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

 يةةةي وقضةةايا التنمالجتمةةاعاع لنةةوا ختصةةصيتوقةةع مةةن الطالةةب بعةةد انتهائةةه مةةن متطلبةةات    

 حتقيق طرجات التعلم التالية  

  املعرفة والفهم 

 جتمع معرفة البيئة الثقافية والنظام االجتماعي للم .1

 قوآ املرأة.قوآ االنسان وحتكفل ح اليت معرفة بالقوانني والتشريعات الدولية واحمللية .2

 .تماعيمعرفة واتالع على نظريات التنمية والنوع االج .3

  )اإلدراكية( هارات الذهنيةامل

لتغريات اليت يتطلع جتمع يف سياآ اوية للمالتنموقادر/ة على بناء الربامج الوقائية والعالجية  .1

 اليها السكان.

 عي.للنوع االجتما ستجيبةمج املقادر/ة على التخطيط والتقييم والتحليل للربا  .2

 االجتماعي. نوعر المنظو قادر/ة على اجراء االحباث الكمية والنوعية من .3

جيب والةتغريات  لمجتمةع مبةا يسةت   للقيمية ومة اقادر/ة على احداث التغريات املرغوبة يف املنظ .4

 لثقافة.ادي لالسريعة داخله وخباصة التغريات يف اجلانب امل

 املهنية العملية أو املهارات

يف عمليةات   رأةتبار اخنرا  امل باالعآخذًا اكتسب مهارات التدخل يف تنمية وتنظيم اجملتمع .1

 التنمية.

 تمع.اخل اجملدغوبة اكتسب املهارات الالةمة الحداث التغريات املر .2

ليةةةة دورهةةةا يف العم وتعزيةةةز ملةةةرأةاكتسةةةب مهةةةارات الضةةةغط واملناصةةةرة لتحسةةةني مكانةةةة ا  .3

 التنموية.

اية حقوآ ت اجملتمع يف محم توجهاة لدعاكتسب مهارة التشبيك وبناء الشراكات اجملتمعي .4

 لية.التفاقيات الدواوكذلك  ليةتناد اىل التشريعات والقوانني احملاملرأة باالس

 ة.جتماعي والتنمينوع االة بالاكتسب مهارات اجراء البحوث والدراسات املتعلق .5
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 العامة  /نقولةاملهارات امل

 التنمية.تماعي واالج اتلع على جتارب عربية وعاملية ناجحة يف النوع .1

ة اليت حتمي حقوآ تفاقيات الدوليعلى االولية والتشريعية احمل اتلع على املرجعيات القانونية .2

 ا.املرأة وتوفر هلا بيئة آمنة تستجيب ملتطلباته

 مهارات االتصال، وتقنية املعلومات 

ع مةن منظةور    تنمية اجملتمتخصصة يفج املقادر/ة على توظيف التكنولوجيا يف خدمة الربام .1

 النوع االجتماعي.

اء بةرامج تسةهم   ف مةوارد  يف بنة  ة وتوظيلفاعلاع اجملتمع احمللي وقوا  قادر/ة على التواصل م .2

 يف تطوير مفهوم النوع االجتماعي.

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 تمع.  مع اجمل  العمليفالتزام بالقييم واملبادئ االخالقية العليا    .1

غةيري الثقافةة   اجلنسةني لت  بةني  ؤ الفةرص تكةاف  االميان باملساواة والعدالة االجتماعية وضمان .2

 النمطية السائدة اةاء مكانة املرأة وحقوقها.

لكل من املةرأة   قوآ املتساويةؤمن باحلتمع يتبين اجتاهات وتنية وانسانية تسهم يف بناء جم .3

 والرجل.

مةةاعي للمةةرأة النفسةةي واالجت سةةتوينيلةةى املااللتةةزام بالعمةةل علةةى تةةوفري بيئةةة آمنةةة وصةةحية ع  .4

 والرجل.

 لتنموية.العملية اها يف بأهمية مكانة املرأة يف اجملتمع ودوراالميان  .5

 ث نيً : سوق الد ل:

سةطني وخباصةة ان   جتمةاعي يف فل النةوع اال يةة و يوجد العديد من املؤسسات العاملة يف جمةال التنم 

جتمةةاعي يف دات النةةوع االن دور وحةةمةةزةت االسةةرتاتيجية الوتنيةةة للحكومةةات الفلسةةطينية قةةد عةة

كةاد تكةون   ص العمل تروعليه فإن ف نية،هلية واحلكومية وكذلك املؤسسة االماملؤسسات اال

 متوفرة بشكل كبري وخباصة يف 

 سرة.ية املرأة واالال تنمجمة يف املؤسسات الدولية واالقليمية واحمللية العامل .1

 وكاالت االمم املتحدة املختلفة. .2

 املؤسسات التنموية ومؤسسات اجملتمع املدني. .3

 الس احمللية والقروية.البلديات واجمل .4

 اللجان احمللية املهتمة بتنمية اجملتمع. .5

 اجلامعات الوتنية. .6

 الوةارات واهليئات احلكومية. .7

 املؤسسات االمنية. .8
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 املردر /الروع اإلجت  اي  قض ي  التر ي ختصص  ث لثً : متطلب ت

يا اعي وقضةةةةةاالجتمةةةةةاالنةةةةةوع للحصةةةةةول علةةةةةى درجةةةةةة البكةةةةةالوريوس يف ختصةةةةةص   

