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 تنمية المجتمع المحليتخصص . 2
 :خمرج ت التدلم املقصو  : أ ال

احمللةي حتقيةق طرجةات     تنمية اجملتمع ختصصيتوقع من الطالب بعد انتهائه من متطلبات 

 :التعلم التالية

  :املعرفة والفهم

 .عرف انواع اجملتمعات احمللية والثقافات السائدة فيها .1

 . ربط بني الثقافة ودورها يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية .2

اتلةع علةى نظريةات التنميةةة املختلفةة ومتكةن مةن توظيفهةةا يف احةداث الةتغريات املرغوبةةة يف          .3

 .معاجملت

 .عرف جماالت التنمية االجتماعية وميادينها املختلفة  .4

 .عرف اساليب وترا التدخل يف تنظيم اجملتمع .5

عةةرف العتاصةةر املةةؤثرة يف عمليةةة التنميةةة وامتلةةك القةةدرة علةةى توظيفهةةا يف احةةداث الةةتغريات  .6

 .املرغوبة

 .احمللية عرف التقنيات اليت يستخدمها اخصائي تنظيم اجملتمع يف العمل مع اجملتمعات .7

 :(اإلدراكية) املهارات الذهنية

تشكلت لدى الطالب اخلارتة االدراكية للمؤسسات العاملة يف جماالت التنميةة مبيادينهةا    .1

 .واساليب تدخلها املختلفة 

 . اتقن توظيف النظريات العلمية يف عمليات التنمية املختلفة .2

 . عمليات التنميةقادر على توظيف كافة اجلهود اجملتمعية واستثمارها لدعم  .3

قادر على حتليل مضامني الثقافات املختلفة جبوانبها املادية وغري املادية واستخالص النتةائج   .4

 .وتوظيفها الحداث التغري املرغوب

 .قادر على وضع الربامج التنموية واالشراف على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها .5

 .ية اجملتمعقادر على التشبيك وبناء الشراكات واستثمارها يف تنم .6

 املهنية العملية أو املهارات

امتلك مهارات التشبيك وبناء الشراكات لتعزيز قدرة اجملتمع احمللي على النهو  وحتقيةق   .1

 .اهدافه التنموية

امتلك مهارات التدخل املهمت مع التنظيمات احمللية وح  القيادات الشعبية واسةتثمار جهةود    .2

 . ملرغوبةاالهالي وتاقاتهم  الحداث التغريات ا
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قادرا على بناء برنامج عاهريي ملعاجلة مشكلة اجتماعية وامتلك مهارات التنفيذ واملتابعة  .3

 .والتقييم

قةةادرا علةةى عمليةةة التفعيةةل اجملتمعةةي مةةن اجةةل احةةداث تغةةري مرغةةوب يف ظةةاهرة او مشةةكلة    .4

والعمةةل  اجتماعيةةة، متبعةةًا يف ذلةةك النمةةاذج السةةائدة يف تنظةةيم اجملتمةةع والتنميةةة االجتماعيةةة

 .اجلماهريي

اتقةةن مهةةارات البحةة  العلمةةي لتحديةةد املشةةكالت والظةةواهر االجتماعيةةة ودراسةةتها مبةةنهج    .5

 .علمي سليم وصوال اىل نتائج واستخالصات ميكن االستناد اليها يف عمليات التدخل

 :العامة/ نقولةاملهارات امل

 .ت اجملتمعيةبناء شخصية مهنية قادرة على التعامل مع طتلف املواقف واملشكال .1

بناء شخصية اجتماعية مدركة لثقافة اجملتمع وامنا  احلياة املختلفة وقةادرة علةى التعامةل     .2

 .مع طتلف الثقافات الرئيسية منها والفرعية

قادر على تقبل اجملتمع بكل فئاته وشرائحه االجتماعية واالقتصادية والدينية والعمل معهم  .3

 .للنهو  باجملتمع وتطويرال

 :التصال، وتقنية املعلوماتمهارات ا

 .استخدم التكنولوجيا ووظفها يف عملية التدخل املهمت .1

التعامةةل مةةع طتلةةف الربجميةةات سةةواء علةةى مسةةتوى البحةة  االجتمةةاعي او ادارة املؤسسةةة        .2

 .االجتماعية وتوظيف هذال الربجميات خلدمة العملية املهنية

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 .مية ختدم عملية التدخل املهمتتبنى اجتاهات قي .1

 .متثل النظام االخالقي ملهنة تنظيم اجملتمع والتدخل مع اجملتمعات احمللية .2

استدخل القيم املهنية العليا وقادر على توظيفها مع عيع الثقافات بغض لنظر عن لةونهم او   .3

