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  الشرفنبـذة عــن كليـة 
  

كخدمة متميزة للطلبة المتميزين في الجامعة دون  2005/2006تم انشاء كلية الشرف في العام الدراسي  :أوال

  .فأعلى 87ساعة معتمدة ومعدل  30تكليفهم بأعباء مالية ويقبل الطالب في الكلية بعد أن ينهي 

  

  :هداف العامة لكلية الشرف ما يليمن األ :ثانيا

االهتمام بالطلبة المتميزين في الجامعة وخلق روح المثابرة عند باقي الطلبة للوصول إلى وضع  .1

  .التمايز

تأهيل الطلبة المتميزين بإكسابهم مهارات في االتصال والقيادة وتعزيز القدرات لديهم إضافة إلى  .2

قات العامة والقافة القانونية وأيضا المهارات البحثية زيادة مهاراتهم باللغة اإلنجليزية والعال

وذلك ليتم صقل شخصيتهم ليكونوا قادرين على االعتماد على أنفسهم وليتمكنوا من أداء واجبهم 

 .اتجاه المجتمع على أحسن وجه وليمثلوا الوجه الحضاري للجامعة

من غيرهم إلكمال  ضلتمكين الطلبة المنتمين إلى هذه الكلية للحصول على فرص عمل أف .3

 .دراستهم العليا
 

  :الدراسية لكلية الشرف الخطة :ثالثا

  :ساعات وهي 9المساقات اإلجبارية ولها ساعات معتمدة  :أوال

  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  3  مهارات االتصال  391001

  3  مهارات قيادية  391003

  3  ية في تعزيز القدراتسحلقة درا  391004

  :ساعات تختار من بين 6المساقات االختيارية  :ثانيا

  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  3  المصادر التعليمية والبحثية  391002

  3  مهارات في اللغة االنجليزية  392001

  3  تكنولوجيا التعلم  392002

  3  االجتماعيةالخدمة   392003

  3  العالقات العامة  392004

  3  مقدمة القانون  392005

  3  اكتشاف فلسطين  392006

  



  

  :اإلجبارية وصف المساقات

  :مهارات االتصال  391001

يهدف هذا المساق إلى صقل شخصية الطالب وتعليمه مهارات القيادة واالتصال ليكون إنسانا 

يركز أيضا . السياسية االجتماعية االقتصاديةفعاال ومبدعا وشجاعا في طرحه ونقاشه للقضايا 

  .ياتهارة ونظعلى أنماط القياد

. والقيادة مرتبطة في عملية االتصال فإذا كانت األولى تمثل القدرة على التأثير في اآلخرين

والتركيز . باالكتساب فإن عملية االتصال تتصدر هذا الوضعوإذا كان هناك ذكاء ال يتم إال 

  .على وسائل وعملية ونظريات والعوائق والمحاذير المتعلقة في عملية االتصال

  

  :مهارات قيادية  391003

يتناول هذا المساق العديد من الموضوعات ذات العالقة بتنمية شخصـية الطالـب وتعزيـز    

قدراته لفهم اآلخرين، إذ يتم في هذا المساق استعراض موضوعات من مثـل فهـم الـذات،    

 معرفة الشخصية، أنماط التعامل مع البشر، أنماط القيادة ونظرياتها، حل المشكالت واتخـاذ 

ويهدف هذا المساق  .القرارات، بناء الفريق، وإدارة الوقت، ونماذج قيادية تاريخية ومعاصرة

ـ كما ويهدف إلى التعرف عليه وب. إلى تعزيز قدرات ومهارات الطلبة استعدادا للمستقبل اء ن

  .شخصياتهم حتى يتسنى لهم التعامل مع اآلخرين بطريقة سليمة

  

  :دراتحلقة دراسية في تعزيز الق  391004

ـ إ وذلك تمهيدا لـدخولهم وتحسين مهاراتهم  الطلبة إلى تعزيز قدرات هذا المساق يهدف ى ل

 عدد من النشاطات الصـفية والبيتيـة  على ويركز . العليا همدراساتاستكمال  وأسوق العمل 

تعبئة طلبات القبول والوظائف والتحضير الجيد لمقابالت كتابة الرسائل والسيرة الذاتية،  :مثل

يقدم المساق مهارات البقـاء  كما . مل وكتابة مقالة الهدف من الدراسة وكتابة ورقة بحثالع

والضرورية للوظائف والدراسات العليا وهذه المهارات هي التفكير الناقـد وحـل المشـاكل    

