توصيف المقررات:
2463مل التخطي ملاإلقليميمل الترميةملال دية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل التعر يززف بز التخطيط االقت صزادي و أ نززواع التخ طززيط االقت صززادي
وأ سززاليبه و التخ طززيط اإلقلي مززي والق طززاعي وإ عززداد اخل طززة االقت صزادية و التنم يززة االقت صززادية
واسرتاتيجياتهاب وختطيط التنميةب والتنمية الريفية ورارب سابقة.

2464ملاقتصا اتملاأل اضيمل استعماالتها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قزرر اىل حتد يززد ال سززمات املم يزززة للم فززاهيم األسا سززية القت صززاديات األرض
واستعماالتها ضمن إيفا ر ن ظزري وعم لزي اب تزداء مزن مف هزوم األرض ك مزوردب وتو يزع هزذا ا ملزورد ع لزى
الن شززايفات االقت صززادية املختل فززةب مززرورا با ختززاذ ال قززرارات اخلا صززة با سززتعماالت األرض ضززمن
مزتغريات اقت صزادية و سزلوكية وتعليم يزة وانت هز اء بت كزوين ال صزور الذهن يزة ال سزتعماالت األرض و مزدى
االستفادة منها يف تكوين منوذج مثالي الستعماالت األرض.

3105ملعلاملالرد ملاالجتماعي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هزدف هززذا امل قززرر اىل الت عززرف ع لزى الكيف يززة ا لززيت ي تززاتر ب هزا سززلوك اال فززراد نتي جززة تعر ضززهم
للمنب هزات واملوا قزف االجتماع يزةب وك يزف يزؤتر اال يفزار االجت مزاعي يف ال سزلوك االن سزاني ب وتت ضززمن
و حززدات امل قززرر تعر يززف بع لززم ا لززنفس االجت مززاعيب عال قززة ع لززم ا لززنفس االجت مز اعي بززبعض الع لززوم
االج تماع يززة اال خززرىب تززاريخ ع لززم ا لززنفس االجت مززاعيب م نززاهج الب حززث يف ع لززم ا لززنفس االجت مززاعيب
اجلما عزة وديناميكت هززاب االرا هزات واالعت قزادات النف سززية واالجتماع يززةب التع صزب والعال قززات بززني
اجلماعات.

3106ملالرتبيةملا لسكانية:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل التعر يززف ت ف هززوم ا لرتب يززة ال سززكانية وتطوير هززاب والتعر يززف بعنا صززر
وديناميك يززة ال سززكان وامل شززاكل ال سززكانيةب ودور العا مززل ال سززكاني وأ تززر يف م سززتوى احل يززاة
ونوعيتهاب وتلبية احتيا جزات اجملت مزع وتنمي تزهب وإد مزاج

يزع امل فزاهيم واملعلو مزات ال سزكانية تزا يف

ذلن عالقة السكان باملوارد والتخطيط يف املناهج واملقررات الدراسية.
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3111ملصحةملامل أةملالردسيةمل اجلسد ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3110مبادئ علم النفس
يعتمد هذا املساأ على حتليل واقع املرأة والرجل ضمن املؤشرات احلساسة للنوع
االجتماعي يف الصحةب حيث يتم الرتكيز على الوضع ال صحي العام ضمن االحصائيات
ددات الصحة ضمن العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسيةب

وحتليلهاب ويتم دراسة

وحقوأ املرأة بالصحة االجناب ية والعوامل اليت تتحكم فيها وتأتريها على املرأة واالسرةب كما
سيتم توضيح الرفا الصحي وفهم بنود االهداف االمنائية املتعلقة بت حسني صحة االمهاتب
وس نخصص جزء لدراسة واقع الصحة لالشخاص ذوي االعاقة وباألخص املرأة ذات االعاقة
وتأتري ذلن على االسرة واجملتمع.

3112ملمبا ئمل مداةياملالرمعملاالجتماعي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يركز هذا املساأ على فهم املصطلحات االساسية اليت تؤتر على عالقات النوع
االجتماعيب وكيفية تر سيخ االدوار النمطية لكل من املرأة والرجل يف اجملتمعب وتلن االدوار
النارة عن الرتكيب البيولوجي الفسيولوجي الثابتةب مقابل االدوار املكتسبة النارة عن
جمموعة العوامل والعالقات االقتصادية االجتماعية والسياسية والثقافة القابلة للتغيري وفقا
للزمن واملكانب واليت تتقايفع مع اجلنس والعرأ والطبقة والسن .سيتم توضيح العالقات
املتداخلة وتأتريها على تشكيل عالقات القوة باجملتمع واملكانة اجملتمعية وتأتريها على التنمية
البشرية من خالل جمموعة من الدراسات يف العلوم املعرفية كالبيولوجياب علم االنسانب
االقتص ادب االدبب والعلوم السياسية وغريها.

3113ملمقدمةمليفملقضا املامل أة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يعاجل املقرر

لة من القضايا الفكرية والعملية املرتبطة بواقع املرأة ع امليا وإقليميا

و لياب ويركز على دراسة النظريات النسوية عرب التطور وانعكاسها على اوضاع النساء
تاراياب ويتناول اوضاع املرأة العربية املعاصرة يف ابعادها املختلفة الثقافية واالجتماعية
واال نسانية والسياسيةب وحتليل البنى االقتصادية ومشاركة املرأة يف ميدان العملب ان قضايا
املرأة تتقايفع مع العديد من اجملاالت مثل املرأة والسياسةب الدو لةب الصحةب القانونب والتنمية
وغريها من امليادين املتنوعة.
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3114ملنظ اتمليفملالترمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل الرتك يززز ع لززى م فززاهيم التنم يززة ونظريات هززاب وب شززكل خززاص ع لززى
نظر يز ات التنم يززة املثال يززة ونظر يززات التنم يززة املاد يززةب كززذلن ير كزز ع لززى ا سززرتاتيجيات التنم يززة
ب شزقيها " اال سزرتاتيجيات احملاف ظزة واال سززرتاتيجيات الثور يزة "ب ك مزا ي هززدف هزذا امل قزرر إىل تعر يززف
الطا لززب بالعوا مززل امل عو قززة للتنم يززة يف ا لززدول النام يززة وا لززيت ت شززمل العوا مززل االقت صززادية واالجتماع يزة
والسياسيةب كما ويركز ع لزى امل فزاهيم ا لزيت تتع لزق بزالتخطيط وكيف يزة اال سزتفادة مزن التخ طزيط
احلديث يف وضع بعض العالجات للتخلف.

3115ملنظ اتمليفملعلاملاالجتماع:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف ال طززالب باأل سززس املعرف يززة لززبعض النظر يززات الكال سززيكية
واملعا صززرة يف ع لززم االجت مززاعب ورواد هززذ النظر يززات وم ؤس سززيهاب مززع االهت مززام ا خلززاص بالنظر يززة
البنائ يزة الوظيف يزة ونظر يززة ال صزراع ب والنظر يزة التفاعل يززة الرمز يزةب ونظر يزة الت بززادلب ا يزث ي كززون
ت نززاول كززل نظر يززة مززن خززالل العوا مززل املم هززدة لظهور هززاب ووظائف هززاب ومف اهيم هززاب وفر ضززياتهاب
واالنتقادات املوجهة إليهاب ك مزا ويت نزاول امل قزرر الب عزد ال تطبي قزي ل كزل وا حزدة مزن ت لزن النظر يزاتب
ح يززث سززنؤكد ع لززى ح فززز قززدرات الطا لززب ع لززى توظ يززف هززذ النظر يززات يف درا سززة وحتل يززل
املشكالت االجتماعية وتفسريها واقرتاع احللول .ا.

3205ملالسياساتملاالجتماعيةمل الترمم ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هزدف هززذا امل قزرر إىل تعر يززف الطا لزب تاه يززة السيا سزة العا مززة والسيا سزة االجتماع يززة وعال قززة
السيا سززة االجتماع يززة بالتنم يززةب ك مززا ي هززدف إىل التعر يززف بعمل يززة التخ طززيط يف ا لززدول النام يززة
وعالقتها بالتغري االجتماعي مزع عنا يزة خا صزة بأ سزاليب التخ طزيط ومراح لزه وامل بزادئ األسا سزية ا لزيت
ت قززوم علي هززا عمل يززة التخ طززيطب ومناق شززة م شززكالت التخ طززيط للتنم يززة يف فل سززطني خا صززة ويف
الويفن العربي بصفة عامة.

3206ملجتا بملترمم ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل التعر يززف بعمل يززة التنم يززة ودور هززا يف حتق يززق ح يززاة أف ضززلب وخبا صززة
أ سززس وم بززادئ وأ سززاليب وا سززرتاتيجيات تنم يززة اجملت مززع بال شززكل ا لززذي ي سززهم يف تر شززيد عمل يززات
الن مز و والت طززور يف اجملتم عززات احملل يززة مززع مناق شززة االرا هززات املختل فززة للتنم يززةب و عززرض ومناق شززة
قضايا تطبيقية عن التنمية يف جم تمعات العا الثا لزث عا مزة واجملتم عزات العرب يزة ب صزفة خا صزة مزع
العناية بالقضا يا التالية التنمية والتحديث  -اخل طزط اخل مزس و
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اور هزا بزني احلا ضزر وامل سزتقبل

التنم يزة االجتماع يززة  -التنم يززة اإلدار يززة  -تنم يززة ا ملزوارد الب شززرية  -تر شززيد اإلن فززاأ  -ت عززديل الرتكي بززة
ال سزكانية  -ا خلزدمات االجتماع يزة والتنم يزة ال صززحةب اإل سزكانب التع لزيمب ال ضزمان االجت مززاعيب
خدمات الفئات اخلاصة.

3208ملنظ اتملالترميةمل الرمعملاالجتماعي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل سززاأ درا سززة ا هززم النظر يززات املتعل قززة بالتنم يززة وال نززوع االجت مززاعي وتطور هززا
ال تززاراي .والتوج هززات حززول ال نظر يززات الن سززوية مززن ليربال يززة ا شززرتاكية ومارك سززية .و كززذلن
ا خلززوض يف حتل يززل امل فز اهيم االسا سززية بززالنوع االجت مززاعي واجملت مززع والتنم يززة ودرا سززة ا هززم ا ملززداخل
النظر ية لدمج النساء والنوع االجتماعي يف التنمية.

3211ملالصحةملالعامةمل محا ةملالبي ة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يبحث هذا امل قرر يف موضوع النهوض ب صزحة ال فزرد و صزحة اجملت مزع ومحا يزة البي ئزة عزن يفر يزق
تعر يززف ال صززحة ومفاهيم هززا وا ملززرض وعوا مززل حدو تززه وال ظززروف ا لززيت ترا فززق ذ لززن والوقا يززة مززن
األمراض ورفع مستوى الصحي بني أفراد اجملت مزع عزن يفر يزق البي ئزة والتثق يزف ال صزحي ومكاف حزة
األ مززراض املعد يززة وال سزارية ورعا يززة األم والط فززل و تززأمني ال كززوادر الطب يززة وال صززحية واجل هززا
اإلجتماعي الفعال لضما ن حياة كرمية ألفراد اجملتمع .

