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 النوع اإلجتماعي وقضايا التنميةتخصص . 4
 :خمرج ت التدلم املقصو  : أ ال

 النةةوع االجتمةةاعي وقضةةايا التنميةةة  ختصةةصن متطلبةةات يتوقةةع مةةن الطالةةب بعةةد انتهائةةه مةة  

 :حتقيق طرجات التعلم التالية 

  :املعرفة والفهم

 معرفة البيئة الثقافية والنظام االجتماعي للمجتمع  .1

 .معرفة بالقوانني والتشريعات الدولية واحمللية اليت تكفل حقوا االنسان وحقوا املرأة .2

 .النوع االجتماعيمعرفة واتالع على نظريات التنمية و .3

 :(اإلدراكية) املهارات الذهنية

ة على بناء الربامج الوقائية والعالجية والتنموية للمجتمع يف سياا التغريات اليت يتطلع /قادر .1

 .اليها السكان

 .ة على التخطيط والتقييم والتحليل للربامج املستجيبة للنوع االجتماعي/قادر  .2

 .النوعية من منظور النوع االجتماعية على اجراء االحباث الكمية و/قادر .3

ة على احداث التغريات املرغوبة يف املنظومة القيمية للمجتمةع مبةا يسةتجيب والةتغريات     /قادر .4

 .السريعة داخله وخباصة التغريات يف اجلانب املادي للثقافة

 املهنية العملية أو املهارات

عتبار اخنرا  املرأة يف عمليةات  اكتسب مهارات التدخل يف تنمية وتنظيم اجملتمع آخذًا باال .1

 .التنمية

 .اكتسب املهارات الالةمة الحداث التغريات املرغوبة داخل اجملتمع .2

اكتسةةةب مهةةةارات الضةةةغط واملناصةةةرة لتحسةةةني مكانةةةة املةةةرأة وتعزيةةةز دورهةةةا يف العمليةةةة   .3

 .التنموية

ة حقوا اكتسب مهارة التشبيك وبناء الشراكات اجملتمعية لدعم توجهات اجملتمع يف محاي .4

 .املرأة باالستناد اىل التشريعات والقوانني احمللية وكذلك االتفاقيات الدولية

 .اكتسب مهارات اجراء البحوث والدراسات املتعلقة بالنوع االجتماعي والتنمية .9

 

 



 

238 

 

 :العامة/ نقولةاملهارات امل

 .اتلع على جتارب عربية وعاملية ناجحة يف النوع االجتماعي والتنمية .1

املرجعيات القانونية والتشريعية احمللية وعلى االتفاقيات الدولية اليت حتمي حقوا اتلع على  .2

 .املرأة وتوفر اا بيئة آمنة تستجيب ملتطلباتها

 :مهارات االتصال، وتقنية املعلومات

ة على توظيف التكنولوجيا يف خدمة الربامج املتخصصة يف تنمية اجملتمع مةن منظةور   /قادر .1

 .النوع االجتماعي

ة على التواصل مع اجملتمع احمللي وقواال الفاعلة وتوظيف مةواردال يف بنةاء بةرامج تسةهم     /ادرق .2

 .يف تطوير مفهوم النوع االجتماعي

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 .  التزام بالقييم واملبادئ االخالقية العليا يف العمل مع اجملتمع   .1

مان تكةافؤ الفةرص بةني اجلنسةني لتغةيري الثقافةة       االميان باملساواة والعدالة االجتماعية وض .2

 .النمطية السائدة اةاء مكانة املرأة وحقوقها

تبمت اجتاهات وتنية وانسانية تسهم يف بناء جمتمع يؤمن باحلقوا املتساوية لكل من املةرأة   .3

 .والرجل

أة االلتةةزام بالعمةةل علةةى تةةوفري بيئةةة آمنةةة وصةةحية علةةى املسةةتويني النفسةةي واالجتمةةاعي للمةةر    .4

 .والرجل

 .االميان بأهمية مكانة املرأة يف اجملتمع ودورها يف العملية التنموية .9

 :سوق الد ل: ث نيً 

يوجد العديد من املؤسسات العاملة يف جمةال التنميةة والنةوع االجتمةاعي يف فلسةطني وخباصةة ان       

اعي يف االسةةرتاتيجية الوتنيةةة للحكومةةات الفلسةةطينية قةةد عةةزةت مةةن دور وحةةدات النةةوع االجتمةة 

املؤسسات االهلية واحلكومية وكذلك املؤسسة االمنية، وعليه فإن فرص العمل تكةاد تكةون   

 :متوفرة بشكل كبري وخباصة يف

 .املؤسسات الدولية واالقليمية واحمللية العاملة يف جمال تنمية املرأة واالسرة .1

 .وكاالت االمم املتحدة املختلفة .2

 .ملدنياملؤسسات التنموية ومؤسسات اجملتمع ا .3

 .البلديات واجملالس احمللية والقروية .4

 .اللجان احمللية املهتمة بتنمية اجملتمع .9

 .اجلامعات الوتنية .6

 .الوةارات واايئات احلكومية .7

 .املؤسسات االمنية .2



 

