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هررا ويناقشررهم لل الواجبات البيتية واالنشطة يصحح .3 ترره علي مررع مالحظا لرريهم  طالب ويعيدها إ

 يف ذلك خالل الفصل الدراسي.

 بني ذوي التخصص الواحد. يشجع الطالب على احلوار فيما بينهم ويسهم يف بناء جمموعات العمل .4

 يساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي ، وترتيب خططهم الدراسية وتنظيمها. .5

 جييب عن مجيع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق مبحتوى املادة، وترا تقوميها. .6

 يشرف على عقد االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة. .7

 .يصحح أوراا االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة .8

قرررت  .9 يرررة يف الو هرررة املعن صرررا.ا للج لرررى إي مرررل ع عرررة ويع صرررة باجلام ثرررائق اخلا مررراذج والو بررا الن يع

 احملدد.

 ينفذ تعليمات اجلامعة اخلاصة بتحسني التعليم ملختلف املقررات الدراسية. .10

 الكليات. 8

 يف مستوى البكالوريوس وهي: كليات بعستقدم اجلامعة 

 التطبيقية.كلية التكنولوجيا والعلوم  .1

 كلية الزراعة. .2

 كلية التنمية االجتماعية واألسرية. .3

 و االقتصادية. اإلداريةكلية العلوم  .4

 .العلوم الرتبويةكلية  .5

 كلية االعالم. .6

 كلية االداب. .7

لررذي يرغررب تو يررار التخصررص ا تكون كل كلية من ختصص أو أك ر ميكن للطالب اخت

كررررالوريوس يف  جررررة الب لررررى در صررررول ع سررررته للح حرررردىيف درا صررررات امل إ هررررذه التخص ضررررمنة يف  ت

 الكليات.

 لكل كلية أو ختصص من مقررات موزعة على النحو اآلتي: الدراسيةتتكون اخلطة 

 درجة البكالوريوس ختصص منفرد:

 ( ساعة معتمدة27) متطلبات اجلامعة. 1

 ( ساعة معتمدة24) متطلبات جامعة اجبارية 1.1

 ساعات معتمدة( 3) متطلبات جامعة اختيارية 2.1
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 حبسب الكلية متطلبات كلية .2

 حبسب خطة التخصص املقررات التخصصية / املنفرد .3

 حبسب خطة التخصص اإلجباريةالتخصصية  1.3

 حبسب خطة التخصص التخصصية االختيارية 2.3

 ( ساعات معتمدة6-0) املقررات احلرة .4

 ساعة معتمدة 146 - 126 اجملموع

 

 البكالوريوس ختصص رئيسي / فرعي:درجة 

 ( ساعة معتمدة27) متطلبات اجلامعة. 1

 ( ساعة معتمدة24) متطلبات جامعة اجبارية 1.1

 ( ساعات معتمدة3) متطلبات جامعة اختيارية 2.1

 حبسب الكلية متطلبات كلية .2

 حبسب خطة التخصص فرعي -املقررات التخصصية / رئيسي  .3

 حبسب خطة التخصص اإلجباريةالتخصصية  1.3

 حبسب خطة التخصص التخصصية االختيارية 2.3

 معتمدة ساعة( 29 - 27) التخصص الفرعي .4

 ساعة معتمدة( 141 - 132) اجملموع

   متطلبات الجامعة 

 ( ساعة معتمدة: 24متطلبات الجامعة االجبارية ) 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاري  القدس 0104

 ساعة 30انهاء  - 0 0 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 املهارات احلياتيه 0106
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1االجنليزية )اللغة  0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 ال قافة االسالمية  0206

 - 1 23 24 اجملموع

 متطلبات الجامعة االختيارية 

 ( ساعات معتمدة من املقررات االتية : 3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
املتطلب 

 عملي نظري السابق

 - - 3 3 مبادئ اللغة الصينية 0115

 - - 3 3 مبادئ اللغة الرتكية 0116

 - - 3 3 مبادئ اللغة الروسية 0117

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 مكافحة الفساد: التحديات واحللول 0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية * 0306

 - - 3 3 (1عربي ) 8180

يررة )*   سررؤولية اجملتمع قرررر امل ترررب م برراري ،0306يع عررة اج لررب جام فررة  ( متط قرررر ال قا ترررب م ويع