 .جنسهم او ثقافتهم

 :الد ل سوق: ث نيً 

 .احمللي والبلديات واجملالس احملليةاملؤسسات احلكومية مثل وةارة احلكم  .1

 .مؤسسات  التنمية احمللية مثل تنمية موارد اجملتمع .2

ووكةاالت التنميةة   ( UNDP, USAID)املؤسسات الدولية اليت تتبنى بةرامج تنمةوي مثةل     .3

 .املختلفة
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 املردر /تر ي  اجملت ع احملل ختصص  متطلب ت: ث لثً 

علةةى  ،املنفةةرد/نميةةة اجملتمةةع احمللةةيتللحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص 

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 127)الطالب ان يتم بنجال 

 

 :التخصص المنفرد/  ت التخصصيةالمقررا .1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 21)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 21)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية
 السابق

 عملي نظري

- -  3 3 التخطيط االقليمي والتنمية الريفية 2463

- -  3 3 اقتصاديات االراضي واستعماالتها 2464

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي 3119

- -  3 3 الرتبية السكانية 3116

- -  3 3 نظريات يف التنمية 3114

- -  3 3 السياسات االجتماعية والتنموية 3219

- -  3 3 جتارب تنموية 3216

- -  3 3 الصحة العامة ومحاية البيئة 3211

 3111 - 3 3 اجملتمع الريفي واحلضري والبدوي 3212

 - - 3 3 االتصال والعالقات العامة 3213

 3111 - 3 3 التغري االجتماعي 3214

 - - 3 3 التشريعات االجتماعية 3219

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 21 - - 21 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 127 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية
 السابق

 عملي نظري

 --  3 3 اجملتمع احمللي الفلسطيمت 3216

- -  3 3 التنميةالدميقراتية و 3319

- -  3 3 املرأة والتنمية 3316

 - - 3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 3119 - 3 3 تنظيم اجملتمع وأجهزته 3312

 3119 - 3 3 إدارة املؤسسات االجتماعية 3313

 3111 - 3 3 املشكالت االجتماعية 3314

3413 
تنمية اجملتمع  (1)تدريب ميداني 

 احمللي
3 1 2 3312 

 - - 3 3 العمل اجلماعي التطوعي 3412

 3311 - 3 3 مشكالت ادارة التنمية 3413

 - - 3 3 تنظيم التعاونيات 3414

3419 
تنمية اجملتمع ( 2)تدريب ميداني 

 احمللي
3 1 2 3413 

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 3499

- -  3 3 الريادة وادارة املشروعات الصغرية 4312

 3311 1 2 3 تقييم املشاريعحتليل و 4441

  7 74 21 اجملموع

 :المقررات الحرة .2

/  سةةاعات معتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة  ( 6)يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار 

ون املةادة التعليميةة   كمقةررات حةرة علةى أن ال يكةون مضةم      خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .ال تكون ممنوعة من التخصص وأن أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 
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 :فرا  –رئيس  /تر ي  اجملت ع احملل ختصص  متطلب ت: رابدً 
 

-رئيسةةي /تنميةةة اجملتمةةع احمللةةي   ختصةةص للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف   

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 133)، على الطالب ان يتم بنجال فرعي

 :التخصص الرئيسي /  المقررات التخصصية .1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 66)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 66)وتتكون من : إجباريةخصصية مقررات ت .1.1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية
 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 الرتبية السكانية 3116

- -  3 3 نظريات يف التنمية 3114

- -  3 3 السياسات االجتماعية والتنموية 3219

- -  3 3 جتارب تنموية 3216

 --  3 3 الصحة العامة ومحاية البيئة 3211

 3111 - 3 3 اجملتمع الريفي واحلضري والبدوي 3212

  - 3 3 االتصال والعالقات العامة 3213

 3111-  3 3 التغري االجتماعي 3214

 --  3 3 التشريعات االجتماعية 3219

 --  3 3 متاجملتمع احمللي الفلسطي 3216

- -  3 3 الدميقراتية والتنمية 3319

 عالمجمو الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 133 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية
 السابق

 عملي نظري

- -  3 3 املرأة والتنمية 3316

 --  3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 3119-  3 3 تنظيم اجملتمع وأجهزته 3312

 3119 - 3 3 إدارة املؤسسات االجتماعية 3313

3413 
تنمية اجملتمع   (1)تدريب ميداني 

 احمللي
3 1 2 3312 

 3311-  3 3 مشكالت ادارة التنمية 3413

- -  3 3 تنظيم التعاونيات 3414

3419 
تنمية اجملتمع  (2)تدريب ميداني 

 احمللي
3 1 2 3413 

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 3499

- -  3 3 الريادة وادارة املشروعات الصغرية 4312

 3311 1 2 3 حتليل وتقييم املشاريع 4441

  7 99 66 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفرعيةة الةيت تطرحهةا          ( 27)تتكون من 

 .الكليات االخرى 

 

 




