
  )مجمد(رعاية الطفل  ،التعليم النسوي :     تخصص  األسرية االجتماعية ولتنمية ا: الكلية

   الفصل األول

 اسم المقرر الرقم
  رقم

المقرر

  م.س

)عملي+نظري(
 مالحظاتالمطلب السابق

 مقرر تاسيسي اجباري - 2 0101 تعلم كيف تتعلم  .1

 مقرر تاسيسي اجباري - )3+2(3 0102 الحاسوب  .2

 مقرر تاسيسي ااختياري - 3 0103 اءمبادئ اإلحص  .3

 مقرر تاسيسي اجباري _ 1 0104 تاريخ القدس  .4

 مقرر تاسيسي اجباري - 2 0111 )1(اللغة العربية   .5

 مقرر تاسيسي اجباري 0111 2 0112 )2(اللغة العربية   .6

 مقرر تاسيسي اجباري - 2 0113 )1(اللغة اإلنجليزية   .7

 مقرر تاسيسي اجباري 0113 2 0114 )2(اللغة اإلنجليزية   .8

 مقرر تاسيسي اجباري 0103 3 0204 مناهج البحث العلمي  .9

 مقرر تاسيسي اجباري - 3 0205 فلسطين والقضية الفلسطينية  .10

 مقرر تاسيسي اختياري - 3 0206 الثقافة اإلسالمية  .11

 مقرر تاسيسي اختياري - 3 0300 الحضارات البشرية ومنجزاتها  .12

 مقرر تاسيسي اختياري - 3 5336 التربية الوطنية  .13

  مقرر اساسي  --- -  3  3100  مبادئ علم االجتماع  .14
 مقرر أساسي --- - 31022 بيولوجيا االنسان  .15

 مقرر أساسي --- - )3+2 (31073 الفنون الجميلة  .16
 مقرر أساسي --- - 41014 مبادىء االدارة  .17

 مقرر أساسي --- - 41213 )1(مبادىء االقتصاد   .18
 مقرر أساسي --- - 41313 )1(لمحاسبة مبادىء ا  .19
 مقرر تخصصي مشترك --- - 31062 التربية السكانية  .20
 مقرر تخصصي مشترك --- - 32112 الصحة العامة وحماية البيئة  .21
 مقرر تخصصي مشترك 3104 32302 نمو الطفل ورعايته  .22
 مقرر تخصصي مشترك --- - 32312 العالقات األسرية  .23
 مقرر تخصصي مشترك 3104 )3+2(32333  المرضالتغذية في حاالت  .24
 مقرر تخصصي مشترك --- - )3+1(33102 الرياضة والصحة  .25
 مقرر تخصصي مشترك 3232 )3+2(33313 االشغال اليدوية  .26
 مقرر تخصصي مشترك 4121 33323 االقتصاد االسري وادارة البيت  .27
  تخصصي مشتركمقرر 3104 )3+2(33333 اعداد االطعمة وادارة الوجبات  .28
 مقرر تخصصي مشترك 3330 )3+1(33362 تكنولوجيا الخياطة والتطريز  .29



 مقرر تخصصي مشترك 3330 )3+1(34312 تكنولوجيا التريكو  .30
 مقرر تخصصي مشترك --- - 34103 المعاق واالسرة والمجتمع  .31
 مجال تركيز التعليم النسوي 5320 34333 طرائق تدريس خاصة  .32
 مجال تركيز التعليم النسوي 3433 )6+1(34343 خبرة عملية+تدريب ميداني  .33
 مجال تركيز التعليم النسوي 3337 51143 علم النفس التربوي  .34
 مجال تركيز رعاية الطفل 3337 34422 تطور اللغة والتفكير لدى الطفل  .35
 مجال تركيز رعاية الطفل --- - 34442 سيكولوجية اللعب  .36

 مجال تركيز رعاية الطفل --- - )6+1(34463 ليةخبرة عم+ تدريب ميداني  .37
يسجل له بعد انهاء المستوى الثالث0204،0103 )6+1(34993 مشروع التخرج  .38

  

  

 