3212ملاجملتمعملال ديمل احلض يمل البد ي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب باملعر فززة عززن يفبي عززة املت صززل ال بززدوي والري فززي
واحل ضزريب والب نزاء االج ت مزاعي للمجتم عزات البدو يزة والريف يزة واحل ضزرية والعال قزات االقت صزادية يف
هززذ اجملتم عززاتب وال سززكان وا .جززرة الريف يززةب ون شزوء ا ملززدن وتطور هززاب ومع نززى عمل يززة التح ضززر
وآليات هزا وأ سزبابهاب وتزو يززدهم باملعر فزة وبتل يزات عمل يززة للمقار نزة بزني احل يززاة يف ال بزداوة والر يززف ويف
اجملتمع احلضري.

3213مل االتصالمل العالقاتملالعامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف ال طززالب بعمل يززة االت صززال واركان هز ا وانواع هززا وامل هززارات
االت صززالية ا لززيت حت قززق التفا عززل االجت مززاعي مززع اجلم هززور و سززبل فعال يززة الر سززائل وتاتري هززا يف
اجلم هززورب ك مززا و سززيتعرف الطا لززب ع لززى العال قززات العا مززة باعتبار هززا ن شززايفا حيو يززا مززن ان شززطة
االت صزال مزا سزيقود اىل ف هزم العال قزات العا مزة باعتبار هزا ا حزد ان شزطة االدارة ب ك مزا سزيتناول هزذا
امل قززرر الو سززائل ا لززيت ر عززل ن شززا العال قززات العا مززة ف عززاالب باال ضززافة اىل درا سززة الو سززائل ا لززيت
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يعتمده ا اخصا ئيو العال قزات العا مزة لتنف يزذ م هزامهم ع لزى امل سزتوى االداري والتنظي مزي وع لزى م سزتوى
اتصالي ايث يوفر جماال الجناع املؤسسة وحتقيق اهدافها.

3214ملالتغسملاالجتماعي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب ت عززاني ا لززتغري االجت مززاعي وامل فززاهيم وامل بززادئ ا لززيت
تويها ويقوم عليهاب وإغناء درايتهم تصادر وأ منزا الت غزيري االجت مزاعيب وتزو يزدهم باملعر فزة عزن
عوا مززل وأو جززه ا لززتغريات اجملتمع يززة والثقاف يززةب ك مززا وي هززدف إىل تزو يززد ال طززالب باملعر فززة عززن
ا لززتغريات البنائ يززة عا مززة وا لززتغريات يف مرا كززز ال قززوة واملكا نززة خا صززةب وإغ نززاء فهم هززم للرتا بززط
والعال قزات بزني أ جززاء الن سززق االجت مزاعيب وتزو يزدهم باملعر فزة عززن أو ضزاع اجملتم عزات العرب يزة عا مززة
واجملتمع الفلسطيو خاصة وما حدث فيها من تغريات وأسبابها وترابطاتها.

3215ملالتش عاتملاالجتماعية:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف ال طززالب بزأهم الت شززريعات املتعل قززة بالرعا يززة االجتماع يززة يف
اجملت مزع العر بززيب مزع الرتك يززز ع لززى ت شزريعات الع مززل والتأمي نززات االجتماع يزة والت شززريعات األ سززرية
وتشريعات الفئات اخلاصة.

3216ملاجملتمعملاحملليملالدلسطيين:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باألسس املعرف يزة للت طزور ال تزاراي للمجت مزع الفل سزطيو
مززع االهت مززام ا خلززا ص باألب عززاد الدميوغراف يززة والسيا سززية والثقاف يززةب والبنائ يزة املتمث لززة بالن سززق
اال قت صززاديب والن سززق السيا سززيب والن سززق الث قززايف للمجت مززع الفل سززطيوب ك مززا وي شززري امل قززرر إىل
آ تزار ال صزراع العر بزي  -اإل سزرائيلي ع ا مزة وال صزراع الفل سزطيو  -اإل سزرائيلي خا صزة ع لزى كزل وا حزدة
من االنسقة ا ملزذكورة أ عزال يف اجملت مزع الفل سزطيوب مزع االهت مزام ا خلزاص بت طزور وا قزع املؤس سزات
الرتبو يةب ومؤسسات الرعا يزة ال صزحية وال صزحة النف سزيةب والرعا يزة االجتماع يزة و قزدراتها يف ال تزأتري
ع لززى وا قززع كززل وا حززدة مززن أن فززة ا لززذكر ب ك مززا وي هززتم امل قززرر تناق شززة الت حززديات السيا سززية
واالقتصادية واالجتماعية اليت يقف أمامها الشعب الفلسطيو يف يفريقه لبناء دولته املستقلة.

3219ملخدمةملاجلماعة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3109مدخل إىل اخلدمة االجتماعية
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يزف ال طززالب تف هززوم خد مززة اجلما عززةب وأ هززدافهاب وأهميت هززا
كطري قزة مكم لزة ومتكام لززة مزع بززاقي يفزر أ اخلد مزة االجتماع يززة ويت نزاول امل قززرر م بزادئ وأر كززان
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خد مزة اجلما عزةب والتعري فززات املختل فزة للجما عززة وأ نزواع اجلما عزاتب وا لززربامج اجلماع يزة ومؤس سززات
خد مزة اجلما عزةب ك مزا وي هززدف امل قزرر إىل مناق شزة ديناميكيت هزا يف كززل مرح لزة مزن ت لزن املرا حززلب
وأ سزاليب إدارة ل قزاءات اجلما عزة مزع الرتك يزز ع لزى امل هزارات ا لزيت ي سزتخدمها األخ صزائي االجت مزاعي
لتحق يززق ذ لززنب ك مززا وي هززدف امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب باملعر فززة وامل هززارات عززن ماه يززة ت قززويم
اجلما عززة يف مراح لززها املختل فززة وامل هززام املهن يززة املرتت بززة ع لززى األخ صز ائي االجت مززاعي يف التعا مززل مززع
نتائج كل تقويمب وأدوار يف بعض امليادين واجملاالت ملمارسة يفريقة العمل مع اجلماعة.

3222ملالرمعملاالجتماعيمل األمنملاالنسانيمل الترمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
يت نزاول هززذا امل سزاأ م فززاهيم اال مزن االن سززاني مززن من ظزور ال نززوع االجت مزاعي وي هززدف اىل درا سززة
او ضززاع الن سززاء ال غززري ان سززانية م ثززل ا حلززروبب اال حززتاللب وال صززراعات امل سززلحة .ك مززا سززيتم درا سززة
او ضززاع ا ملززرأة و م سززاهماتها يف حززاالت ال سززلم وانعكا سززاته ع لززى التنم يززة عامل يززاب وا تززار اال مززن ع لززى
او ضززاع ا ملززرأة مززن عززدة نززواحي اقت صزاديا وسيا سززيا واجتماع يززا ب ودرا سززة وحتل يززل السيا سززات
واالسرتاتيجيات الويفنية والدولية ذات العالقة.

3223مل التش عاتملاالجتماعيةمل محا ةملالطد مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف ال طززالب بززأهم الت شززريعات املتعل قززة برعا يززة الط فززل يف اجملت مززع
العر بززي ب شززكل عززام ب ويف اجملت مز ع الفل سززطيو ب شززكل خززاص ب مززع الرتك يززز ع لززى ت شززريعات
حقوأ الطفل ب وحقوأ االش خاص ذوي االعاقة ب واالتفاقيات الدولية بهذا اخلصوص.

3226ملحقمقملالطد ململ:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3223التشريعات االجتماعية ومحاية الطفل
يت نزاول هزذا امل قزرر ح قزوأ الط فزل يف الت شززريعات الدول يزة وا لزيت ت شزمل اال عزالن ال عزاملي حل قززوأ
االن سززان ل سززنة(  )1948ب وا عزالن ح قززوأ الط فززل ل عززام (  )1959ب واال عززالن ا خلززاص ا قززوأ
اال شزخاص مززن ذوي االعا قززة ()1975ب واتفاق يززة ح قززوأ الط فززل ل عززام (  )1989ب و كززذلن ح قززوأ
اال شززخاص ذوي االعا قززة يف اجملت مززع الفل سززطيو وت شززمل ت نززاول عززدد مززن احل قززوأ ومناق شززتها م ثززل
ا حلزق يف التع لززيم وال صززحة والتغذ يززة وال سززكن وا حلززق يف التأه يززل وا حلززق يف التن قززل والل عززب وغري هززا
من احلقوأ .
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3227ملمما سةملاخلدمةملاالجتماعيةملمعملاألف ا مل العائالتمل  3:)1ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3109مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
هززذا هززو ا مل قززرر األول مززن بززني م قززررين مت تززالني عززن يفري قززة اخلد مززة االجتماع يززة مززع األ فززراد
وال عزائالتب ح يزث ي هزدف إىل تزو يزد ال طزالب باملعر فزة ال شزاملة عزن م فزاهيم وتعري فزات يفري قزة خد مزة
األ فززراد والعائ لززةب وأ هززدافها وأخالقيات هززاب ومقو مززات العال قززة املهن يززة بززني األخ صززائي االجت مززاعي
والعم يززلب ك مززا ي هز تم امل قززرر بتو ضززيح أ سززلوب وأ هززداف الدرا سززة النف سززية  -االجتماع يززة  -العائل يززة
واآلل يزات املتب عزة لتحقيق هزا مزع الرتك يزز ع لززى امل قزابالت والز يزارة املنزل يزة واال سزتعانة بت قزارير مه نززيني
آخرين لتحقيق ذلن.

3228مل الرمعملاالجتماعيمل العم :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
ي هززدف هززذا امل سززاأ اىل تعر يززف الطل بززة ع لززى وا قززع الن سززاء والر جززال يف م يززدان الع مززل
الفل سزطيوب الت عززرف ع لزى ف جززوات ال نزوع االجت مززاعي يف تعر يززف ا لع مزلب درا سززة م يززات سززوأ الع مززل
الفل سززطيو وخ صززائص العما لززة الن سززائية و مززا تواج هززه مززن معي قززات يف سززوأ الع مززل ا ملززأجور يف
القطا عزات املختل فزةب و سزيتم الت طزرأ اىل تززأتري اال حزتالل اال سزرائيلي ع لزى الت شزكيل االقت صززادي يف
فل سززطني و سززوأ الع مززلب ودرا سززة ال قززوانني الفل سززطينية املتعل قززة بالع مززل والع مززال ودور النقا بززات
واملؤس سززات احلكوم يززة و غززري احلكوم يززة العام لززة وتأتري هززا يف ا لززدفاع عززن ق ضززايا ال عززامالت
والعاملني.

3229مل الرمعملاالجتماعيمل الد لةمل حقمقملاملماطرة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هززذا امل سززاأ اك سززاب الطل بززة م هززارات حتل يززل وف هززم نظر يززات االنظ مززة املت عززددة للدو لززة
وتأتري هززا ع لززى املوايف نززة ومواك بززة ا ملززتغريات يف ا لززدول العرب يززة م نززذ ن شززأت الدو لززة احلدي ثززة ولغا يززة
االنب وما هو م ف هزوم حز ق املوايف نزة ب وك يزف يزتم محا يزة هزذا ا حلزق وممار سزته .و مزا عالق تزه با جملزال
ال عززام وا خلززاصب اال سززتقالليةب حر يززة ال فززردب حززق امللك يززةب امل سززاواة ا مززام ال قززانونب وامل شززاركة
السياسية.