239 
 

 املردر /الروع اإلجت  ا   قض ي  التر ي ختصص  متطلب ت: ث لثً 

عي وقضةةةةةايا النةةةةةوع االجتمةةةةةاللحصةةةةةول علةةةةةى درجةةةةةة البكةةةةةالوريوس يف ختصةةةةةص   

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 127)على الطالب ان يتم بنجال  ،املنفرد/التنمية

 

 :التخصص المنفرد/  التخصصيةالمقررات  .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

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 3111 - 3 3 ة املرأة النفسية واجلسديةصح 3111

 - - 3 3 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112

 3112 - 3 3 مقدمة يف قضايا املرأة 3113

- -  3 3 نظريات التنمية والنوع االجتماعي 3212

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي واألمن االنساني والتنمية 3222

 3113-  3 3 النوع االجتماعي والعمل 3222

 - - 3 3 النوع االجتماعي والدولة وحقوا املواتنة 3229

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي واإلعالم 3242

 - - 3 3 املرأة يف اللغة واألدب 3243

 3112 - 3 3 النوع االجتماعي واالسرة واجملتمع 3244

 - - 3 3 االسرتاتيجية الوتنية لتدقيق النوع االجتماعي 3249

 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

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 3112 - 3 3 كني النوع االجتماعيمتمداخل اسات وسي 3311

 3249 - 3 3 النوع االجتماعي والعنف 3312

- -  3 3 سياسات التنمية والنوع االجتماعي 3312

 - - 3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي والتنمية املستدامة 3346

 3112 - 3 3 تنميةختطيط النوع االجتماعي وال 3347

 3112 - 3 3 املرأة وقضايا التعليم 3342

 9313 - 3 3 مناهج البح  للنوع االجتماعي 3349

 3346، 3311  - 3 3 النوع االجتماعي وقضايا البيئة 3411

 3113 - 3 3 مؤسسات اجملتمع املدني وقضايا املرأة 3412

 3249 - 3 3 دوليةواملواثيق ال املرأة يف القوانني الفلسطينية 3414

 3113 2 1 3 النوع االجتماعي( 1)تدريب ميداني  3416

 3112-  3 3 النوع االجتماعي والثقافة والتغيري 3426

 3416 2 1 3 النوع االجتماعي( 2)تدريب ميداني  3427

 3346 - 3 3 النوع االجتماعي واالقتصاد والعوملة 3491

 9313،  3349 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  6 79 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،   

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 
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 فرا  -رئيس  /الروع االجت  ا   قض ي  التر ي ختصص  متطلب ت: رابدً 
 

النةةوع االجتمةةاعي وقضةةايا التنميةةة     ختصةةص للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف   

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

 :التخصص الرئيسي /  المقررات التخصصية .1

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

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 66)وتتكون من : إجباريةصية مقررات تخص.  1.1

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 3111 - 3 3 صحة املرأة النفسية واجلسدية 3111

 - - 3 3 مبادئ ومفاهيم النوع االجتماعي 3112

 3112 - 3 3 قضايا املرأةمقدمة يف  3113

- -  3 3 نظريات التنمية والنوع االجتماعي 3212

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي واألمن االنساني والتنمية 3222

 3113-  3 3 النوع االجتماعي والعمل 3222

 - - 3 3 النوع االجتماعي والدولة وحقوا املواتنة 3229

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي واإلعالم 3242

 3112 - 3 3 النوع االجتماعي واالسرة واجملتمع 3244

 - - 3 3 االسرتاتيجية الوتنية لتدقيق النوع االجتماعي 3249

 3112 - 3 3 سياسات ومداخل متكني النوع االجتماعي 3311

 3249 - 3 3 النوع االجتماعي والعنف 3312

- -  3 3 سياسات التنمية والنوع االجتماعي 3312

 المجموع 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

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 3112 - 3 3 ختطيط النوع االجتماعي والتنمية 3347

 3112 - 3 3 املرأة وقضايا التعليم 3342

 9313 - 3 3 مناهج البح  للنوع االجتماعي 3349

 3249 - 3 3 املرأة يف القوانني الفلسطينية واملواثيق الدولية 3414

 3113 2 1 3 النوع االجتماعي( 1)تدريب ميداني  3416

 3112-  3 3 االجتماعي والثقافة والتغيري النوع 3426

 3416 2 1 3 النوع االجتماعي( 2)تدريب ميداني  3427

 3346 - 3 3 النوع االجتماعي واالقتصاد والعوملة 3491

 9313،  3349 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  6 61 66 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

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

 .الكليات االخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




