 11تخصص تعليم االجتماعيات
تنبثق أهداف ختصنيص تعلنييم االجتماعينيات يف اجلامعنية املفتوحنية منين فلسنيفة اجلامعنية
واألهنينيداف العامنينية لكلينينية " الرتبينينية " النينييت تنينيؤمن بتنينيوفري التعلنينييم العنينيالي والتنينيدريب ألكنينيف عنينيدد
ممكنينينين منينينين أبننينينياء الينينينيعب الفلسنينينيطيري ،مراعينينينية ظنينينيروفهم واحتياجنينينيات جمنينينيتمعهم ا نينينينية
واملستقبلية.
ونظرًا ألهمينية االجتماعينيات يف

قينيق الكنيثري منين أهنيداف الرتبينية ،لتعزينيز االنتمنياء

الوطري على الصعيدين العربي واإلسالمي ،فال بد هلا أد تلقى ما تستحقه من عناية واهتمنيام،
وذلا عن طريق اإلفادة من خصنيائص املعرفنية املنظمنية يف هنيذه العلنيوم وتطبيقاتهنيا ،هنيذا فضنيالً
عن أد االجتماعيات ترتبط ارتباطني ًا وثيقني ًا امينيع ننيواحي احلينياة وأنينيطتها يف اجملتمنيع العربنيي
واإلسالمي.
ومينينح القسنيم درجنية البكنيالوريوس يف الرتبينينية /ختصنيص تعلنييم االجتماعينيات .ومينينيزج
هنيذا القسنيم بني التنياريخ واجلغرافينيا  ،إضنيافة إىل اجملنياالت الرتبوينية والنفسنيية النييت تسنينيتوجبها
العملية التعليمية .

األهداف العامة للتخصص:
يهدف ختصص تعليم االجتماعيات إىل

قيق األهداف العامة ا تية:

 .1تزويد الطالب باملعارف واملهنيارات واالجتاهنيات والقنييم املناسنيبة يف جمنياالت :التنياريخ،
اجلغرافيا ،والعلوم املسنياندة مثنيل :علنيم االجتمنياع ،وعلنيم االقتصنياد ،وعلنيم السياسنية،
اليت تساعدهم على تأدية مهام عملنيهم بصنيفتهم معلمني منيؤهل ملواجهنية االحتياجنيات
األساسية لقطاع الرتبية والتعليم يف جمال االجتماعيات يف فلسط .
 .2تعزيز قدرات الطالب اإلبداعية على تنمية شخصنيياتهم املتكاملنية ،يف جمنيال القينيادة
و مل املسؤولية واالعتماد على النفس.
 .3تعزينينينيز قنينينيدرات الطنينينيالب علنينينيى اسنينينيتخدام املعنينينيارف واملهنينينيارات املكتسنينينيبة يف التفاعنينينيل
االجيابي مع جمتمعهم للمياركة يف تنميته اجتماعياً واقتصادياً.
 .4تنمية مهارات البح العلمي لنيدف الطنيالب يف جمنيال االجتماعينيات ،واإلفنيادة منهنيا يف
تطوير أساليب التدريس الفعال.
 .5معرفنينية أ صنينيول القنينينييم الثقافينينية العربينينينية واإلسنينيالمية املعاصنينينيرة ،وعالقتهنينيا بالثقافنينينيات
اإلنسانية األخرف ،بهدف تعزينيز انتمنياء الطنيالب ل،منيت العربينية واإلسنيالمية وتقنيدير
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دورهم ا احلضاري واإلنساني ،وتطوير اجتاهات الطالب وقدراتهم لإلسنيهام يف تنمينية
الرتاث الثقايف العربي واإلسالمي.
 .6استث ارة الدافعية لدف الطنيالب منين خنيالل نيوذج النيتعلم النيذاتي إىل املزينيد منين البحني
واالستقصنينينياء ،وتطنينينيوير مهنينينياراتهم وقنينينيدراتهم يف احلصنينينيول علنينينيى املعرفنينينية يف جمنينينياالت
االجتماعينيات منينين خنيالل مصنينيادرها الرئيسنيية املتنوعنينية بأنفسنيهم،

قيقنياً ملبنيدأ النينيتعلم

املسنينيتمر والنمنينيو النينيذاتي ملواجهنينية املينينيكالت واملنينيتغريات املسنينيتجدة يف حينينياة الطنينيالب
ونياطاتهم االجتماعية.
 .7تنمينينية قنينيدرات الطنينيالب علنينيى فهنينيم بيئنينيتهم الطبيعينينية واالجتماعينينية ،واالسنينيتفادة منهنينيا
واحملافظة عليها واإلسهام يف حل ميكالتها.