3230ملمنمملالطد مل عا تهململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)
يت نززاول امل قززرر أسا سززيات عمل يززة الن مززو والرعا يززة للط فززل مززع الرتك يززز ع لززى أهم يززة ال سززنوات
األوىل مزن حيا تززه مززن ح يززث الن مززو اجل سززمي والع ق لزي واالجت مززاعي والنف سززيب ك مززا ويت نززاول األ مززور
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الوا جزب مراعات هززا يف مرح لزة احل مززل والر ضززاعة تزم العنا يززة بالط فزل م نززذ ا لززوالدة وح تزى الساد سززة مززن
عمر .

3231مل العالقاتملاالس ةمل األس ةملالدلسطيريةململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول امل قززرر مف هززوم العال قززات اال سززرية و مززداخل درا سززتهاب و مززدى ارت بززا
اال سززرية بتو يززع املرا كززز واألدوار يف

منززط العال قززات

ززيط العائ لززةب وحتد يززد العوا مززل ا لززيت تززؤتر يف األدوار

واألو ضززاع ا ملززتغرية بززني أع ضززاء األ سززرة ب وأ تززر هززذا الت غززيري يف منززط ا حلززراك االجت مززاعي يف

ززيط

االسرة .

3237مل العم ملمعملاألطدالمليفملالظ فملالصعبةململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يت نززاول هززذا امل قززرر ا هززم ال ظززروف ال صززعبة ا لززيت مي كززن ان يت عززرض .ززا االن سززان يف مرح لززة
الطفو لززةب ك مززا ويت نززاول ا هززم اال جززراءات والو سززائل ا لززيت مي كززن ان ت سززاعد الط فززل يف خت طززي
ال ظززروف ال صززعبةب ك مززا وي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف الطا لززب بززادوار مؤس سززات ومرا كززز
الطفولة ارا نكني ورعا يزة وتاه يزل االيف فزال ا لزذين يواج هزون ظرو فزا صزعبةب وي هزدف هزذا امل قزرر
اىل تعريف الطلبة باهم واحدث النظريات العلمية املتعلقة يف العمل مع االيففال يف ظروف صعبة.

3238ملاألطدالملذ يملاالعاقةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل ان يت عززرف الطا لززب بامل سززار ال تززاراي لت طززور ترب يززة االيف فززال ذوي
االعا قززةب ك مززا ي هززدف اىل املا مززه تف هززوم الرتب يززة اخلا صززة والط فززل ذو االحتيا جززات اخلا صزة ب
وم ف هززوم ا لبي ئززة األ قززل ق يززودا ب والع مززل مززع الوا لززدين ب كززذلن يت نززاول هززذا امل قززرر ا هززم ف ئزات ذوي
االعا قززة و هززي االعا قززة العقل يززةب االعا قززة الب صززريةب االعا قززة ال سززمعية ب االعا قززة اجل سززمية
وال صززحيةب اال ضززطرابات االنفعال يززة وال سززلوكيةب صززعوبات ا لززتعلم ب ا ضززطرابات التخا يفززب ب
التوحدب م ع تسليط ال ضزو ء ع لزى م سزببات االعا قزة ب وال طزرأ امل سزتخدمة لت قزديم ا خلزدمات الرتبو يزة
والتعليمية لكل فئة من تلن الفئات.
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3239ملالعرفملضدملاالطدالمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف مع نززى الع نززف ضززد االيف فززال وا هززم ا شززكاله وانوا عززهب وال يزات
وا جزراءات الع مززل مزع االيف فززال ا لززذين يتعر ضزون للع نززفب ك مزا ويت نززاول هززذا امل قزرر أ هززم النظر يززات
املفسرة للعنف ضد االيففال وكذلن أ هزم م صزادر ممار سزة الع نزف ضزد اال يف فزالب ك مزا وي هزدف
هذا املقرر اىل التعرف على العنف املوجه ضد االيففال الفلسطينني.

3240ملالتغذ ةمل صحةملالطد مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف الطا لززب بأهم يززة التغذ يززة عا مززة ويف مرح لززة الطفو لززة املب كززرة
خا صززة واىل يززادة قززدرتها ع لززى معر فززة م شززاكل التغذ يززة لز دى ايف فززال هززذ املرح لززة واال تززار املرتت بززة
ع لززى ذ لززنب ويت نززاول امل قززرر العنا صززر االسا سززية يف ال غززذاءب الفيتامي نززات واهميت هزا يف ال صززحة
وا ملزرضب العنا صززر املعدن يزة واهميت هززا الغذائ يزة وال صززحيةب وا سزباب وأ مزراض سزوء التغذ يززةب وت لززوث
ال غززذاء بامليكرو بززات والت لززوث الكي مززائي واال شززعاعي لل غززذاءب وال غززذاء يف احل مززل والر ضززاعةب
والفطام ومشكالت الرضاعةب واضطرابات األكل .

3241ملاالسرتاتيجية ملالمطري ةمللتدقيقملالر معملاالجتماعي مل:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل سززاأ تززدريس الطل بززة آلل يززات ال تززدقيق وال نززوع االجت مززاعي كتل يززة لتحو يززل
املؤس سززات العام لززة لتخ طززيط وت ضززمني ال نززوع االجت مززاعيب سززيتم درا سززة مرا حززل ال تززدقيقب املنهج يززة
املتب عززة وذ لززن مززن خززالل درا سززة جممو عززة مززن اال اززاث والدرا سزات اال سززرتاتيجية ل تززدقيق ال نززوع
االجتماعي

ليا وعامليا.

3242ملالرمعملاالجتماعيمل االعالم:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
ي عززاجل هززذا امل سززاأ العال قززة املتباد لززة بززني ال نززوع االجت مززاعي واال عززالم و تززأتري كززل منه مززا ع لززى
اال خزر خا صزة مزا يتع لززق بق ضزاي ا ا ملزر أةب ا ضززافة اىل ق ضزايا تزورة االت صززال وأتر هزا يف التنم يزة وا لززتغري
االجت مززاعي .ك مززا سززيناقش امل سززاأ صززورة كززل مززن الر جززل وا ملززرأة يف و سززائل اال عزالم واال فززالم
واملسل سزالت احملل يززة والعامل يززةب ووا قززع ا ملززرأة والر جززل يف املؤس سززات االعالم يززة .ي عززاجل امل سززاأ دور
اال عززالم يف ا حززداث الت غزيري يف التوج هززات اجملتمع يززة في مززا يتع لززق بق ضززايا ال نززوع االجت مززاعي ا ملززثرية
لل جززدلب م ثززل الع نززف اال سززري وع مززل ا ملززرأةب النمط يززة يف ا لززتفكري اجملتم عززي وغري هززاب كززذلن
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ف حزص دو ر اال عزالم يف توج يزه ا لزرأي ال عزام وت غزيري ال صزورة النمط يزة املتعل قزة بزاملرأة خا صزة يف اجملت مزع
الفلسطيو.

3243ملامل أةمليفملاللغةمل األ ب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت طززرأ هززذا امل سززاأ اىل حتل يززل وا قززع ا لل غززة العرب يززة وا لززدالالت الثقاف يززة ا لززيت تززؤتر ع لززى ال نززوع
االجتماعيب على اعتبار ان اللغة ذكورية و نزارس االء يزا لدون يزة ا ملزرأة ت طزرع الت سزاؤالت التال يزة
هززل الل غززة ت كززوين م سززبق عززن احلا لززة الثقاف يززة أم ان احلا لززة الثقاف يززة لال مززم واجملتم عززات هززي ا لززيت
تصنع اللغة وتوجه خطابهاب وتقنن عالقتها بزالنوع االجت مزاعي سزيتم اخت بزار ذ لزن مزن خزالل حتل يزل
االم ثزال ال شز عبية املتداو لزة يف اجملت مززع الفل سزطيو و مززا حتم لزه مززن مزدلوالت تقاف يززة مزن من ظززار ال نززوع
االجتماعي .وسنناقش بعض الكتابات والروايات لكات بزات مزن فل سزطني وا لزويفن العر بزيب وآ فزاأ
التحول يف االستعمال اللغوي.

3244مل الرمعملاالجتماعيمل االس ةمل اجملتمع:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
ي هززدف هززذا امل سززاأ اىل درا سززة يفبي عززة العال قززات وم صززادر ال قززوة و صززن ع ال قززرار دا خزل اال سززرة
ل كززل مززن ا ملززرأة والر جززلب ع لززى اعت بززار ان العائ لززة هززي املؤس سززة االجتماع يزة االوىلب و سززيتم ت نززاول
مكا نززة ا ملززرأة دا خززل العائ لززة العرب يززة والت حززوالت ا لززيت حززد تت ع لززى هززذا العال قززات مززن من ظززور ال نززوع
االجت مززاعيب و سززيتم ن قززاش يفبي عززة االنظ مززة السيا سززية واالقت صززادية ع لززى صززي اغة وت شززكيل و ضززع
الن سزاء يف ا لززدول العرب يزة يف ا جملززال ا خلزاص دا خززل اال سززرة وا جملزال ال عززام يف اجملت مزع .و سززيتم ن قززاش
ال تزأتري ا لززديو والث قززايف ع لزى صززياغة هززذ العال قزات وتأتريه مززا ع لززى اخل طزاب الن سززوي واالنت قززادات
اليت وجهت له.

3301ملسياساتمل مداخ ملمتكةملالرمعملاالجتماعي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
ير كززز هززذا امل سززاأ ع لززى ف هززم متع مززق لسيا سززات ا لززتمكني لل نززوع االجت مززاعي اقت صززاديا ب
سيا سزيا واجتماع يزا مزن خزالل حتل يزل ودرا سزة مؤ شزرات ا لزتمكني املعت مزدة دول يزا وتوظيف هزا عمل يزا يف
درا سزة وحتل يزل ب عززض السيا سزات واخل طزط يف املنط قزةب وف هز م تززأتري هزذ السيا سزات ع لززى د مزج ال نززوع
االجتماعي يف جماالت التنمية.
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3302ملالرم عملاالجتماعيمل العرف:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3245االسرتاتيجية الويفنية لتدقيق النوع االجتماعي
ير كززز هززذا امل سززاأ ع لززى تعر يززف الطل بززة ع لززى مف هززوم الع نززف االقت صززادي والسيا سززي
واالجت مزاع ي دول يزا واقليم يزا و ل يززاب و مزا مزدى تزأتري ع لززى ال صزحة الن ف سزية اجل سزدية واالقت صزادية
لل مزوايفنني والدو لزة ب شززكل عزامب وتعر يزف الطل بززة ع لزى الع نززف ا ملزبو ع لزى ال نززوع االجت مزاعي وآل يززات
الع مززل لل حززد مززن ا تززار ب وسيا سززات ال تززدخل وامل صززادر امل تززوفرة حلما يززة ضززحايا الع نززف .كززذلن
الت طزرأ اىل ف هز م السيا سززات الويفن يزة واال جزراءات املتب عززة ملعا جلزة ق ضزايا الع نززف املتنو عزة واال جززراءات
الوقائية املتبعة للحد منه.