 كلية التنمية االجتماعية واالسرية فقط. لطلبة( متطلب جامعة اختياري 0206االسالمية )
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  متطلبات الجامعةتوصيف 

 اإلجبارية اوال: متطلبات الجامعة
 

 نظري (  3  ساعات معتمدة  3تعلم كيف تتعلم:  0101

لررب منررذ حلظررة  يتناول هذا املقرر مواضيع ومفاهيم ومهارات نظرية وعملية أساسية حيترراج .ررا الطا

خرررج. عررد الت مررا ب تررى  يررة، وح سررية اجلامع سررريته الدرا خررالل م عررة، و سررجيله يف اجلام لررى و ت قرررر ع قررّدم امل ي

لررتعّلم  لرريم  وا صررادر التع يررع م مررن مج سررتفادة  لررى اال بررة ع سرراعد الطل شرراركي ي فرراعلي ت ترروى ت شرركل مل

عررال شرركٍل ف سررة ب يررد الدرا سررتغالل مواع مررن ا كررنهم  فررة ومت مررن املختل طرريط،  و سررتقّل، والتخ لررتعلم امل وا

فررة. التعلرريم تسررليط الضرروء علررى  إىلويهرردف املقرررر  وجدولررة األنشررطة. واسررتخدام املصررادر التعليميرّرة املختل

قرردس املفتوحررة أمنوذجررا  لررتعلم(، املفتررول ) جامعررة ال لرريم يف ، واسرررتاتيجيات ا لررتعلم والتع توظيررف مصررادر ا

 .مهارات االتصال والتواصل وأدواتها، وبناء املعرفة

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3احلاسوب:  0102

يررة فيتعرررض إىل تطررور علررم احلاسرروب يتناول هررذا املقرررر املفرراهيم األساسررية للحواسرر يب اإللكرتون

نررات  يررة ختررزين ومعاجلررة البيا اإللكرتوني وتصنيفاته ومكوناته ومميزاته من سرررعة يف األداء، وإمكان

يررة يف تشررغيل احلاسرروب حبيررث يسررتطيع  واسرتجاع املعلومات، ويكسب هذا املقرر الطالب مهارات عمل

عرررر ثرررم يت قرررة.  كرررل ث برررة وب منرررا ره سرررتعماله دو لررريم اىل  ف ا سررروب يف التع يرررة للحا سرررتخدامات النموذج اال

( وحزمررة البوربوينررت كمررا يسررتخدم  Wordوالترردريب ويسررتخدم الربجميررات م ررل معاجلررة النصرروص )

 .احلاسوبيةوالربيد االلكرتوني والتعامل مع الفريوسات  اإلنرتنت

 

 نظري( 3 معتمدة  ساعات 3تاريخ القدس:  0104

قرررر إىل  هررذا امل هرردف  بررةي يررف الطل حررديات تعر لرريت بالت هررا ا يررد تواجه قرردس، والتأك نررة ال لررى مدي  ع

حلرررق سرررطي  ا تررروى خرررالل مرررن الفل كرررّون مل حررردات، سرررت مرررن م مرررة و قرررة ومقّد برررة بطري مرررتعلمني جذا  لل

سرررتاتيجية لرّرم وبإ صرررة تع هرري:  .معا قرردسو يررة لل يررا التارط تررى ، واجلغراف سررالمي ح فررتح اإل مررن ال قرردس  ال

يررة الدولررة العباسررية وحتررى معركررة حطررني )أوضررا، ونهاية الدولة األموية نررة القرردس منررذ بدا -750ع مدي
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لرررروكي(، م1187 يرررروبي واملم هرررردين األ قرررردس يف الع مرررراني، وال هررررد الع  قرررردس يف الع مررررن ، وال قرررردس  ال

 .االحتالل الربيطاني حتى اآلن

 

 

 نظري( 0  ساعة معتمدة 0: العمل التطوع:  0105

بررة  سرراب الطل قرررر إىل إك هررذا امل هرردف  لررديهم، ي لرروت   مرراء ا يررز االنت طرروعي وتعز مررل الت فررة الع ثقا

يررذ ) خررالل تنف مررن  لررك  مررع 50وذ جررات اجملت مررع احتيا فررق  لرريت تتوا يررة ا مررال التطوع يررة يف األع سرراعة زمن  )

مررل  هررا، ضررمن إجررراءات الع عررة واحتياجات فررق اجلام هررا مرا يررة مبررا في مررة واألهل سررطي  ومؤسسرراته العا الفل

 املعتمدة لذلك.