حول قضايا لها ارتباط مباشـر   وعيهمتكليف الطلبة وزيادة  وذلك من خالل. واتخاذ القرار

  .م الشخصيتطورهوبتخصصاتهم 

  

  :اإلختيارية وصف المساقات

  :المصادر التعليمية والبحثية  391002

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة المتميزين بأهمية المكتبة األكاديمية والخـدمات التـي   

لمصادر المعلومات والبحث تقدمها، والتعرف على أقسامها وأنظمتها المحوسبة كونها مركزا 

ئية التقليدية وااللكترونية، وإلكساب الطلبة مهارة استخدامها بفعالية بمـا  العلمي بموادها القرا



  

  .يتناسب وثورة المعلومات االلكترونية، وتقنيات البحث العلمي الحديثة

  

  :تكنولوجيا التعلم  392002

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف الضـرورية التـي تمكـنهم مـن     

التعليم، األسس التي يعتمدها هذا المجال في دمج المسـتحدات   كنولوجياالتعرف على مجال ت

التكنولوجية في العملية التعليمية وكذلك األثر الذي أحدثته التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات 

  .التعليمية

إلى تزويد الطلبة بالمهـارات الضـرورية مـن اسـتخدام الشـبكة      كما ويهدف هذا المساق 

كـذلك  . تفادة منها كمصدر تعليمي داعم ومساند للمواد الدراسـية المختلفـة  العنكبوتية واالس

   .تمكينهم من استخدام بعض التطبيقات الحاسوبية واالستفادة منها في تخصصاتهم المختلفة

  

  :الخدمة االجتماعية  392003

ودور  الطلبة بمفهوم الخدمة االجتماعية لعلم ومهنةيهدف مساق الخدمة االجتماعية إلى تزويد 

خدمـة الفـرد، خدمـة    ( األخصائي االجتماعي في كل من طرق الخدمة االجتماعية الثالثة

  ).، خدمة المجتمع المحليالجماعة

كذلك يهدف المساق إلى تحديد مبادئ الخدمة اإلجتماعية وفلسفتها وميادين الخدمة االجتماعية 

الجتماعية وعالقتها بالعلوم وتاريخ بدايتها، يركز المساق أيضا على توضيح عناصر الخدمة ا

  .األخرى

  

  :مقدمة في القانون  392005

وأهدافه، التفرقة بين القانون والقواعد الدينية واألخالقية، تطبيـق القـانون،   تعريف القانون، 

أنواع القوانين والتمييز بين فروع القانون العام وفروع القانون الخاص، التشـريع الجنـائي   

الدولي اإلنساني، المحكمة الجنائية الدولية، تطبيقـات عمليـة مـن    اإلسالمي، قواعد القنون 

  .القانون الخاص، أنواع المحاكم في فلسطين، طبيعة الحكم في الدولة

  

  :اكتشف فلسطين  392006

على عدد من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بفلسيطن أهمها الخصـائص   يشتمل هذا المساق

يعية وكذلك البشرية واالقتصادية عبر التاريخ، مع تركيز لفلسطين من النواحي الطب الجغرافية

كما يتضـمن المسـاق   . خاص على الوضع الراهن، مدعما بالخرائط الموضوعية لكل فترة

وبذلك يمكن اعتبار المسـاق مسـاقا   . موضوعات تتعلق بالتاريخ واالثار والثقافة الفلسطينية

ح وجامعة مـونتكلير بـالتزامن، ولغـة    تعليميا شامال وعاما يدرس المساق في جامعة النجا



  

علـى   Moodleالتدريس هي اللغة االنجليزية، ويتم نقاش المادة العلميـة علـى برنـامج    

اإلنترنت، من أجل إتاحة الفرصة أمام الطلبة في النجاح ومونتكلير للنقاش والتواصـل فـي   

  .موضوعات المساق المختلفة

  

  :العالقات العامة  392004

هذا المساق بموضوعات تمس حياتهم اليومية، حيث يتعرض الطلبة إلـى  يزود الطلبة  سوف

من المواقف التي تحتاج إلى الكياسة في التعامل معها، ولتعزيز قدرات الطلبة، فإن هذا  الكثير

المساق يتضمن كيفية وضع وتنفيذ برنامج العالقات العامة كأسلوب وقـائي قبـل أن يكـون    

هذا المساق يتضمن حـاالت عمليـة تكسـب الطلبـة     أسلوب عالجي، أضف إلى ذلك فإن 

  .المهارات الالزمة لتحليل المواقف واألزمات والتعامل معها بالطرق السليمة

  

  