3305ملالدميق اطيةمل الترمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بارت بززا العمل يززات التنمو يززة باألنظ مززة السيا سززية
املختلفةب والنظريات الق ائلة بأهمية الدميقرايف يزة للعمل يزات التنمو يزةب ويت نزاول ق ضزايا ذات ارت بزا
أشكا ل التنمية املختلفة يفبيعة النظامني السياسي واالقتصاديب ك مزا ي عزاجل امل قزرر ت طزور مف هزوم
التنم يززة يف الع قززود اخلم سززة األ خززرية وي سززتعرض الت جززارب املختل فززة ا لززيت أ سززهمت يف ت طززور مف هززوم
التنم يزة و صززوال إىل إد خزال م فززاهيم امل شززاركة وال شزمولية واال سززتدامة إىل مف هزوم التنم يززةب و كززذلن
نشوء مفاهيم التنمية مثل التنمية الريف يزةب وتنم يزة ا ملزرأة وغري هزا ود خزول م فزاهيم درا سزات الف قزر إىل
جمزال الدرا سززات التنمو يززةب وارت بززا عمل يززة التنم يززة وفعاليت هزا مززع يفبي عززة الن ظززام السي ا سززيب وي عززري
امل قرر اهتماما خاصا بالتجربة الدميقرايفية التنموية يف فلسطني يف مراحلها املختلفة.

3306ملامل أةمل الترمية:مل3ملساعاتملمعتمدة 3ملنظ ي) مل
ي هزدف هزذا امل قززرر إىل ت سزليط ال ضزوء ع لززى دور ا ملزوارد الب شزرية يف عمل يززات التنم يزة االجتماع يززة
وخا صززة دور ا ملززرأة يف عمل يززة التنم يززةب والت عززرف ع لززى مززا ت قززوم بززه ا ملززرأة مززن عمل يززات إنتاج يززة و غززري
إنتاج يززة تززا ي سززاعد ع لززى و ضززع خ طززط لز يززادة م عززدالت تنم يززة ا ملززرأة واجملت مززعب وي سززتعرض امل قززرر
حززاالت تطبيق يززة و رززارب را ئززدة مل شززاركة ا ملززرأة يف عمل يززة التنم يززة يف ال عززا ب وكيف يززة تعز يززز دور
ا ملزرأة يف تززدعيم مكانت هززاب واإل جززراءات ا لززيت ا ختزذتها احلكو مززات واملنظ مززات الدول يززة واملنظ مززات
غري احلكومية يف ذلن.

3308ملسياساتملالترميةمل الرمعملاالجتماعي:مل3ملساعاتملمعتمدة 3ملنظ ي) مل
ير كزز هززذا امل سزاأ ع لززى درا سزة مززداخل وتوج هززات تنمو يزة متعل قززة بت ضزمني ال نززوع االجت مززاعيب
وف هززم ا ملززداخل التنمو يززة املختل فززة يف الع مززل مززع الن سززاء الن سززاء يف ا لتنم يززةب الن سززاء والتنم يززةب ال نززوع

282

االجت مزاعي والتنم يزة .و سزيتم ا سزتعراض وحتل يزل لزبعض رزارب ن سزوية تنمو يزة والتعر يزف بالت حزديثات
ومناقشة احللول املطروحةب مع فه م النوع االجتماعي بأبعاد املتداخلة  -اجلنس والطبقة والدين.

3309ملنظ اتملالعال مل تطبيقاتها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3109مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
ي هزدف هزذا امل قزرر إىل تزو يز د ال طزالب باملعر فزة ال شزاملة عززن ب عزض النظر يزات املخ تزارة ملمار سززة
اخلد مززة االجتما ع يززة ( بززاألخص مززع األ فززراد وال عززائالت) مززع االهت مززام بالنظر يززات التال يززة نظر يززة
ال عززالج النف سززي  -االجت مززاعيب والنظر يززة اإلن سززانيةب ونظر يززة االن سززقة ب ونظر يززات ايكولوج يززة
كتل فززةب ع نززد تناول نززا ل كززل وا حززدة مززن هززذ النظر يززات سززنتطرأ إىل عززدة جوا نززب مه مززة ل كززل
نظر يزةب و مززن أهم هززا اخللف يززة ا لتارا يززة للنظر يززةب وتوج يززه النظر يززة لطبي عززة اإلن سززانب م فززاهيم
النظرية وإيفارها الفكري وعالقت هزا بزأيفر فكر يزة ونظر يزات أ خزرى ب األ هزداف وامل بزادئ العالج يزة
ل كزل نظر يززة وامل نزاهج أو ال طززرأ املتب عزة لتحقيق هززا ب واملرا حزل والعمل يززات املتب عزة ملمار سززة النظر يززة يف
العالجب كما وي هزدف امل قزرر إىل حزث ال طزالب ع لزى تزبو ف كزرة ال عزالج املتكا مزل وال شزموليب مزن
ج هزةب والتوج يزه االنت قز ائي ( )Eclecticب مزن ج هزة أ خزرىب أت نزاء ممار سزة اخلد مزة االجتماع يزةب تزا
يتما شزى مزع حاج يزات وم شزاكل العم يزلب و بزدال مزن االقت صزار ع لزى تزبو نظر يزة وا حزدة مزن بزني ت لزن
النظريات أو غريها

3311ملمدخ ملإىلملالتخطي مل الترمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)مل مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف ال طززالب بامل فززاهيم األسا سززية للتنم يززة والتخ طزيط والعال قززات
املتباد لززة بززني امل فززاهيم وتزو يززدهم باملعر فززة عززن أ سززس التخ طززيط االجت مززاعي وأهمي تززه يف أ حززداث
التنم يززة ال شززاملة والت عززرف ع لززى غا يززات التنم يززة االجتماع يززة وأ هززدافها وم يززادين حتقيق هززا ومؤ شززرات
قيا سزهاب وتو ضززيح ضززرورات التخ طززيط االجت مززاعي ومتطلبا تزه إل جنززاع عمل يززات ون شززا يفات و بزرامج
التنم يززة االجتماع يززةب ك مززا وي هززدف إىل تب يززان دور املخ طززط االجت مززاعي يف جمززاالت التنم يززة
وا خلزدمات االجتماع يزةب وأهم يززة املقو مزات ا لزيت ت سززتند علي هزا التنم يزة االجتماع يززة ودور هزا يف إ حززداث
الت غززيري اال جيززابي يف اجملت مززعب والت عززرف ع لززى سيا سززات التخ طززيط الال مززة لتحق يززق الت قززدم
االقت صادي واالجتماعي يف اجملت مزعب والت عزرف ع لزى وا قزع ب عزض امل شزاريع التنمو يزة العرب يزة عا مزة ويف
فلسطني خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها.
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3312ملترظياملاجملتمعمل أجهوته:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3109مدخل إىل اخلدمة االجتماعية
ي هزدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف ال طززالب بطري قزة تن ظززيم اجملت مززع كإ حززدى ال طززرأ يف اخلد مززة
االجتماع يززةب ح يززث سززيكون الرت كيزع لززى تطور هززا ال تززاراي ومفهوم هززا وتعريفات هززا املختل فززةب
وعالقت هزا ب طزرأ اخلد مزة االجتماع يزة األ خزرى ( خد مزة اجلما عزة وخد مزة ال فزرد )ب ك مزا وي هزتم امل قززرر
بتوضيح مبادئ وفلسفة وأهداف تنظيم اجملت مزع وا لع مزل اجل مزاهرييب و منزاذج كتل فزة ملمار سزة هزذ
الطري قززة مززع الرتك يززز ع لززى تنم يززة اجمل ت مززع احمل لززيب والتخ طززيط االجت مززاعيب والع مززل االجت مززاعي
واألج هزززة ا لززيت نززارس مززن خال .ززا يفري قززة تن ظززيم اجملت مززعب بنماذج هززا ا لززثالثب ومراج عززة شززاملة
لكا فزة أدوار األخ صززائي االجت مزاعي يف تن ظززيم اجملت مزع وا لع مززل اجل مزاهريي واال سززرتاتيجيات املتب عززة
يف ممار سزة تن ظزيم اجملت مزع والو سزائل امل سزتخدمة لتحق يزق ذ لزنب ك مزا يت نزاول امل قزرر أهم يزة الق يزادة
يف تنظيم اجملتمع وخباصة معنى القيادة وأنواعها والنظريات حو.ا.

3313ملإ ا ةملاملؤسساتملاالجتماعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3109مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب باأل سززاس امل عززريف ملع نززى اإلدارة وأهميت هززا وأ هززدافهاب
ك مززا وي هززدف إىل تزو يززد ال طززالب باملع ر فززة عززن و ظززائف اإلدارة يف املؤس سززات االجتماع يززةب و مززن
أهم هززا و ظززائف التخ طززيط والتن ظززيم والتوظ يززف والق يززادة وا ختززاذ ال قززرارات والتوج يززه والتن سززيق
وت قزديم الت قززارير والتمو يزل والت قززويم والرقا بززةب ك مزا ويت نززاول امل قززرر مو ضزوع االت صززال اإلداري مززن
ح يززث مف هززوم عمل يززة االت صززال يف املؤس سززات االجتماع يززةب يفرق هززا وو سززائلهاب ومقو مززات االت صززال
الف عزال وال نززاجحب ك مززا وي هزتم امل قززرر تف هززوم التحف يززز والدافع يزة وعمليت هززاب ونظريات هززا املختل فززةب
يهدف هذا امل قزرر أي ضزا إىل أغ نزاء معر فزة ال طزالب بنظر يزات اإلدارة وا ملزدارس اإلدار يزة املختل فزةب مزع
االهت مزام بالنظر يزات العلم يززة الكال سزيكيةب ا ملزدارس ال سززلوكيةب املدر سزة الكم يزةب والنظر يززات
املوقفية.

3314ملاملشكالتملاالجتماعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف ال طززالب بطبي عززة امل شززكالت االجتماع يززة وا ملززداخل النظر يززة
املختل فززة لتحلي لزهاب وتف سززريهاب ويفبي عززة امل شززكالت االجتماع يززة يف البي ئززات احملل يززة املختل فززةب
ويفبي عززة امل شززكالت ا لززيت ت عززاني من هززا ف ئززات الطفو لززة وال شززباب يف ظززروف الع صززر وأ سززاليب
مواجهت هززاب وأب عززاد امل شززكالت ا لززيت ت عززاني من هززا األ سززرة املعا صززرة يف ظززروف البي ئززة العرب يززة عا مززة
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والبي ئززة الفل سززطينية خا صززةب ك مززا وي هززدف امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب باملعر فززة عززن يفبي عززة
امل شزكالت الرتبو يززة ا لززيت ت عززاني من هززا الف ئززات املختل فزة وأتر هززا ع لززى منززو الشخ صززيةب والعال قززة بززني
املشكالت االجتماعية والتغري وأترها على عملية النمو.