مقررات تخصص تعليم االجتماعيات
للحصول على درجة بكالوريوس يف الرتبية  /ختصص تعليم االجتماعينيات ،علنيى الطالنيب
أد يتم بنجاي ( )132ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
 .1املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )29ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )69ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

المقررات التخصصية :تتكود املقررات التخصصية لتخصص تعليم االجتماعيات منين ()69
ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:

رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

3111

مبادي علم االجتماع

3

3

-

-

3211

اجملتمع العربي

3

3

-

-

5131

تاريخ اليرق القديم

3

3

-

-

5131

تاريخ صدر اإلسالم

3

3

-

-

5132

مدخل إىل اجلغرافيا الطبيعية

3

3

-

-

5231

تاريخ الدولة العباسية

3

3

-

5131
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رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

3

3

-

-

5233

تاريخ املغرب واألندلس

3

3

-

5231

5234

جغرافية فلسط

3

3

-

-

5235

مدخل إىل العلوم السياسية

3

3

-

-

3

3

-

-

5332

اجلغرافيا االقتصادية

3

3

-

-

5333

جغرافيا السكاد

3

3

-

-

5334

تاريخ العاا احلدي واملعاصر

3

3

-

-

5335

تاريخ األيوبي واملماليا

3

3

-

-

5336

الرتبية الوطنية

3

3

-

-

5431

تاريخ العرب احلدي

3

3

-

-

5432

اجلغرافيا السياسية

3

3

-

-

5433

جغرافيا العمراد

3

3

-

-

5434

تاريخ العرب املعاصر

3

3

-

5431

5435

جغرافية الوطن العربي

3

3

-

-

5436

علم اإلنساد( االنثروبولوجيا )

3

3

-

-

5499

ميروع التخرج

3

1

2

اجملموع

69

67

2

5232

5331

البيئة واملوارد والسكاد يف الوطن
العربي

تاريخ احلروب الصليبية (غزو
الفرجنة )
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 1214إنهاء
املستوف الثال

توصيف المقررات التخصصية لتخصص تعليم االجتماعيات
 3111مبا ئ علم االلتماع 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضح هذا املقنيرر ماهينية علنيم االجتمنياع وأسسنيه املعرفينية وظنيروف نينيأته وتطنيوره ،ومعننيى
اجملتمنينيع وبنائنينيه الثقنينيايف ووظائفنينيه ،والنينينظم االجتماعينينية وعملينينيات النينيتغري االجتمنينياعي ،واملفنينياهيم
األساسنينيية النينييت يقنينيوم عليهنينيا علنينيم االجتمنينياع وخباصنينية الينينيائع منهنينيا يف املينينيداد األكنينيادميي النينييت
تتناسب مع حاجات الطالب يف املراحل األولية إلجنازهم العلمي.

 3211اجملتمع الع بي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر اجملتمع العربي من حي طبيعتنيه ومقومنيات تكويننيه ،وتينيكيل طابعنيه
العام ،باعتباره إطارًا عامني ًا حينيوي منظومنية اجملتمعنيات العربينية ،والعوامنيل النييت ترسنيخ وحدتنيه،
وتينينيكل اجتاهنينيات النينيتفكري والعمنينيل يف قطاعاتنينيه املختلفنينية ،والسنينيياقات االجتماعينينية والثقافينينية
واالقتصادية والسياسية والرتبوية واليخصية والسكانية ،ومؤثرات تغريها ،ومقومات تنميتهنيا
و قيق التكامل فيما بينها.

 5131تا يخ الش ق القديم 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر أهمية اليرق القديم ،تاريخ أقطار اليرق القديم وهي :ماب النهنيرين،
ووادي النيل ،واليمن ،والتاريخ القنيديم لنيبالد الينيام ،وأثنير حضنيارات الينيرق القنيديم يف التنياريخ
اإلنساني.

 5131تا يخ صد اإلس م 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مقدمنينية عنينين أوضنينياع العنينيرب قبنينيل اإلسنينيالم ،ثنينيم قينينيام الدولنينية اإلسنينيالمية
وتطورهنينيا ونظمهنينيا ومظاهرهنينيا السياسنينيية واالقتصنينيادية واالجتماعينينية ،مبنينيا يف ذلنينيا الفتوحنينيات
وعالقاتها الدولية واخلاصة يف عهد اخللفاء الراشدين وحتى أواخر الفرتة األموية.