 نظري( 3  ساعة معتمدة 3: املهارات احلياتية  0106

سررراب  قررررر إىل إك هرررذا امل هررردف  شرررخاص ي مرررع األ شرررر  مرررل املبا خرررالل التعا مرررن  شررررة  خرررربات مبا

والظواهر احلياتيه ، مما يعطيه القدرة على دمج بني ما يتعلمرره ، ومررا يواجهرره خررالل التفاعررل مررع الواقررع 

يررراة يف هررارات احل قررديم مل خررالل ت مررن  لررك  حملرريط , وذ شرررمل :  ا سرريف ، لت مررة اليوني ترره منظ مررا ترح تررار  إ

ضرررافه إىل  شررررتك، إ مرررل امل هرررارات الع يرررة، وم هرررارات اإلجتماع يرررة، امل هرررارات اإلدراك هرررارات اإلدارة، امل م

 جمموعة من املهارات األخرى املهمة للطالب .

 نظري( 3 معتمدة  ساعات 3(: 1اللغة العربية   0111

يررة ختتررزل  غررة هقو بررل إن الل نرراس وحسررب،  بررني ال تررب وتواصررل  اللغة العربية ليست وسيلة ختا

ماضي األمة وإرثها احلضاري والسيادي وتقرتن قوتها بقوة أبنائها، وجتسد حاضرها.لذا يهدف 

يررة،  غررة العربية؛الصرروتية النطق يررة يف مسررتويات الل هذا املقرر إىل إكساب بعض املهارات التطبيق

صرررفية شررفوي وال عرربري ال يررة، والت يررة، والبالغ يررة، واإلمالئ كررذلك النحو يررة، و يررة املعجم ، والدالل

سررية املقدمررة. يق خررالل الوحرردات الدرا ملرردمج والكتابي من  لررتعّلم ا بررنمط ا قرررر  هررذا امل لررذي طرررل    ا

قررق  تررردريبات حي شررطة و ال يرررة واألن ملررادة اإللكرتون سرررة ا خررالل درا مرررن  بررة  لرررتعلم املطلو جررات ا طر

 .فرتاضيةور اللقاءات الوجاهية واالاملصممة وحض
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0113 English (1): 3  3ساعات معتمدة  نظري )  

This course is prepared and written by a team of professional  

teachers of English language aiming at integrating state-of-the art  

technology into learning and teaching English as a foreign language as 

well as improving students' ability to communicate fluently in English 

language. This course also tries to rely on best teaching practices and 

adopts learner-centered approach where students work as groups and 

individuals to explore problems and become active learners rather than 

passive knowledge recipients and ultimately, students can construct  

their own knowledge. 

  Towards this end, this course is based on active learning and  

teaching strategies such as collaborative learning, inquiry based  

learning, project-based learning, task-based learning, flip learning, 

group and pair discussion. The course also seeks to enhance students' 

linguistic skills. Therefore, the course is comprised of eight units: six 

major units and two revision units. Each unit contains three reading 

texts followed by a number of activities and exercises to be carried out 

by students to ensure active participation. 

 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3فلسطر والقضية الفلسطينية:  0205

نررذ يرمي موضوع هذا املقرر إىل استكشاف  طررورت م سررطني، كمررا ت يررة احلضررارية لفل ا.و

هررذا  فجر التاري ، بغرض فهم أبعادها التارطية والسياسية واجلغرافية والدينية، كما يركز 

يررات تارطيررة وأيديولوجيررة  مررن خلف سررطينية  املقرر على ما مت له القوى املتصررارعة يف القضررية الفل

 تعلقة بفلسطني واختاذ موقف منها.ومصاا وأهداف، بغرض فهم الواقع وفهم األحداث امل

 نظري( 3ساعات معتمدة   3الثقافة اإلسالمية:  0206

هررو  ترره، ف صررر وحتديا بررالواقع املعا شرررة  يررة ذات الصررلة املبا ضررايا الفكر مررن الق لررة  قرررر مج عرراا امل ي