3324ملا شا ملاالطدالمل امل اةقةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3230منو الطفل ورع ايته
ي هزدف هزذا امل قزرر اىل تب صزري الطا لزب وتعري فزه تف هزوم االر شزاد النف سزي وتطبيقا تزه والتعر يزف
ت جزاالت االر شزاد املرتب طززة ترا حزل الن مزو املختل فززةب والت عزرف اىل و سزائل

ززع املعلو مزات والبيا نززات

ب وأهميت هزا ال غزراض االر شزاد النف سزيب والت عزرف اىل نظر يزات االر شزاد ومفهوم هزا ودور هزا يف ار شزاد
االيف فزال ا ملزراهقني ب ك مزا ي هزدف امل قزرر اىل التعر يزف خب صزائص االيف فزال ا ملزراهقني وم شزكالتهم
النف سزية املختل فززةب واىل ضززرورة ت قزدير و جززود ا لززربامج االر شززادية واحلا جزة .ززا يف عززالج م شززكالت
االيف فزال  .وي هززدف اىل م سزاعدة الطل بززة يف

او لززة ب نزاء ا لززربامج االر شزادية لاليف فززال يف امل شززكالت

املختل فززةب والع مززل ع لززى خ لززق ا رززا ا جيززابي لززدى الطل بززة حززول االر شززاد النف سززي وا سززتخداماته يف
ارشاد وعالج االيففال املراهقني يف املدرسة واجملتمع واحلياة.

3326ملمما سةملاخلدمةملاالجتماعيةملمعملاألف ا مل العائالتمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل
3ملنظ ي)مل مل
متطلب س ابق  3227ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت ()1
هززذا هززو امل قززرر ال ثززاني مززن بززني م قززررين مت تززاليني يف يفري قززة اخلد مززة االجتماع يزة مززع األ فززراد
وال عزائالتب ح يزث ي هززدف إىل تزو يزد ال طزالب باملعر فززة ال شزاملة عزن الت شززخيصب كعمل يزة مركز يززة
يف ممارسة هذ الطريقة مع الرتكيز عل ى أهداف التشخيصب ومكونا تزه ومركبا تزه و

تويا تزه

التكاملية من الناح يزة النف سزية والعقالن يزة والعايفف يزة والعائل يزة واالجتماع يزة وم هزارة ا سزتق اء أ هزداف
عالج يزة ب نزاء ع لزى ن تزائج الت شزخيصب ك مزا وي هزدف امل قزرر إىل تزو يزد ال طزالب باملعر فزة ال شزاملة عززن
العالج يف ممارسة اخلد مزة االجتماع يزةب مزع الرتك يزز ع لزى أ هز داف وآل يزات ممار سزة ال عزالج النف سزي
 االجت مززاعي  -ال عززائلي ال شززموليب وتو ضززيح ب عززض معو قززات ال عززالجب مززع الرتك يززز ع لزى مقاو مززةالعم يززل لل عززالجب ك مززا ويت طززرأ امل قززرر إىل أ هززداف وعمل يززة وآل يززة ت قززويم ال عززالجب ومقو مززات ال عززالج
الناجح وإنهاء العالجب واملتابعة.
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3327ملتد بملميدانيمل )1ملخدمةملاجتماعية:مل 3ملساعاتملمعتمدة مل  1ملنظ يمل،مل 2مل عملي) مل
متط لززب سززابق  3219خد مززة اجلما عززة ب 3227ممار سززة اخلد مززة االجتماع يززة مززع اال فززراد
والعائالت( )1ب اجتيا  50ساعة معتمدة
هزذا هزو امل قزرر األول مززن بزني أرب عزة م قززررات متتال يزة ح يزث يلت حززق الطا لزب تؤس سزة اجتماع يززة
أو صحية أو تربوية يعمل بها أخصائيون اجتماعيون يف منطقة سزكنا ب ويق ضزي في هزا ت عزدل 15
  20سزاعة أ سززبوعيةب أو مزا ي عززادل  250- 225سززاعة ف صزليةب ا .ززدف األسا سززي مزن هززذا امل قززررهو إتاحة الفرصة للطا لزب ليت عزرف ع لزى كا فزة مؤس سزات الرعا يزة االجتماع يزة يف منط قزة سزكنا ب
مززع اهت مززام خززاص بامل ؤس سززات ا لززيت يع مززل ب هززا أخ صززائيون اجت مززاعيونب و مززن املتو قززع مززن الطا لززب
الت عززرف ع لززى املؤس سززة امللت حززق ب هززا الطا لززب مززن ح يززث تارا هززا وسيا سززته ا وماه يززة خززدماتها
ومشاريعها وجمتمع املن تفعيني من خدماتها وتطوير يفواقمها وغريها مزن املعلو مزاتب كزذلن مزن
املتو قززع مززن الطا لززب الت عززرف ع لززى ا كززرب عززدد مم كززن مززن املؤس سززات االجتماع يززة ا لززيت يع مززل ب هززا
اخصائيون اجتماعيون اتناء تدريب الطالبب ويقوم الطا لزب ات نزاء تدري بزه باملؤس سزة بت قزديم ت قزارير
عن هذ املؤسسات واملؤسسة امللتحق بها الطالب .

3329ملتد بملميدانيمل )2ملخدمةملاجتماعية:مل 3ملساعاتملمعتمدة مل  1ملنظ ي،ململ 2مل عملي) مل
متطلب سابق  3327ا لتدريب امليداني ( )1خدمة اجتماعية
هززذا امل قززرر ال ثززاني مززن بززني أرب عززة م قززررات متتال يززةب يلت حززق الطا لززب تؤس سزة اجتماع يززة او
صززحية او تربو يززة يع مززل ب هززا اخ صززائيون اجت مززاعيون تر كززز يف عم لززها ع لززى يفري قززة خد مززة ال فززردب
ويق ضززي في هززا ت عززدل  20- 15سززاعة ا سززبوعية او ماي عززادلب  250- 225سززاعة ف صززلية و مززن
املتو قزع مزن ال طا لززب خزالل تدري بزه اكت سززاب مل هزارات االت صزال واملقاب لززة ودرا سزة احلا لزة والت شززخيص
النف سزي  -االجت مززاعي  -ال عززائلي وب نززاء خ طززة عالج يزة وا ضززحة األ هززداف والتطل عززاتب ك مززا ومتو قززع
من ال طالب اكتساب مهارات إنهاء العالقة املهنية .

3334ملالترش ةملاالجتماعيةمليفملميدانملالطدملةململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول امل قززرر التن شززئة االجتماع يززة مززن ح يززث تعريف هززا وحتد يززد مقومات هززا يف ظززروف اجملت مززع
واالرا هززات النظر يززة لتف سززريها ب وربط هززا بن مززو شخ صززية الط فززل واكت سززابه ل قززيم جمتم عززه ب
ومعا جلزة أل منزا التن شزئة ومراح لززها وفاعليت هزا يف صزياغة الشخ صززية وال سزلوك االجت مزاعيب وا لززدور
الوظيفي للمؤسسات املهتمة بعملية التنشئة.
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3335ملمشكالتملاالطدالمل ط قملالعال ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
ي هزدف امل قزر اىل الت عززرف ع لزى أ هزم امل شزكالت االنفعال يزة واالجتماع يززة والتعليم يزة وال سززلوكية
ا لزيت قززد يت عززرض .ززا الط فززل يف مرا حززل حيا تززه و يفززرأ الوقا يززة وال عززالجب مززع الرتك يززز ع لززى اال رززا
السلوكيب وأهمية دور األسرة وتعاونها مع املؤسسات الرتبوية يف عالج مشكالت األيففال .

3339ملالصحةملالردسية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3110مبادى ء علم النفس ب (بدون متطلب سابق ل طلبة ختصص ا لرتبية
اخلاصة يف كلية العلوم الرتبوية).
يهدف هذا املقرر إىل تزو يزد ال طزالب باملعر فزة ال شزاملة تف هزوم ال صزحة الن ف سزية مزن ج هزة وع لزم
اال ضززطرابات واأل مززراض النف سزية والعقل يززة مززن ج هززة أ خززرىب ك مززا وي سززتعرض امل قززرر نظر يززات
الشخ صززيةب فحو صززات يفب يززة  -نف سززية لل مززريض وعائل تززهب ت صززنيف وت شززخيص األ مززراض ال طززب -
نف سززيةب واال ضززطرابات العايفف يززةب والربانو يززا ب واال ضززطرابات الع صززابيةب واال ضززطرابات
الش خ صززيةب واال ضززطرابات النف سززية  -ع ضززويةب واال ضززطرابات النف سززية  -ج سززديةب و ظززروف
الطوارئ بالطب النفس ي ومهن الصحة النفسية املختلفة.

3343ملتعد ملالسلمكملعردملالطد مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3110مبادى ء علم النفس ب (بدون متطلب سابق لطلبة ختصص الرتبية
اخلاصة يف ك لية العلوم الرتبوية).
يت ضززمن امل سززاأ مف هززوم ت عززديل ال سززلوك وخطوا تززه وخصائ صززه وا سززاليبه و يفززرأ الق يززاس
امل سزتخدمة لل سزلوكب ك مزا يت ضزمن منهج يزة الب حززث يف ت عزديل ا ل سزلوك أو ت عزديل ال سزلوك امل عززريفب
وتقييم السلوك املكتسب واحملافظة عليه.

3344ململ االجتاةاتملاحلد ثةمليفملت بيةملالطد مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يت نزاول هززذا امل قززرر أ هززم النظر يززات ا لرتبو يززة ا لزيت ت هززتم بالط فززل يف مززرحليت مززا ق بززل املدر سززة
واألساسية ب وأساليب تطو ير شخصية الطفل ب ودور األسرة واملؤسسة الرتبوية يف ذلن .
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3346مل الرمعملاالجتماعيمل الترميةملاملستدامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
ير كززز هززذا امل سززاأ ع لززى االرا هززات والسيا سززات التنمو يززة العامل يززة واحملل يززة و مززدى مراع ات هززا
لل نززوع االجت مززاعي مززن خززالل حتل يززل ادوار ال نززوع االجت مززاعي و

ززدداتها االجتماع يززة والثقاف يززة

واالقت صزادية والسيا سزية والقانون يزة وحا جز ات ال نززوع االجت مزاعي وإمكان يزة حتقيق هززاب و صزنع ال قززرار
وتق سززيم الع مززل دا خززل و خززارج اال سززرة .و سززيتم التع مززق يف حتل يززل الت جززارب وا خلززربات الن سززائية
وامل بززادرات التنمو يززة وامل شززاريع ال صززغرية للن سززاء ضززمن درا سززة مؤ شززرات ال نززوع االجت مززاعي
كمؤشرات املشاركة يف مركز صنع ال قزرار .و سزيتم الت طزرأ اىل د مزج ال نزوع االجت مزاعي يف ق طزاع
االمن وتأتري على التنمية املستدامة.

3347ملختطي مل الرمعملاالجتماعيمل الترمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3112مباد ئ ومفاهيم النوع االجتماعي
ي هززدف هززذا امل سززاأ اىل التعر يززف بامل سززتويات وامل نززاهج املت عززددة لتخ طززيط ال نزوع االجت مززاعي
باب عزاد يف السيا سززات احلكوم يززة وب نزاء م هززارات التحل يززل الن قز دي للسيا سزات واخل طززط مززن من ظززور
ال نززوع االجت مززاعيب ودرا سززة وف هززم وحتل يززل اآلل يززات واالدوات امل سززتخدمة يف تق يززيم وحتل يززل
وا سززرتاتيجيات تززدقيق لت ضززمني ال نززوع االجت مززاعي يف السيا سززات ومرا حززل التخ طززيط والتنف يززذ
للم شز اريع التنمو يزةب و سززيتم درا سززة وحتل يززل مؤ شززرات التخ طززيط وأ هززم اال يفززر والن مززاذج املرتب طززة
بتحليل النوع.

