 3112 - 3 3 قضايا املرأةمقدمة يف  3113

 - - 3 3 نظريات التنمية والنوع االجتماعيمل3208

 3113 - 3 3 ميةوالتن نسانيالنوع االجتماعي واألمن اال 3222

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي والعمل 3228

 - - 3 3 لدولة وحقوأ املوايفنةجتماعي واالنوع اال 3229

 3113 - 3 3 إلعالمجتماعي واالنوع اال 3242

 3112 - 3 3 النوع االجتماعي واالسرة واجملتمع 3244

 - - 3 3 تماعياالسرتاتيجية الويفنية لتدقيق النوع االج 3245

 3112 - 3 3 سياسات ومداخل نكني النوع االجتماعي 3301

 3245 - 3 3 لعنفجتماعي واالنوع اال 3302

 - - 3 3 االجتماعيسياسات التنمية والنوع مل3308

 اجملموع احلرة اريتياخ اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص الفرعي عيص الفرمتطلبات التخص

 135 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 دةاملعتم

ت اعاالس

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3112 - 3 3 ختطيط النوع االجتماعي والتنمية 3347

 3112 - 3 3 املرأة وقضايا التعليم 3348

 5303 - 3 3 جتماعيع االث للنومناهج البح 3349

 3245 - 3 3 املرأة يف القوانني الفلسطينية واملواتيق الدولية 3404

 3113 2 1 3 ( النوع االجتماعي1تدريب ميداني ) 3406

 3112 - 3 3 االجتماعي والثقافة والتغيري النوعمل3426

 3406 2 1 3 ( النوع االجتماعي2تدريب ميداني ) 3427

 3346 - 3 3 اعي واالقتصاد والعوملةمتاالج النوع 3450

 5303ب  3349 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  6 60 66 عمواجمل

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

مززن ) كززون  مززد27تت سززاعة معت هزز(  هززا ة اتار لززيت تطرح يززة ا صززات الفرع حززد التخص مززن ا لززب  ا الطا

 الكليات االخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