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 126على الطالب ان يتم بنجال ) ،ملنفردا/التنمية

 

 :لمنفرد/ التخصص ا المقررات التخصصية .1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك81تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي81: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3110 - 3 3 جلسديةصحة املرأة النفسية وا 3111

 - - 3 3 عيمبادئ ومفاهيم النوع االجتما 3112

 3112 - 3 3 مقدمة يف قضايا املرأة 3113

 - - 3 3 يعمانظريات التنمية والنوع االجت 3208

 3113 - 3 3 لتنميةي وانساالنوع االجتماعي واألمن االن 3222

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي والعمل 3228

 - - 3 3 تنةملواا وآاالجتماعي والدولة وحق النوع 3229

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي واإلعالم 3242

 - - 3 3 املرأة يف اللغة واألدب 3243

 3112 - 3 3 عتمالنوع االجتماعي واالسرة واجمل 3244

 - - 3 3 يالجتماعانوع لا االسرتاتيجية الوتنية لتدقيق 3245

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 81 - - 81 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 126 اجملموع



 

262 

 

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3112 - 3 3 اعيتمجلنوع االكني امتمداخل سياسات و 3301

 3245 - 3 3 النوع االجتماعي والعنف 3302

 - - 3 3 عيماسياسات التنمية والنوع االجت 3308

 - - 3 3 املدخل اىل التخطيط والتنمية 3311

 3113 - 3 3 امةتدسالنوع االجتماعي والتنمية امل 3346

 3112 - 3 3 ةميختطيط النوع االجتماعي والتن 3347

 3112 - 3 3 املرأة وقضايا التعليم 3348

 5303 - 3 3 مناهج البحث للنوع االجتماعي 3349

 3346، 3311  - 3 3 ئةالنوع االجتماعي وقضايا البي 3401

 3113 - 3 3 رأةملاا مؤسسات اجملتمع املدني وقضاي 3402

 3245 - 3 3 دوليةوا يق الاملو يةاملرأة يف القوانني الفلسطين 3404

 3113 2 1 3 ماعي( النوع االجت1تدريب ميداني ) 3406

 3112 - 3 3 ريغيلتالنوع االجتماعي والثقافة وا 3426

 3406 2 1 3 ماعي( النوع االجت2تدريب ميداني ) 3427

 3346 - 3 3 ملةعوالالنوع االجتماعي واالقتصاد و 3450

 5303،  3349 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  6 75 81 اجملموع

 المقررات الحرة: .2

 / جلامعةةةاصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات  ( سةةاعات معتمةةدة مةةن أي خت6يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار )

تعليميةة  ون املةادة ال ميكةون مضة   ن الكمقةررات حةرة علةى أ    خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .التخصص نوعة منممكون وأن ال ت أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 
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 فراي -رئيسي /لتر ي  ي  االروع االجت  اي  قضختصص   ترابدً : متطلب
 

يا التنميةةة اعي وقضةةاالجتمةةاالنةةوع  ختصةةص للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف   

 مدة موةعة كما يأتي ( ساعة معت132لب ان يتم بنجال )، على الطافرعي-رئيسي /

 :/ التخصص الرئيسي  المقررات التخصصية .1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك66تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي66من ) : وتتكونإجباريةمقررات تخصصية .  1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3110 - 3 3 صحة املرأة النفسية واجلسدية 3111

 - - 3 3 عيمبادئ ومفاهيم النوع االجتما 3112

 3112 - 3 3 مقدمة يف قضايا املرأة 3113

 - - 3 3 يعمانظريات التنمية والنوع االجت 3208

 3113 - 3 3 لتنميةي وانساالنوع االجتماعي واألمن االن 3222

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي والعمل 3228

 - - 3 3 تنةملواا وآالنوع االجتماعي والدولة وحق 3229

 3113 - 3 3 النوع االجتماعي واإلعالم 3242

 3112 - 3 3 معتاالجتماعي واالسرة واجملالنوع  3244

 - - 3 3 يالجتماعانوع لا االسرتاتيجية الوتنية لتدقيق 3245

 3112 - 3 3 يماعجتالسياسات ومداخل متكني النوع ا 3301

 3245 - 3 3 النوع االجتماعي والعنف 3302

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 يمتطلبات التخصص الرئيس

 27 حسب التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 132 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 عيماسياسات التنمية والنوع االجت 3308

 3112 - 3 3 ةميجتماعي والتنختطيط النوع اال 3347

 3112 - 3 3 املرأة وقضايا التعليم 3348

 5303 - 3 3 مناهج البحث للنوع االجتماعي 3349

 3245 - 3 3 دوليةوا يق الاملو يةاملرأة يف القوانني الفلسطين 3404

 3113 2 1 3 ماعي( النوع االجت1تدريب ميداني ) 3406

 3112 - 3 3 ريغيتوال النوع االجتماعي والثقافة 3426

 3406 2 1 3 ماعي( النوع االجت2تدريب ميداني ) 3427

 3346 - 3 3 ملةعوالالنوع االجتماعي واالقتصاد و 3450

 5303،  3349 2 1 3 مشروع التخرج 3499

  6 60 66 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

ة الةيت تطرحهةا   الفرعية  خصصةات د الت( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احة     27تتكون من )

 الكليات االخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