ظرررة  يررة الن لرريت توضررح لول فررة اإلسررالمية ا سررية يف جممررل ال قا مررات األسا سررالمية يركررز علررى املفهو اإل

برراهلل وعالقررة اإلنسرران باإلنسرران، ومبجمررل  لرريت تشررمل عالقررة اإلنسرران  وأبعادها اإلنسررانية املتكاملررة، وا

فرر ، واإل غرروي ال مررن اإلعجرراز الل مررع وعالقترره باملكرران، كمررا يركررز علررى كررل  شررريعي اجملت عجرراز الت

لررى حيو يررز ع لررى الرتك عررالوة ع كررريم،  قرررآن ال مرري يف ال جرراز العل مرراعي واإلع قرره االجت كررر والف يررة الف

 زمان، ويف إتار ال وابت اإلسالمية.اإلسالميني وفقا  لتغري الظروف واأل
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 :االختيارية ثانيا: متطلبات الجامعة
 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3: مبادئ اللغة الصينية 0115

مررن حيررث كيفيررة نطررق أصررواتها  غررة الصررينية وأساسررياتها  نرراول هررذا املقرررر مبررادئ الل هررا يت وكتابات

سررية  هررارات االسا مررن خررالل امل هررا يف مجررل وتراكيررب  هررا وتوظيف واسررتخدام املفررردات االك ررر شرريوعا في

مررة  ملررتعلم العا غررة يف حيرراة ا يررة اسررتخدام الل نررث والضررمائر واجلمررع واملفرررد وآل ملررذكر واملؤ فررة ا لررتعلم ومعر ل

 .واخلاصة كالتعريف عن نفسه وكتابة سرية ذاتية طتصرة وبسيطة

 نظري( 3ساعات معتمدة   3: بادئ اللغة الرتكيةم 0116

غررة الرتكيررة وأساسررياتها مررن حيررث كيفيررة نطررق أصررواتها وكتاباتهررا  يتناول هررذا املقرررر مبررادئ الل

سررية  هررارات االسا مررن خررالل امل هررا يف مجررل وتراكيررب  هررا وتوظيف واسررتخدام املفررردات االك ررر شرريوعا في

نررث والضررمائر واجل ملررذكر واملؤ فررة ا لررتعلم ومعر مررة ل ملررتعلم العا غررة يف حيرراة ا يررة اسررتخدام الل مررع واملفرررد وآل

 .واخلاصة كالتعريف عن نفسه وكتابة سرية ذاتية طتصرة وبسيطة

 نظري( 3ساعات معتمدة   3: مبادئ اللغة الروسية 0117

هررا  مررن حيررث كيفيررة نطررق أصررواتها وكتابات غررة الروسررية وأساسررياتها  نرراول هررذا املقرررر مبررادئ الل يت

سررية واسررتخدام ا هررارات االسا مررن خررالل امل هررا يف مجررل وتراكيررب  هررا وتوظيف ملفررردات االك ررر شرريوعا في

مررة  ملررتعلم العا غررة يف حيرراة ا يررة اسررتخدام الل نررث والضررمائر واجلمررع واملفرررد وآل ملررذكر واملؤ فررة ا لررتعلم ومعر ل

 .واخلاصة كالتعريف عن نفسه وكتابة سرية ذاتية طتصرة وبسيطة

 نظري( 3ساعات معتمدة   3 : احلركة األسملة 0207

يتناول هذا املقرر توثيق تأري  احلركة الوتنية األسرية، ومراحل تطور احلركررة األسرررية 

صرررورة 1967-2016 عرررتقلني ب عرررداد امل يررردت ا يرررث تزا ضرررة األوىل ح عرررد االنتفا صرررا  ب م، وخصو

جررراءات القم صرربان" اإل لررف الق حررتالل " خ سررجون اال سرررية يف  كررة اال نرراة احلر يررة كرربرية، ومعا ع

يررة:  جررارب االعتقال يررة، والت عرراء اخلاو عررارك األم ضررافية، وم مررات اإل مرران واحملاك كررالعزل واحلر

كرررة  قرررال، واحلر فرررة االعت سررررى، ثقا يرررارات األ سررررى، ز لررريم األ سررررى تع ظررريم األ ضررررابات، تن اإل