3348مل امل أةمل قضا املالتعليا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
ي شزكل التع لزيم ح جزر الزاو يزة يف تنم يزة قززدرات الن سزاء لتعز يزز م شزاركتهن وتو سزيع خ يز اراتهن
يف احل يزاة العا مززة واخلا صززةب و هزو ي شززكل الت عززبري عزن املكا نززة والقي مززة االجتماع يزة و سززببا لل حززراك
االجت مززاعي لل مززرأة والر جززل يف اجملت مززعب و مززن هززذا املن طززق سززيتم درا سززة او ضززاع ا ملززرأة والر جززل يف
املؤس سززات التعليم يززةب دور امل نززاهج الدرا سززية يف تنم يززة ال قززيم وال سززلوك االجت مززاعي ا لززذي ي عززز
امل سززاواة والعدا لززة يف اجملت مززعب و سززيتم الت طززرأ اىل التن ظززيم االجت مززاعي واالقت صززادي وانعكا سززه
ع لززى الن سززاء يف ت شززكيل خ يززاراتهن مل يززادين التع لززيمب ودرا سززة تززأتري السيا سززات الويفن يززة اخلا صززة
باملؤس سززات التعليم يززة (ا ملززدارس واجلام عززات وال تززدريب امل هززو) ع لززى ا ملززوايفنني يف كت لززف املرا حززل
ا لعمرية وما مدى حساسيتها للنوع االجتماعي وتلبيتها لالحتياجات التنموية املشاركة.
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3349ملمراةجملالبحثملللرمعملاالجتماعي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي
يت نززاول هززذا امل قززرر درا سززة امل نززاهج العلم يززة الك مززي والكي فززي والتمي يززز بينه مززا .ف الب حززث
الكي فززي ي هززتم بالتفا صززيل والتع مززق والتحل يززل والك شززف عززن تفا صززيل الق ضززايا املبحو تززة وي هززتم
بأسلوب البحث باملشاركة واملقاب لزة ممزا يك سزبه اهم يزة يف الك شزف عزن تفا صزيل اجملت مزع اال بزوي
وتأتري هززا ع لززى او ضززاع الن سززاءب يف املقا بززل سززيتم التعر يززف بالب حززث الك مززي ا لززذي ي هززتم بالبيا نززات
الرقم يززة سززواء ع لززى شززكل جززداول او ر سززوماتب ودرا سززة كيف يززة

ززع املعلو مززات وف هززم ةتف سززري

النتائج باستخدام االساليب احلديثة.

3401مل الرمعملاالجتماعيمل قضا املالبي ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3311املدخل اىل التخطيط والتنمية ب  3346النوع االجتماعي والتنمية املستدامة

ي هزدف هززذا امل سززاأ اىل درا سززة وحتل يززل دور ال نززوع االجت مززاعي يف جمززال البي ئززة و مززا هززي
اال سززرتاتيجيات الو يفن يززة يف معا جلززة ق ضززايا البي ئززة لل نززوع االجت مززاعي م ثززل ق ضززايا امل يززا وال صززرف
ال صززحي وإدارة النفا يززات ال صززلبةب و مززا هززي السيا سززات ا.اد فززة اىل ت ضززمني ال نززوع االجت مززاعي
بالقطاع البيئي وسيتم دراسة وحتل يزل الوا قزع الفع لزي للسيا سزات وممار سزات املؤس سزات ذات العال قزة
و كزذلن املعو قززات ا لززيت حتز ول دون م شززاركة فاع لزة للن سززاء يف هززذا ا جملززال .واملرجع يززات القانون يززة
والدولية بهذا اخلصوص.

3402ملمؤسساتملاجملتمعملاملدنيمل قضا املامل أة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
ي هزدف اىل تعر يزف ال طزالب بع مزل منظ مزات اجملت مززع ا ملزدني أو املنظ مزات االهل يزة ا لزيت ت سززتهدف
ا ملززرأة يف براجم هززاب سززريكز الن قززاش خززالل هز ذا امل سززاأ ع لززى ت طززور ون شززأت املنظ مززات األهل يززة
وأهم يززة وجود هززا يف فل سززطنيب واالدوار املركز يززة ا لززيت لعبت هززا وتلعب هززا بابعاد هززا الويفن يززة
واالجتماع يززةب و مززا هززي ا سززس العال قززات مززع املؤس سززات احلكوم يززةب وتعم يززق الن قززاش حززول
الت حززديات وال صززعوبات وال يززات الع مززل واال جنززا ات ا لززيت مت حتقيق هززا للن هززوض بوا قززع ا ملززرأة .سزيتم
دراسة برامج عي نزة مزن هزذ املؤس سزات وحتلي لزها مزن من ظزور ال نزوع االجت مزاعيب ومعر فزة اىل أي مزدى
تعرب عن واقع ال نساء الفلسطينيات اميع ايفيافها واحتياجاتها.
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3404ملامل أة مليفملالقمانةملالدلسطيريةمل املماثيقملالد لية:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3245االسرتاتيجية الويفنية لتدقيق النوع االجتماعي
ير كززز هززذا امل سززاأ ع لززى درا سززة ال سززياأ ال تززاراي ال قززانوني والسيا سززي ا لززذي أ تززر يف ت طززور
ال قززوانني والت شززريعات الفل سززطينيةب درا سززة ال قززانون االسا سززي ورب طززه بامل عززايري واملوات يززق الدول يززة
كحقوأ االنسانب وتيقة بكنيب ...اخلب ورب طزه تف هزوم امل سزاواة والعدا لزة و عزدم التمي يززب ودرا سزة
بعض القوانني املطب قزة م ثزل قزانون العقو بزاتب اال حزوال الشخ صزيةب املط بزق يف فل سزطني و تزأتري ع لزى
شرعية االدوار املتعددة وتعزيز املساواة يف القوانني.

3403ملتد بملميدانيمل )1ملترميةملاجملتمعملاحمللي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1مل نظ يمل،مل
2ملعملي) مل
متطلب سابق  3312تنظيم اجملتمع وأجهزته
يف هززذا امل قززرر يلت حززق الطا لززب تؤس سززة مززن مؤس سززات التنم يززة االجتماع يززة يق ضزي في هززا مززن
 200- 160سززاعة تدريب يززة ب ا يززث ت تززاع لززه الفر صززة للت عززرف ب شززكل فزردي أو

ززاعي ع لززى

ا كززرب عززدد مم كززن مززن املؤس سززات العام لززة يف تنم يززة وتن ظززيم اجملت مززع احمل لززي تجاالت هززا
وختص صز اتها املختل فززة سززواء االجتماع يززة او االقت صززادية او ال صززحية او التعليم يززة ب مززع االهت مززام
بتن ظزيم يزارات

اع يزة ميدان يززة ملؤس سزات تنمو يزة ن ثززل كزل مؤس سزة م يززدانا أو جمزاال مزن م يززادين

او جمزاالت تنم يزة اجمل ت مزع احمل لزي وت سزتوياتها املختل فزة احملل يزة واالقليم يزة والدول يزةب وذ لزن كعمل يزة
يزتم عزن يفريق هززا اكت سزاب معلو مزات عززن هزذ ا.ي ئززات واملؤس سزات بطري قزة مبا شززرة ب و مزن خززالل
هزذا ال تزدريب يزتم الت عزرف ع لزى تزاريخ ع مززل املؤس سزة وا لزربامج واالن شزطة والفعال يزات وامل شزاريع ا لززيت
تن فزذها املؤس سززةب وع لززى ا خلززدمات ا لززيت ت قززدمها وجمت مززع امل نززتفعني مززن هززذ ا خلززدمات وال صززعاب
والت حديات اليت واجهتها وتواجهها وتطلعاتها املستقبلية.

3406مل تد بملميدانيمل )1ملالرمعملاالجتماعي:مل 3ملسا عاتملمعتمدة مل 1ملنظ يمل،مل 2مل عملي) مل
متطلب سابق  3113مقدمة يف قضايا املرأة
ي هزتم هززذا امل سززاأ يف اك سززاب الطل بززة ا خلزربات العمل يزة املرتب طززة بق ضززايا ال نززوع االجت مزاعي يف
امل يززادين املخ تل فززةب واك سززابهم املمار سززة العمل يززة يف التخ طززيط والتن ظززيم والتوج يززه واملتاب عززةب ح يززث
يلت حزق الطل بزة بامل ؤس سزات احلكوم يزة واالهل يزة وذ لززن للت عزرف ع لزى أ هزدافها وآل يزات عم لزها وإدارت هززا
وحتليلها من منظور ال نوع االجتماعيب لتعزيز م عزرفتهم بوا قزع سزوأ الع مزل وتعز يزز م هزارات التوا صزل
واالل تزام بقضايا اجملتمع.
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3407مل اإل شا مل التمجيهمليفملم اح ملالعم :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب باملعر فززة عززن مف هززوم اإلر شززاد والتوج يززهب و عززن مف هززوم
عمل يززة التوج يززه واإلر شززاد ويفبي عززة ا خلززدمات اإلر شززاديةب و عززن احلا جززة إىل ا خلززدمات اإلر شززادية
والتوجيه يزة والنف سزية ل فزراد واجلما عززاتب والت عزرف ع لزى األ سزس ا لززيت ت قزوم علي هزا ت قزديم خززدمات
التوج يززه واإلر شززادب وإك سززاب ال طززالب باملعلو مززات الال مززة للعمل يززة اإلر شززادية وو سززائل

ع هززا

وتنظيم هززاب وتزو يززدهم باملعر فززة عززن ب عززض االرا هززات النظر يززة األسا سززية يف اإلر شززاد وأ سززاليب
ا سززتخدامها مززع األ فززراد واجلما عززاتب والت عززرف ع لززى خ طززوات عمل يززة اإلر شززاد وع لززى م شززكالت
النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.

3408ملالعم ملاجلماعيملالتطمعي:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل تزويد ال طزالب بف كزرة شزاملة عزن مف هزوم الع مزل الت طزوعي والتعر يزف بزه
وبأهدا فزه ودور الفا عزل يف ت قززديم ا خلزدمات اإلن سززانية وحتق يزق التنم يزة االجتماع يززةب ك مزا وي هززدف
امل قززرر بتعر يززف ال طززالب ع لززى األ سززاليب التنظيم يززة العلم يززة إلدارة الع مززل الت طززوعيب وتزو يززدهم
باملعرفة عن تنظيمات العمل الت طزوعي واأل يفزر الت شزر يعية للع مزل الت طزوعيب و عزن آل يزات و سزبل تنم يزة
ا ملزوارد وا سززتثمارها يف الع مزل الت طز وعيب ك مززا وي هزدف امل قززرر إىل تعر يززف ال طزالب تي ثززاأ ال شززرف
األخالقي للعمل التطوعي ودور العمل التطوعي يف إحياء روع املدنية واملوايفنة الصاحلة .