 5132مدخل إىل اجلغ افيا الطبيعية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضح هذا املقرر البيئة كنظام مفتوي عام مكنيود منين أربعنية أنظنيم هنيي :الغنيالف الغنيازي
والغالف الصخري والغالف املائي والغالف احليوي ،و ليل العناصر الرئيسية لكنيل منين هنيذه
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النظم والتفاعالت القائمة بينها من جهة ،واملتبادلنية منيع األنينيطة البينيرية منين جهنية أخنيرف ،منيع
الرتكيز على امليكالت البيئية الطبيعية.

 5231تا يخ الدولة العباسية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5131تاريخ صدر اإلسالم
يتناول هذا املقرر املعاا الرئيسية للدولة العباسية منذ نينيأتها وحتنيى سنيقوطها عنيام 656
هجري ،مع الرتكيز علنيى ظنيروف النينيأة وتطورهنيا ،ودراسنية التينيارات السياسنيية واالقتصنيادية
واالجتماعية وأهم املظاهر احلضارية ،إضافة إىل عالقاتها اخلارجية.

 5232البيئة واملوا والسكار ل الوطن الع بي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضح هذا املقرر املالمح الطبيعية للوطن العربي ،وما ييتمل عليه منين منيوارد اقتصنيادية،
مع الربط ب هذه املوارد وخصائص السكاد الدميوغرافية.

 5233تا يخ املغ ا واألندلس 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5231تاريخ الدولة العباسية
يتناول هذا املقرر املعاا الرئيسة يف تاريخ املغنيرب واألننيدلس مننيذ الفنيتح اإلسنيالمي وحتنيى
نهاية دولة بري األرر سنة 1492م ،مع الرتكيز علنيى دور كنيل منين املنيرابط واملوحنيدين منين
خالل دول الطوائف ،والعوامل اليت أدت إىل زوال احلكم العربي اإلسالمي يف األندلس.

 5234لغ افية فلسطني 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر املالمنينيح الطبيعينينية لفلسنينيط  :بيئنينية األرمل وأشنينيكال سنينيطحها ،واملننينيا
واملينينينياه والرتبنينينية والنباتنينينيات الطبيعينينينية ،والسنينينيكاد والعمنينينيراد يف فلسنينينيط  ،وتينينينيمل اخلصنينينيائص
الدميوغرافينينية للسنينيكاد ،واخلصنينيائص االقتصنينيادية واالجتماعينينية ،إضنينيافة إىل أ نينياط العمنينيراد
ووظائفه ،واملوارد االقتصادية لفلسط مبا فيها املوارد الزراعية والصناعية والنقل.

 5235مدخل إىل العلوم السياسية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضنينيح هنينيذا املقنينيرر مفهنينيوم العلنينيوم السياسنينيية ومناهجهنينيا ،وأننينيواع احلكومنينيات ووظائفهنينيا،
والفكر السياسي احلدي من القرد السابع عير حتى نهاية احلرب العاملية األوىل.
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 5331تا يخ احل وا الصليبية ( غزو الف جنة ) 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر غزو الفرجنة للميرق العربي اإلسالمي ،ودوافعنيه احلقيقينية واألحنيداث
الرئيسنينيية فيهنينيا ،وأسنينيباب جننينياي الفرجننينية يف إقامنينية كينينياد هلنينيم يف املينينيرق العربنينيي اإلسنينيالمي،
والعوامل اليت أدت إىل فيل هذا الغزو ،ونتائجه ،مع الربط ب املاضي واحلاضر.

 5332اجلغ افيا االقتصا ية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضنينيح هنينيذا املقنينيرر البيئنينية كنظنينيام مفتنينيوي عنينيام يتكنينيود منينين النينينظم الزراعينينية والصنينيناعية
والنقل ،وحيلل عناصرها الرئيسية والتفاعالت القائمة ب اإلنسنياد وكنيل منهنيا ،منيع الرتكينيز
على امليكالت االقتصادية.

 5333لغ افيا السكار 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر مبنينيادي علنينيم السنينيكاد منينين حي ني خصنينيائص السنينيكاد الدميوغرافينينية
وتركيبهم االجتماعي واالقتصادي ،مع االهتمام مبيكالت السكاد املتعلقنية بنيالنمو السنيريع
واهلجرات وربطها بالتنمية.

 5334تا يخ العامل احلديث واملعاص  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر تاريخ العاا احلدي واملعاصر منذ حركة النهضة األوربية إىل ما بعنيد
احلنينينيرب العاملينينينية الثانينينينية ،ويتضنينينيمن :الثنينينيورة الفرنسنينينيية واحلركنينينيات القومينينينية يف أوروبنينينيا والثنينينيورة
الصنينيناعية ،السنينييطرة االسنينيتعمارية وآثارهنينيا علنينيى أقطنينيار آسنينييا وإفريقينينيا وأمريكنينيا الالتينينينية،
واحلرب العامليت األوىل والثانية وحركات التحرر من االستعمار.