مررع احمللرري  ئرردات"، واجملت سررريات را النسوية األسرية يف فلسطني، ودورها يف احلركة الوتنية "أ
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يررل ا قرروا وتأه عررن ح لرردفاع  يررد، وا مررن جد مررع  هررم يف اجملت لرريمهم ودجم لررى تع مررل ع سرررى، والع أل

املعتقلني، واملعتقلني الفلسطينيني واحلماية الدولية " القانون الدولي، منظمة الصليب األمحررر، 

 .منظمة العفو الدولية وتقاريرها اليت تدين تعامل االحتالل مع املعتقلني الفلسطينيني

 نظري( 3ساعات معتمدة   3:  مكافحة الفساد: التحديات واحللوا 0208

سررررراليب  سررررربابه، وا فرررررة وا شررررركاله املختل سررررراد با يرررررف بالف قررررررر  اىل التعر هرررررذا امل هررررردف  ي

حرررة  هرررا مبكاف سررراءلة وعالقت شرررفافية وامل برررادئ ال لرررى م عررررف ع هررردف اىل الت مرررا ي تررره، ك مكافح

فررة ا طررابع االخالقرري للوظي يررل الفسرراد يف الفساد، اضافة اىل التعريف بال يررؤدي اىل تقل مبررا  مررة  لعا

 املستويات الوظيفية املختلفة.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: 1اللغة الفرنسية   0211

سررية  الطالبيطرل هذا املقرر كمادة اختيارية، ويهدف إىل تعريف  بأساسيات اللغة الفرن

مررن احلررروف  تررداًء  يررةاب مررل  ا.جائ هررا، واجل هررا ومجع مبررذكرها ومؤن  مررات  بررة الكل قررة كتا وتري

كررن  مررا مٌي شررر. ك غررري املبا شررر و برره املبا عررول  عررل واملف عررل والف ضررمري الفا سررية:  هررا األسا مبكونات

سرريته ومكرران  الطالب تررهمن التعريف بنفسه )امسه وعمره وجن ترره(  إقام لرره وهوايا  باإلضررافةوعم

 ذان، والقبول والرفض، والشكر واالعتذار.قصرية تتضمن الرتحيب واالستئ إجاباتإىل 

سررررلوب إن هررررو  األ قرررررر  ترررردريس امل سررررتخدم ل سررررلوبامل عرررراني  أ هررررم م لررررى ف مررررد ع فرررراعلي يعت ت

سررية  اإلشاراتاملصطلحات اعتمادا  على  غررة الفرن حرردث بالل والرسوم واىل حتفيز الطالب علررى الت

 سلس. بأسلوبمطروحة تعليمي حيتوي على متارين تفاعلية متنوعة  "انرتنت"باستخدام موقع 

 احملتوى اللغوي:

 احلروف ا.جائية. (1

 .األرقام، التاري ، األربعةالسنة، الفصول  أشهر، األسبوع أيام (2

 مصطلحات الصف اليت يستخدمها الطالب واملدرس خالل الدرس. (3

 تركيبة اجلملة الفرنسية البسيطة: فاعل فعل مفعول به. (4

 النكرة والتعريف. وأدواتاالسم ) النوع والعدد (  (5

 (. األوىل) اجملموعة  erالبسيطة اليت تنتهي بـ  األفعالتصريف  (6

 (. ne+verbe+pasالنفي باستخدام )  (7



 
 

111 
 
 

سررتخداماتها ) اجلررزء  étre et avoirاملسرراعدة  األفعالتصريف  (8 يررة ا  األولباالضررافة إىل كيف

.) 

 (. mon, ma, mes, ton, ta,tes, son, sa, sesمن ضمائر امللكية )  األولاجلزء  (9

 نظري( 3ساعات معتمدة   3احلضارات البشرية ومنجزاتها:  0300

هررا  شررأتها ومظاهرهررا وأدوار مجررالي، ون هرروم احلضررارة بشرركل إ قرررر أوال  مبف هررذا امل عرررف  ي

لرريت  ظررر يف احلضررارات ا ثررم الن وتفرعاتها، إىل غري ذلك مما يتصل مبوضوعات فلسفة احلضارة 

هررا وتصرروراتها عرفتها البشرية واحدة بعد األ برررز أفكار حرردة علررى أ خرى، والوقوف من كررل وا

 ومم ليها، وذلك بدءا من حضارات الشرا القديم إىل حضارة التكنولوجيا املعاصرة.

