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 تعليم االجتماعياتتخصص . 3

 خمرج ت التدلم املقصو  أ اًل: 

 املتعلقة بة  ملعلوماتوا ارفينبغي أن يكون الطالب قادرًا على إكتساب املع

 املعرفة والفهم 

ياسية، لساواجلغرافيا  لطبيعية،ا اافياملفاهيم املرتبطة جبغرافيا فلسطني، واجلغر .1

ية اإلسالمية، احلضارة العربوالسكان، ، ويةرد الطبيعوجغرافيا العمران، والبيئة، واملوا

 لعربي.اتاريخ العام لعام، وايخ تاروونظم املعلومات اجلغرافية، وتاريخ فلسطني، 
 رانية. لعموا ظواهر وقضايا اجلغرافيا السياسية والطبيعية .2
 ع ما.قليم أو جمتمملميزة ألة اخصيالتفاعل بني التاريخ واجلغرافيا املشكل الش .3
لشخصية واملسؤولية ا املواتنةوية هلودور دراسة االجتماعيات يف تعميق اإلحساس با .4

 واجملتمعية.
 .يسةلرئاخصائص اجملتمع الفلسطيين وقضايا  وحتدياته  .5
 هارية.لوجدانية واملعرفية وااملة وخصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلي .6
تيجيات اسرتاولتعليم، اتعلم يف ال صادرالتقنيات وموتصميم التعلم، و، ومراحله النمو .7

إدارة وصيل، التقويم األوم، يم التعلتقيوبوي، املنهاج الرتوالبيئات التعليمية، والتعلم، 

 التعلم.
فية التعامل لفردية وكيا آأسباب الفروو ،يةترآ وأساليب التعلم املناسبة للمرحلة العمر .8

 معها.
 ل.يم األصيتقوالوعلم تقييم التالتعلم وترائقه، و اسرتاتيجيات .9

 رين.دي والعشحلان ادور التقنيات احلديثة يف حتسني مهارات القر .10

  املهارات العقلية والذهنية

لرتبية الناقدة لصف، وأمنا  ااخل غرفة دا عيةحتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتما .1

 واإلبداعية والتأملية.
 ملتعلمني.االفردية بني  م الفروآالءت تتطوير اسرتاتيجيات طتلفة لتعلم االجتماعيا .2
 ية.التعليم اقفلمولاملرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة  .3
 ألحكام.اار إصدالتأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية و .4
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  املهنية العملية أو املهارات

 تماعيات.الجاال التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم يف جم .1
 الرتبوية. النظرياتأحدث  عيات وفقتماالجاعليمية التعلمية يف جمال تنفيذ املواقف الت .2
 اعلة.ت فنياالتعامل مع املشكالت الصفية وفق أساليب وتق .3
 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4
 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5
م يف راتهلطالب وإخنشخصية ا صقلة لتصميم األنشطة املنهجية والالمنهجية الالةم .6

 عملية التعلم بفاعلية.

  العامة /املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي العملاستخدام مهارات  .1

 .قل فريمن خال أوبصورة فردية العلمية البحوث  إجراء .2

 . العمل حتت الضغط .3
 املشكالت. حل توظيف املنهج العلمي يف .4
 .عيبداوالتأملي واإل التفكري الناقدممارسة مهارات  .5
 ات اجلغرافية احلديثة.استخدام التطبيق .6

 مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

 خارجه.وصف ال توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل .1
 االنرتنت. وجه وعربلًا وجهواالتصال والتواصل بفاعلية شفويًا وكتابيًا  .2
 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3
 التعبري عن أفكار  بوسائل طتلفة ونشرها. .4

  :والبعد األخالقي اهات والقيماالجت

 .إجتاهات إجيابية ءو مهنة التعليم تبنى .1
 أخالقيات مهنة التعليم.اإللتزام ب .2
 .التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم .3
 .وآرائهم اآلخرين داتعتقالتسامح مع االختالف وفقًا للفهم الواعي مل .4
 ي.ليملتعاتتبع قواعد السلوك املهين وأخالقيات العمل  .5
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 :سوق الد لث نيً : 

يةز يف سةلك   ى العمةل والتم ادرًا علكون قيتوقع من خريج قسم تعليم االجتماعيات أن ي 

 سية.لة األسالمرحالرتبية والتعليم، يف جمال تدريس االجتماعيات ل

 :املردر  ث لثُ : متطلب ت ختصص تدليم االجت  اي ت /

 ،رداملنفماعيات / ليم االجتتعصص ختالرتبية / للحصول على درجة البكالوريوس يف 

 ة كما يأتي ( ساعة معتمدة موةع128على الطالب ان يتم بنجال )

 لتخصصية:. المقررات ا1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك78تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي78: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ علم االجتماع 3100

 - - 3 3 تاريخ الشرآ القديم 5130

 - - 3 3 تاريخ صدر االسالم 5131

 - - 3 3 يعيةاجلغرافيا الطب إىلمدخل  5132

 - - 3 3 مةالعاترائق التدريس والتدريب  5204

 5131 - 3 3 تاريخ الدولة العباسية 5231

5232 
وتن ال يف البيئة واملوارد والسكان

 العربي
3 3 - - 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 80 - - 80 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 128 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 5231 - 3 3 تاريخ املغرب واالندلس 5233

 - - 3 3 جغرافية فلسطني 5234

 - - 3 3 ةالعلوم السياسي إىلمدخل  5235

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

5331 
 وغزتاريخ احلروب الصليبية )

 الفرجنة(
3 3 - - 

 - - 3 3 اجلغرافيا االقتصادية 5332

 - - 3 3 جغرافيا السكان 5333

 - - 3 3 صراعتاريخ العام احلديث وامل 5334

 - - 3 3 كواملمالي األيوبينيتاريخ  5335

 - - 3 3 الرتبية الوتنية 5336

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

 أو متزامن 5420 3 - 3 (2تربية عملية ) 5425

 - - 3 3 تاريخ العرب احلديث 5431

 - - 3 3 اجلغرافيا السياسية 5432

 - - 3 3 افيا العمرانجغر 5433

 5431 - 3 3 تاريخ العرب املعاصر 5434

 - - 3 3 جغرافية الوتن العربي 5435

 - - 3 3 (جيا)االنثروبولو اإلنسانعلم  5436

 5204 - 3 3 ةاعيمجتأساليب تدريس العلوم اال 5438

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

  6 74 80 اجملموع

 المقررات الحرة:. 2

ات ي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةة  ( سةةاعات معتمةةدة مةةن أ 6يع الطالةةب اختيةةار ) يسةةتط

ادة ون املة يكةون مضةم   لةى أن ال عرة حة كمقةررات   / خارج اخلطة الدراسية لتخصصةه،  اجلامعة

 .لتخصصن ممنوعة من ان ال تكووأ ًاأخرى كمًا و/أو كيفالتعليمية مكررًا يف مقررات 