 5335تا يخ األيوبيني واملماليك 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالظروف اليت أدت إىل قيام الدولة األيوبية وأبرز
مؤسساتها مثل :السلطنة واجليش واالقطاع ،ودورها يف توحيد اجلبهة االسالمية ضد
الصليبي وإحلاق اهلزمية بهم ،ثم يتتبع التطورات السياسية والعسكرية للدولة األيوبية حتى
سقوطها ،وقيام الدولة اململوكية مع التعريف بأهم مؤسساتها كالسلطنة واجليش واالقطاع،
وبياد دور املماليا يف ختليص املنطقة من خطري الصليبي
بالعمارة اململوكية.
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واملغول ،إضافة إىل التعريف

 5336الرتبية الوطنية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضح هذا املقرر املفاهيم السياسية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارينية ،إضنيافة
إىل سرية احلضارة يف فلسط من حي موقعها وتطورها التارخيي واحلضنياري ،و دينيد أبنيرز
علمائها ورجاالتها.

 5431تا يخ الع ا احلديث 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضنينيح هنينيذا املقنينيرر التطنينيور السياسنينيي للنينيوطن العربنينيي مننينيذ الفنينيتح العثمنينياني يف بداينينية القنينيرد
السادس عير حتى احلرب العاملية األوىل ،مع الرتكيز على دراسة القرد التاسع عير ومساتنيه
الرئيسة على املستوف العاملي و العثماني والعربي ،والتطور السياسي والفكري للميرق العربي
حتى نهاية هذه الفرتة ،وخباصة املقاومة والثورات العربية ضد االستعمار.

 5432اجلغ افيا السياسية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر املقومنينيات اجلغرافينينية للدولنينية وأبعادهنينيا السياسنينيية ،وبعنينيض النظرينينيات
اإلسرتاتيجية يف إطارها العاملي واإلقليمي مع االهتمام مبيكلة األمن القومي العربي.

 5433لغ افيا العم ار 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضح هذا املقرر نيأة املراكز العمرانية و وها وتطور وظائفها وتركيبها ( خمططاتها
التنظيمية ) ،مع الرتكيز على ميكالت الريف واحلضر.

 5434تا يخ الع ا املعاص  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5431تاريخ العرب احلدي
يتناول هذا املقرر تاريخ الوطن العربي مننيذ احلنيرب العاملينية األوىل حتنيى الوقني احلاضنير،
مع االهتمنيام حبركنيات التحنيرر منين االسنيتعمار ،وتطنيور أوضنياع النيدول العربينية والتحنيديات النييت
واجهتها بعد االستقالل من النواحي السياسية والفكرية.
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 5435لغ افية الوطن الع بي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر الوطن العربي :دراسة جغرافية إقليمية متكاملة.

 5436علم اإلنسار ( االنث وبولوليا ) 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر املوضوعات الرئيسة املتعلقة بتطور اإلنساد ،فسيولوجياً وحضارياً ،منذ
أقدم األزمنة وحتى الوضع الراهن ،ومن موضوعات اهتمامه الرئيسنية :األسنيرة والقبيلنية والنيزواج
واألنظمة االقتصادية البدائية والسحر والدين ،وهو يعري عناينية خاصنية بالثقافنية ،ويركنيز علنيى
العم ل امليداني يف حقل االنثروبولوجيا ،ويعمل على إعداد الباحث يف هذا اجملال.

 5499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1214مناه البح العلمي ،إنهاء املستوف الثال
يهنينينيدف املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطلبنينينية باملهنينينيارات الضنينينيرورية لكتابنينينية مينينينياريع ختنينينيرجهم،
وتنينيوظيفهم ألساسنينييات البح ني العلمنينيي خاصنينية اجلاننينيب العملنينيي مننينيه ،ويينينيتمل علنينيى :أساسنينييات
كتابنية املينيروعة اختينينيار موضنيوع املينينيروع ،ووضنيع خطتنينيه ،ومجنيع مادتنينيه ،وتأليفهنيا ،وربطهنينيا،
و ليلنينيها ،وكيفينينية توثينينيق املنينيادة العلمينينية ،وترتينينيب قائمنينية مصنينيادر البح ني ومراجعنينيه ،منينيع أمثلنينية
توضيحية وتطبيقية ،تسهل على الطالب أمر كتابة ميروعه.
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