هررا   عرررف ب ترراري  في شررأت يف ال ويدور موضوع هذا املقرر على احلضارات البشرية اليت ن

لرريس  يررة. و يررة والعمل هررا الفكر برررز جتليات هررا عنرردما مي ررل أ مررن إجنازات ابتداء تعريفا  عاما . ثم يقف 

فررذلك  حررد.  األمرررالقصد دراسة مجيع مناحي احلضررارة ومضررامينها،  لرره مقرررر وا سررع  منرراال يت  وإ

عرري  كررون و جررل ت مررن أ مررا،  ضررارة  هررا ح قرروم علي لرريت ت مررة ا صررورات العا فرراهيم والت بررراز امل صررد إ الق

لررراهن  قررع احلضرراري ا جررل وعرري الوا مررن أ كلي شامل بإجنازات البشرية الذهنية عرب العصور، و

هررا  يررات احلضررارة وإجنازات عررة تقن قرررر مبتاب هررذا امل نررى  بررار ال يع هررذا االعت شرررية. وب برره الب متررر  لررذي  ا

سررية والعسرركرية، املادي ة، كما ال يتابع دراسة نظمها ومؤسساتها االقتصادية واإلدارية والسيا

قرررر  األفكار إنوغري ذلك من التجليات العملية للحضارة.  والقيم هي وحدها اليت يهدف هذا امل

لررها ميكررن  أنإىل إبرازها، حبيث  هررا وحتلي لررب  أناالتررالع علي سررهما يف تشرركيل أفكررار الطا ي

مرره أو ت هررا. ووقي هررا أو إغنائ يرربطوير حرردات  لتقر حترررص و قررارئ  هررن ال هررذه احلضررارات إىل ذ رول 

لرررى  قررررر ع ضرررايا  أنهرررذا امل لررربعض الق عررررض  لررريت تت برررة ا صررروص املكتو مرررن الن منررراذج  ضرررمن   أوتت

 .تلك أواملفاهيم املم لة لفكر هذه احلضارة 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3: املسؤولية اجملتمعية 0306

قرررر إىل هررذا امل هرردف  يررث :ي مررن ح يررة  سررؤولية اجملتمع عررن امل شرراملة  ظرررة  قررديم ن هررا    - ت تعريف

بررة  يررد الطل يررة تزو خرررى ؛ بغ سررات األ عررات واملؤس هررا يف اجلام قررات حتقيق هررا ومنطل هررا وتطور وأبعاد

حرر يررة وا ة دمبعارف مقرونة باملمارسات التطبيقية اليت تتصف بالنزاهة والشفافية واإلي ار وفق رؤ

بررات املسررتقبل.  إلجياد أنظمة جديدة تدرج مررع متطل فررق  معايري اجلودة يف اسرتاتيجياتها كي تتوا

مررن  لررة  شرراركة فاع خلررريي مب طرروعي وا مررل الت مررن الع كررل  بررراز دور  قرررر إل هررذا امل هرردف  مررا ي ك
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سررة  فررق سيا يررة، و لررب علررى املشرركالت اجملتمع القطاعات ال الثة: العام واخلاص واألهلرري يف التغ

 ة واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية. معينة تتكامل فيها املسؤولية الوتني

 

 نظري(  3   معتمدة ساعات 3 :( 1 עברית ( 1عربي   8180

يررة احلدي ررة م ررل  غررة العرب سررية يف الل هررارات األسا فررة امل مررن معر لررب  قرررر الطا هررذا امل كررن  مي

مررن  يرردوي، واألمسرراء  عررربي املطبرروع وال احلروف االجبدية وحركاتها، كتابة وقراءة، باخلط ال

عررن ) قررل  مبررا ال ي لررب  فررة الطا ضرري اىل معر نررت، ويف ملررذكر واملؤ مررع، وا فرررد واجل يررث امل ( 500ح

غررة مفردة باللغة الع سرريطة بالل ربية، متكنه من قراءة  نصرروص عربيررة قصرررية، وتركيررب مجررل ب

 العربية، مرتبطة مبواضيع ثقافية فلسطينية.

 




