
 

1 
 

 

 

 

 

 سريةكلية التنمية االجتماعية واأل

 رعاية الطفلتخصص 

 (1181رقم الخطة )
 

 للتخصص المنفرد معتمدة(ساعة  172) المطلوبة:عدد الساعات 

 

 ساعة معتمدة 72 الجامعة:متطلبات 

 

 معتمدة ساعة 77 جباري /إ : متطلبات جامعةوالا أ

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
متطلب رقم ال

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 
 المقرر

 2+ف0ف - - 3 1010 تعلم كيف تتعلم  .1
 2+ف0ف - - 3 1012 الحاسوب  .2

 2+ف0ف - - 3 1010 تاريخ القدس  .3

 2+ف0ف - - 0 1010 العمل التطوعي  .4

 2+ف0ف - - 3 1000 (1) اللغة العربية  .5
 2+ف0ف - - 3 1003 (1) اللغة اإلنجليزية  .6
 2+ف0ف - - 3 1210 فلسطين والقضية الفلسطينية  .7
 2+ف0ف - - 3 1310 المسؤولية المجتمعية  .8

 ساعة 77 المجموع 
 

 

 تية:اآلالمقررات  الطالب منيختارها  ساعات معتمدة 3 اختياري/ متطلبات جامعة: ثانياا 

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
السابقاسم المتطلب   

فصل طرح 

 المقرر

2+ف0ف - - 3 1210 الثقافة اإلسالمية  .1  

0ف - - 3 1200 (0اللغة الفرنسية )  .2  

2ف - - 3 1311 الحضارات البشرية ومنجزاتها  .3  

 سـاعـات معتمـدة 3 الـمجمـوع
 

 

ا    ساعة 12 اجباري/ متطلبات كلية: ثالثا

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 

 المقرر

0ف - - 3 3011 علم االجتماع ئمباد  .1  

0ف - - 3 3013 مدخل الى الخدمة االجتماعية  .2  

0ف - - 3 3001 علم النفس ئمباد  .3  

0ف - - 3 3201 المجتمع العربي  .4  

2+ ف 0ف - - 3 3535 مناهج البحث العلمي  .5  

سـاعـة معتمـدة 12 الـمجمـوع  
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 ()منفرد ساعة 81 جباري/إ متطلبات تخصص

 

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 

 المقرر

 2ف+1ف - - 3 3115 علم النفس االجتماعي  .1

 2ف+1ف -  - 3 3121 مدخل الى التربية الخاصة  .2

 2ف -  - 3 3213 االتصال والعالقات العامة  .3

 1ف - - 3 3223 التشريعات االجتماعية وحماية الطفل  .4

التشريعات االجتماعية وحماية  3223 3 3223 حقوق الطفل  .5

 الطفل

 1ف

 1ف - - 3 3231 نمو الطفل ورعايته  .3

 1ف -  - 3 3231 سرة الفلسطينيةسرية واألالعالقات األ  .7

طفال في الظروف العمل مع األ  .8

 الصعبة

 2ف ورعايتهنمو الطفل  3231 3 3237

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3238 طفال ذوي االعاقةاأل  .9

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3239 طفالالعنف ضد األ  .11

 1ف - - 3 3241 التغذية وصحة الطفل  .11

 1ف -    - 3 3311 المدخل الى التخطيط والتنمية  .12

 ف2 علم االجتماع ئمباد 3111 3 3314 المشكالت االجتماعية  .13

 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3324 رشاد االطفال والمراهقينإ  .14

 2ف - - 3 3334 التنشئة االجتماعية في ميدان الطفولة  .15

 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3335 طفال وطرق العالجمشكالت األ  .13

 1ف مبادئ علم النفس 3111 3 3339 الصحة النفسية  .17

 2ف   علم النفس ئمباد 3111 3 3343 تعديل السلوك عند الطفل  .18

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3344 االتجاهات الحديثة في تربية الطفل  .19

 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3442 تطور اللغة والتفكير لدى الطفل  .21

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3443 طفال وثقافة الطفلأدب األ  .21

 2ف علم النفس ئمباد 3111 3 3444 سيكولوجية اللعب والدراما  .22

 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3445 الحضانة ورياض االطفال  .23

االتجاهات الحديثة في تربية  3344 3 3443 رعاية الطفل (1تدريب ميداني )  .24

 الطفل

 1ف

 2ف (1تدريب ميداني ) 3443 3 3448 رعاية الطفل (2تدريب ميداني )  .25

 2ف علم النفس مبادئ 3111 3 3449 علم نفس النمو  .23

العلميمناهج البحث  3535 3 3499 مشروع التخرج  .27  2+ف1ف 

 81 الـمجمـوع

 

 

  (:ساعات 6خامسا: مقررات حرة / )

 ن ال تكون ممنوعة من التخصصأررات التي تطرحها الجامعة شريطة ي من المقأيختارها الطالب من 
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 كلية التنمية االجتماعية واالسرية

 الطفلرعاية تخصص 

 (1181رقم الخطة )
 