3409ملميا نملمما سةملاخلدمةملاالجتماعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3109مدخل اىل اخلدمة االجتماعية
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب باملعر فززة األسا سززية عززن ب عززض امل يززادين املخ تززارة ا لززيت
نزارس ب هزا مه نزة اخلد مزة االجتماع يزةب بطرق هزا ا لززثالثب و مزن أهم هزا امل يزادين التال يزة جمزال األ سززرة
والطفو لززةب وا جملززال املدر سززيب جمز ال ال شززبيبة غززري العام لززة و غززري املتعل مززةب واخلد مززة االجتماع يززة
الطب يززة وال طززب  -ن ف سززيةب واخلد مززة االجتماع يززة مززع امل سززننيب واخلد مززة االجتماع يززة مززع ا ملززدمننيب
واخلد مززة االجتماع يززة التأهيل يززةب واخلد مزة االجتماع يززة العمال يززةب واخلد مززة االجتماع يززة الريف يززةب يف
نقا شزنا ل كزل وا حزدة مززن هزذا امل يزادين سززيكون الرتك يزز ع لزى ب عززض امل شزاكل وال ظزواهر ال شززائعة
لزدى الف ئززة امل سززتهد فةب وأدوار األخ صزائي االجت مززاعي يف ممار سززة كززل وا حزدة مززن هززذ ا جملززاالتب
وأهم يززة املمار سززة املتكام لززة ل طززرأ اخلد مززة االجتماع يززة الثال تززة ( خد مززة ال فززرد واأل سززرةب خد مززة
اجلما عزةب وتن ظززيم اجملت مزع ) أت نززاء ق يززام األخ صزائي االجت مززاعي بتحق يززق أدوار يف كزل م يززدان مززن
ميادين املمارسة.
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3413ملمشكالتملإ ا ةملالترمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3311مدخل اىل التخطيط والتنمية
يت نزاول هززذا امل قززرر امل شززاكل والعوا ئززق ا لززيت توا جززه ا لززدول النام يززة يف ا لززو ارات واملؤس سززات
واملنظ مزات العام لززة يف جمززال التنم يززة ال شززاملة .وي هززدف امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب بامل فززاهيم املتعل قززة
بإدارة املؤسسات والتنمية والتخطيط و العالقة بني القطاعني العام واخلاص .

3414ملترظياملالتعا نيات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول مقرر تنظيم التعاون يزات أهم يزة الع مزل الت عزاوني لزذوي ا لز دخل ا حملزدود خا صزة ولل شزعوب
النام يززة عا مززة .وي هززدف امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب باأل صززول الفكر يززة لن شززأة احلر كززة التعاون يززة
وفلسفتها واملبادئ اليت قامت علي هزاب وا ملزدارس الفكر يزة التعاون يزة وأتر هزا يف احلر كزة التعاون يزةب
ويفرأ التمويل التعاوني ووضع امليزانية للجمعية التعاون يزة واال يفزالع ع لزى الت جزارب التعاون يزة يف ن ظزم
اقتصادية كتلفة .

3415ملتد بململميدانيمل )2ملترميةملاجملتمعملاحملليمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ يمل ،مل
2ملعملي) مل
متطلب سابق  3403تدريب ميداني ( )1تنمية اجملتمع احمللي
يف هززذا امل قززرر يلت حززق الطا لززب تؤس سززة مززن مؤس سززات التنم يززة االجتماع يززة يق ضززي في هززا مززن
 200- 160سززاعة تدريب يززة ويع تززرب م قززرر تززدريب م يززداني ( )2ا سززتمرارا مل قززرر تززدريب م يززداني ()1
الذي اكتسب فيه الطالب معرفة مبا شزرة وف هزم عم يزق ل شزبكة مؤس سزات تنم يزة اجملت مزعب وي هزدف
هزذا امل قز رر ب صزورة عا مزة الك سزاب الطا لززب ا خلزربات امليدان يزة وامل هزارات العمل يزة وال قزيم واالرا هزات
ال سزلوكية ا لززيت نك نززه مززن ا سزتخدام اال سززاليب والتقن يززات الال مززة لب نزاء م شززروع تن مززوي تطبي قززي
يستطيع من خالله تقديم خدمات للمجت مزع احمل لزيب او ا حلزد مزن ظزاهرة او م شزكلة ت عزوأ تنمي تزهب
والت عززرف ع لززى ال يززتت التخ طززيط .ززذا الرب نززامج وتنف يززذ ومتابع تززه وتقيي مززه والتأ كززد مززن ا نززه ح قززق
ا .دف الذي بنى من اجله.

3421ملالتأةي ملالشام :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعر فزة ال شزاملة عزن امل فزاهيم املختل فزة لإلعا قزة وأنواع هزا
وتصنيفاتها الصحية واالج تماعية واالقت صزادية والنف سزية والعقل يزةب ك مزا وي هزدف امل قزرر إىل تزو يزد
ال طززالب بالب صززري ة والدرا يززة ال شززاملة عززن اآل تززار املختل فززة لإلعا قززة ع لززى ال فزرد وأ سززرته واجملت مززع
و كيفية تقويم وتشخيص تلن اآلتارب يتمركز املقرر أي ضزا يف تو ضزيح ماه يزة التأه يزل والتوج هزات
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املختل فزة ءزو التأه يزل ب مززع الرتك يزز ع لزى مف هزوم التأه يززل ال شزامل ( ال طزيب  -االقت صزادي  -امل هززو -
الرت بزوي  -االجت مزاعي  -النف سززي ) للم عزاأب ودور األخ صزائي االجت مززاعي يف حتق يزق التأه يزل ال شزامل
للمعاأب وبالتعاون مع املعاأ أسرته ومهن أخر ( مثل الطبب والطب النف سزيب والت مزريضب وال طزب
الطبيعيب ومهن حت ليل العمل واالختيار والتوجيه املهوب والعالج باللعبب والتدريب املهو).

3422ملالتدخ مليفملحاالتملاألزماتمل الطما ئ:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3109م دخل اىل اخلدمة االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تزويد ال طزالب باملعر فزة ال شزاملة عزن مف هزوم األ مزات و حزاالت ال طزوارئب
مزع االهت مززام ا خلززاص باأل مززات النا

ززة عززن عمل يزات تطور يززة وانتقال يززة يف ح يززاة اإلن سززانب وأ مززات

آن يزة ومو ضززوعية ()Situationalب و ظزروف يفار ئززة نا

ززة عزن كززوارث يفبيع يزة وأ خزرى مززن صززنع

اإلن سزانب ك مززا وي هزدف امل قززرر إىل تزو يززد ال طزالب باملعر فززة وامل هززارات ال شزاملة لتحد يززد وت شززخيص
األ مز ات وال طزوارئب مزن ح يزث ماهيت هزا ويفبيعت هزا وخصائ صزهاب ي هزتم امل قزرر أي ضزا بتزو يزد ال طزالب
بامل هزارات ال شزاملة لل تزدخل امل هززو يف حزاالت األ مزات وال طزوارئب مززن ح يزث أ هزداف ال تزدخل املبا شززر
و غززري املبا شززرب ومرا حززل وم سززتويات ال تززدخلب والتكتي كززات املختل فززة لل تززدخل ح سززب نظر يززات
كتلفة.

3423ملتد بملميدانيمل )3ملخدمةملاجتماعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متط لززب سززابق  3329ال تززدريب امل يززداني ( )2خد مززة اجتماع يززةب 3312تن ظززيم اجملت مززع
وأجهزته
هززذا هززو امل قز رر الثا لززث مززن بززني أرب عززة م قززررات متتال يززةب ح يززث يلت حززق الطا لززب لل تززدريب يف
مؤس سززة اجتماع يززة أو صززحية أو تربو يزة بوا قز ع  20- 15سززاعة أ سززبوعيةبأو مززا ي عززادل 250- 225
ساعة فصلية ومتوقع من الطالب بناء جممو عزة مزن امل نزتفعني مزن خزدمات املؤس سزةب والت عزاون مع هزم
يف ت شزخيص ح اج يززاتهم امل شززرتكةب وب نززاء خ طززة تدخل يززة أو بر نززامج

ززاعي ليع مززل ع لززى حتقي قززه

معهم خالل تدريبه امليداني.

3426ملالرمعملاالجتماعيمل الثقافةمل التغيس:مل 3ملساعاتملمعتمدة مل  3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3112مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي
يت طززرأ هززذا امل سززاأ اىل درا سززة النظر يززات املعا صززرة واملف سززرة ل لززتغري االجت مززاعي والث قززايفب
وا نززواع ا لززتغري االجت مززاعي وف هززم آليا تززه وعوام لززهب ودور املؤس سززات االجتماع يززة يف مواك بززة ا لززتغري
اجمل تم عززيب وذ لززن ب هززدف اك سززاب الطل بززة آل يززات حتل يززل العوا مززل ا ملززؤترة يف الت شززكيلة االجتماع يززة
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كالطب قزات واال منززا االجتماع يزة والثقاف يززة ال سززائدةب و مز دى إمكان يززا ال تزدخل ال جززراء الت غززيري يف
اجملتمع.

3427مل تد بملميدانيمل )2ملالرمعملاالجتماعي:مل 3ملساعاتملمعتمدة مل 1ملنظ يمل،مل 2ملعملي) مل
متطلب سابق  3406تدريب ميداني ( )1النوع االجتماعي
ير كززز هززذا امل سززاأ ع لززى توج يززه الطل بززة اىل ال تززدريب ضززمن يفززاقم املؤس سززات احلكوم يززة أو
االهلية لقياس مز دى اال سزتفادة مزن الدرا سزة النظر يزة يف حتل يزل سيا سزات وخ طزط و بزرامج املؤس سزات
العام لززة مززن من ظززور ال نززوع االجت مززاعيب با سززتعمال جممو عززة مززن اآل ل يززات يف التق يززيمب والتحل يززل
واسرتاتيجيات التدقيق للنوع االجتماعي.

3429ملتد بملميدانيمل )4ملخدمةملاجتماعية:مل3ملساعات ملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  3423التدريب امليداني ( )3خدمة اجتماعية
هزذا هزو امل قزرر الرا بزع مزن بزني أرب عززة م قزررات متتال يزةب ح يزث ي سزتمر الطا لزب يف ت دري بزه وذ لززن
بوا قزع  20- 15سزاعة أ سززبوعية أو مزا ي عززادل  250- 225سزاعة ف صززلية ب و مزن املتو قز ع مزن الطا لززب
أن ي قزوم بب نززا ء بر نززامج

ززاهريي ملعا جلززة م شززكلة اجتماع يززة يف م كززان سزكنا ب ع لززى أن

تززوي

الربنامج على كافة املراحل اليت درسها يف مقرر تنظيم اجملتمع وأجهزته.

3442ملتطم ملا للغةمل التدكسمللدىملالطد مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يت نزاول امل قززرر كززل مززن الل غززة وا لززتفكري والعال قزة بينه مززا ب ومرا حززل تطوره مززا ع نززد الط فززل ب
وأهم العوامل املؤترة فيهما ب واملشكالت اليت يتعرض .ا الطفل ب ويفرأ معاجلتها .