 للتخصص الرئيسي / فرعي معتمدة(ساعة  133) المطلوبة:عدد الساعات 
 

 ساعة معتمدة 72 الجامعة:متطلبات 
 

 معتمدة ساعة 77 اجباري / اوال: متطلبات جامعة

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
متطلب رقم ال

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 
 المقرر

 2+ف0ف - - 3 1010 تعلم كيف تتعلم  .9
 2+ف0ف - - 3 1012 الحاسوب  .11
 2+ف0ف - - 3 1010 تاريخ القدس  .11
 2+ف0ف - - 0 1010 العمل التطوعي  .12

 2+ف0ف - - 3 1000 (1) اللغة العربية  .13
 2+ف0ف - - 3 1003 (1) اللغة اإلنجليزية  .14
 2+ف0ف - - 3 1210 فلسطين والقضية الفلسطينية  .15
 2+ف0ف - - 3 1310 المجتمعية المسؤولية  .16

 ساعة 77 المجموع 
 

 

 تية:اآلالمقررات  الطالب منيختارها  ساعات معتمدة 3 اختياري/ متطلبات جامعةثانيا: 

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 

 المقرر

2+ف0ف - - 3 1210 الثقافة اإلسالمية  .4  

0ف - - 3 1200 (0اللغة الفرنسية )  .5  

2ف - - 3 1311 الحضارات البشرية ومنجزاتها  .3  

 سـاعـات معتمـدة 3 الـمجمـوع
 

 

  ساعة 12 اجباري/ متطلبات كليةثالثا: 

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 

 المقرر

0ف - - 3 3011 علم االجتماع ئمباد  .3  

0ف - - 3 3013 مدخل الى الخدمة االجتماعية  .7  

0ف - - 3 3001 علم النفس ئمباد  .8  

0ف - - 3 3201 المجتمع العربي  .9  

2+ ف 0ف - - 3 3535 مناهج البحث العلمي  .11  

سـاعـة معتمـدة 12 الـمجمـوع  
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 / )رئيسي( ساعة 66تخصص اجباري/ متطلبات

المقرراسم  الرقم  عدد س.م. رقم المقرر 

رقم 

المتطلب 

 السابق

 اسم المتطلب السابق
فصل طرح 

 المقرر

 2+ف1ف - - 3 3221 مدخل الى التربية الخاصة  .1

التشريعات االجتماعية وحماية   .2

 الطفل

 1ف - - 3 3223

التشريعات االجتماعية وحماية  3223 3 3223 حقوق الطفل   .3

 الطفل

 1ف

 1ف - - 3 3231 نمو الطفل ورعايته  .4

سرة سرية واألالعالقات األ  .5

 الفلسطينية 

 1ف -  - 3 3231
طفال في الظروف العمل مع األ  .3

 الصعبة 

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3237

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3238 طفال ذوي االعاقةاأل  .7

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3239 العنف ضد االطفال  .8

 1ف - - 3 3241 وصحة الطفلالتغذية   .9
 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3324 طفال والمراهقينرشاد األإ  .11

التنشئة االجتماعية في ميدان   .11

 الطفولة 

 2ف - - 3 3334

 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3335 طفال وطرق العالج مشكالت األ  .12

 2ف  علم النفس ئمباد 3111 3 3343 تعديل السلوك عند الطفل  .13
 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3344 االتجاهات الحديثة في تربية الطفل   .14

 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3442 تطور اللغة والتفكير لدى الطفل  .15

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3443 طفال وثقافة الطفلأدب األ  .13

 2ف علم النفس ئمباد 3111 3 3444 سيكولوجية اللعب والدراما  .17

 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3445 الحضانة ورياض االطفال   .18

االتجاهات الحديثة في تربية  3344 3 3443 رعاية طفل (1تدريب ميداني )  .19

 الطفل

 1ف

 2ف (1تدريب ميداني ) 3443 3 3448 رعاية طفل (2تدريب ميداني )  .21

 2ف علم النفس مبادئ 3111 3 3449 علم نفس النمو  .21

 2+ف1ف مناهج البحث العلمي 3535 3 3499 مشروع التخرج   .22
 66 الـمجمـوع
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 سريةكلية التنمية االجتماعية واأل

 تخصص رعاية الطفل )فرعي( 

 ساعة( 72عدد الساعات المطلوبة )

 (1181رقم الخطة )
 

 عدد س.م. رقم المقرر اسم المقرر الرقم
رقم المتطلب 

 السابق
 اسم المتطلب السابق

فصل طرح 

 المقرر

 1ف - - 3 3223 التشريعات االجتماعية وحماية الطفل  .1

2.  
 1ف - - 3 3231 نمو الطفل ورعايته

3.  
طفال في الظروف العمل مع األ

 الصعبة
 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3237

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3239 طفالالعنف ضد األ  .4

 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3324 طفال والمراهقينرشاد األإ  .5

 2ف - - 3 3334 التنشئة االجتماعية في ميدان الطفولة  .3

 1ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3335 طفال وطرق العالجمشكالت األ  .7

 2ف نمو الطفل ورعايته 3231 3 3344 االتجاهات الحديثة في تربية الطفل  .8

 1ف ورعايتهنمو الطفل  3231 3 3445 طفالالحضانة ورياض األ  .9

 ساعة 72 الـمجمـوع