3443ملأ بملاالطدالمل ثقافةملالطد مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يت نزاول امل قزرر أ هزم األ سزاليب واألن شزطة ا لزيت تز يززد مزن و عزي الط فزل اب تز داء مزن مرح لزة الر يززاض
وح تزى نها يززة املرح لززة األسا سزية ب وير كززز هززذا امل قزرر ع لززى ال قززراءة وا تزراء كزززون األيف فززال الل غززوي
والتفكريي وتوعيته م ببيئتهم وبالعا من حو.مب وتاريخ أدب الطفل ومصادر .
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3444ملسيكملمجيةملاللعبمل الد امامل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3110مبادئ علم النفس
يت نززاول ا مل قززرر ظززاهرة الل عززب ع نززد االن سززان بعا مززة وع نززد االيف فززال خبا صززة ب ومف هززوم الل عززب
ويفبيع تزه وخصائ صززه وأهمي تزه ب و مززا ي طززر أ عل يزه مززن ت غزريات وت طززورات عززرب مرا حزل الن مززاء املتعاق بززة
اليت مير بها األيففال .

3445ملاحلضانةمل اضملاألطدالململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3230منو الطفل ورعايته
يت نززاول امل قززرر احل ضززانات ور يززاض األيف فززال مززن ح يززث أ هززدافها ون شززأتها ووظائف هززا
ون شززايفاتهاب ومتطلب ات هززا االدار يززة ب نززاء ع لززى االحتيا جززات املعرف يززة واالنفعال يززة واحلرك يززة
واجلسمانية لطفل ما قبل املدرسة.

3446ملتد بملميدانيمل )1ململ عا ةملالطد :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  3344االراهات احلديثة يف تربية الطفل
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تززدريب الطا لززب يف مر كززز أو مؤس سززة أو أي ج هززة أ خززرى معت مززدة ذات
عالقة تجال رعاية الطفل ب ويكون التدريب ضمن شرو حتددها الكلية .

3448ملتد بملميدانيمل )2مل عا ةملالطد :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  3446تدريب ميداني 1
ي هزدف هزذا امل قزرر اىل ت قزديم فر صززة للطا لزب لتطب يزق مزا تعل مززه عزن اال يف فزال يف مرح لزة ر يززاض
االيف فززال واملرح لززة االسا سززية ا لززدنيا يف مرا كززز الرتب يززة اخلا صززة  .ك مززا وي هزدف هززذا امل قززرر اىل
تزو يزد الطا لززب بززاخلربات امليدان يززة مززن خززالل تعام لزه مززع االيف فز ال ب شززكل مبا شززر ودرا سززة حززاالتهم
والتعرف اليها .ويضع برناجما تربويا فرديا و دد االن شزطة اجلماع يزة ا يزث ي قزوم الطا لزب خزالل
الف صزل الدرا سززي بتنف يززذ ت لززن ا لزربامج واالن شززطة اجلماع يززة املختل فززةب ك مزا وي تززدرب الطا لززب ع لززى
تنفيذ برامج يف تعديل ال سزلوك و بزرامج وأن شزطة تثقيف يزة وتدريب يزة ال سزر األيف فزال بالت عزاون مزع ادارة
املدارس ورياض االيففال واملراكز .
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3449ملعلاملند ملالرمم:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3110مبادئ علم النفس
يهدف هذا امل قزرر إىل درا سزة مرا حزل منزو اإل ن سزان مزن الطفو لزة ح تزى ال شزيخوخة وإل قزاء ال ضزوء
ع لزى اخل صززائص ال سزيكولوجية ل كززل مرح لززة مزن مرا حززل الن مزو مززع درا سززة مل ظزاهر الن مززو املختل فززة
الن مززو اجل سززميب والن مززو العق لززيب والن مززو االنف عززاليب والن مززو االجت مززاعيب واحلاج يززات اإلن سززانية
خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة.

3450ملالرمعملاال جتماعيمل االقتصا مل العمملة:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3346ا لنوع االجتماعي والتنمية املستدامة
يت طززرأ هززذا امل سززاأ اىل درا سززة الوا قززع االقت صززادي امل عززو و تززأتري ع لززى ال نززوع االجت مززاعي يف
فل سززطنيب مززن خززالل درا سززة توج هززات ب عزض املف كززرين م ثززل الت حززديثيني والكال سززيكيني
واملارك سززية احلدي ثززة  ...سززيتم الت طززرأ اىل اقت صززاد ال سزوأ ا حلززر والنظر يززات واالتفاق يززات
االقتصادية وتأتريها على حياة املرأة والرجل يف فلسطني.

3499ملمش عملالتخ :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعمليمل) مل
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلميب إنهاء  90ساعة
متطلب سابق  3349مناهج البحث للنوع االجتماعي (لطلبة ختصص النوع االجتماعي)
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل إتا حززة الفر صززة أ مززام الطا لززب لي سززتعني تززا اكت سززبه مززن م عزارف
وم هزارات أت نززاء التحا قززه يف كل يززة التنم يززة االجتم اع يززة واال سززرية إل جززراء درا سززة ميدان يززة مل شززكلة او
ق ضززية اجتماع يززة يف جمززال ختص صززه او ب نززاء ب ر نززامج

ززاهريي لت غززيري سيا سززة اجتماع يززة قائ مززة او

ال قزرتاع سيا سززة اجتماع يززة جد يززدة ب مراع يززا املرا حززل واخل طززوات املتب عززة لتحق يززق ذ لززنب و مززن اهم هززا
تو ضززيح الق ضززية او امل شززكلة ا لززيت ي نززوي الطا لززب ال تززدخل ب شززانها ب و

ززع بيا نززات م تززوفرة يف

فل سزطني عززن الق ضززية او امل شززكلة او ا قزرتاع م شززروع جل مز ع البيا نززات عن هزا وحتد يززد م عززا الق ضززية
او امل شززكلة مززن ح يززث حجم هززا وابعاد هززا والعوا مززل ا ملززؤترة ب هززا بتشخي صززها ب وا قززرتاع خ طززة
املواجهة.
خززاص بتخ صززص ال نززوع االجت مززاعي ي هزدف هزذا امل قزرر اىل اتا حزة الفر صزة ا مزام الطا لززب
لي سززتعني تززا اكت سززبه مززن معر فززة وم هززارات ات نززاء التحا قززه بتخ صززص ال نززوع االجت مززاعي وق ضززايا
التنم يزة ال جززراء درا سززة حتليل يززة ال حز دى امل شززاريع التنمو يزة يف مؤس سززة ويفن يززة واملن فززذة م يززدانيا وذ لززن
باستخدام آليات التخطيطب التحليلب التقييم والتدقيق للنوع االجتماعي.
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4302ملال ا ةمل إ ا ةملاألعمالملالصغسة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر بتعر يززف الطا لززب بعمل يززة تن ظززيم امل شززروعات ودور هززا يف يززادة الت طززور
االقتصاديب تعريف الر يزادةب صزفات الر يزادي(منظم امل شزروعات)ب ويت حزدث عزن كيف يزة ال بزدء يف
م شززروع جد يززد ونوي لززه وو سززائل التمو يززل وإدار تززهب الق ضززايا اخلا صززة تززنظم امل شززروعات م ثززل
العال قزات الت جار يزةب الت سزويق املبا شززرب االمت يزا ب درا سزة ا حلزاالت  Case Studiesيف ممار سززة
الريادة للتعرف على أسباب أو فشل املنظم.

4441ملحتلي مل تقيياملاملشا ع:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  3311مدخل اىل الت خطيط والتنمية
ي هززدف هزذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب تف هززوم حتل يززل وتق يززيم امل شززاريع و صززالت امل شززروع
وتعر يززف الطل بززة باملرا حززل ا لززيت ميززر ب هززا امل شززروع وتب يززان املعلو مززات ا لززيت حتتوي هززا درا سززة ا جلززدوى
االقت صزادية للم شزروعات وكيف يزة حتل يزل ا جلزدوى االقت صزادية للم شزاريع اجلد يزدة يف حا لزة التأ كزد
التام وحالة عدم التأ كزدب وحتل يزل ا جلزدوى االقت صزادية للم شزاريع العا مزة اجلد يزدة مزن ح يزث اآل تزار
املباشرة وغري املباشرة للمشروع إضافة إىل حتد يزد أ سزعار ال سزوأ وأ سزعار ال ظزلب ك مزا يزتم تعر يزف
الطل بزة بكيف يززة تق يزيم امل شززاريع القائ مزة والتن بززؤ بزأداء امل شززاريع وكيف يزة معا جلززة امل شزاريع الفا شززلة.
و كززذلن ي صززبح الطا لززب مل مززا بدرا سززة ا جلززدوى االقت صززادية ا لززيت ت قززوم بتحل يززل امل شززاريع
االقت صززادية مززن وج هززة ن ظززر ر جززال األع مززال ( أ صززاحب امل شززاريع) و كززذلن االقت صززاد ا لززويفو
(كرايه االحتماعية).

5114ململعلاملالرد ملالرتبمي3:ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3110مبادىء علم النفس
ي هزدف هزذا امل قزرر اىل ت قزديم مزادة علم يزة للطا لزب عزن أ بزر الب حزوث والنظر يز ات ا لزيت ت شززكل
األ سزاس لعمل يززة ا لزتعلم  -التع لززيمب ويت ضززمن املن حزى ال سززلوكي فززاملع ريفب تزم امل عززريف االجت مززاعيب
و صزوال إىل املن حززى االجت مزاعي الث قززايفب و كززذلن النظر يزات احلدي ثززة ب والتطبي قز ات الرتبو يززة .ززذ
النظر يززات .وا سززتعراض البي ئززة الرتبو يززة و يفززرأ ال تززدريس والبوا عززث ع لززى كت لززف أنواع هززا وع لززى
كت لزف األ فززراد والدافع يزة وانت قززال أ تززر ا لزتعلم وال تززدريبب وا لززذاكرة البع يزدة والقري بززة والن سززيانب
وا لززذكاء و حززل امل شززكالت واإل بززداع ب ك مززا ي سززعى هززذا امل قززرر اىل إك سززاب الطا لززب املعر فززة
املتخص صززة ب طززرأ تع لززم وتع لززيم الطل بززة مززراعيني يف ذ لززن قززدراتهم وم يززو.م وا سززتعداداتهم وال فززروأ
الفردية املوجودة بينهم.
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5145ململمدخ ملاىلملالرتبيةملاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا امل قزرر اىل تعر يزف الطل بزة ت جزال ترب يزة األيف فزال ذوي االعا قزة وذ لزن مزن خزالل
عززرض امل بززادى ء األسا سززية ال تززى ت سززتند علي هززا الرتب يززة اخلا صززة ب ويت نززاول هززذا امل قززرر ف ئز ات الرتب يززة
اخلا صزة املختل فزة كاإلعا قزة العقل يزة وال سززمعية والب صزرية وال صزحية  -اجل سزمية واالنفعال يزة واللغو يززة
وا ضززطرابات ال سززلوك و صززعوبات ا لززتعلم واملوه بززة والت فززوأب وذ لززن مززن ح يززث الت عززرف ع لززى اإلعا قززة
واأل سباب ويفرأ الوقاية واملظاهر والتصنيف ا خلزاص ب كزل ف ئزةب واخل صزائص النمائ يزة واالنفعال يزة
وال سزلوكية واملعرف يززة واجل سززمية والنف سززية االجتماع يززةب واالعت بز ارات الرتبو يززة ال تززى جيزب مراعات هززا
ع نززد تززدريس هززؤالء الطل بززة .ك مززا ي قززدم املقررعر ضززا للوا قززع ا حلززاىل خلززدمات الرتب يززة اخلا صزة
واحل اجات املستقبلية فى هذا اجملال .
مل
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