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 تعليم االجتماعياتتخصص . 3

ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ةأ اًل:مل

 ب املعارف واملعلومات املتعلقة بـ ينبغي أن يكون الطالب قادرا  على إكتسا

 املعرفة والفهم 

فلسطنيب واجلغرافيا الطبيعيةب واجلغرافيا السياسيةب  فيااملفاهيم املرتبطة اغرا .1

مرانب والبيئةب واملوارد الطبيعيةب والسكانب واحلضارة العربية اإلسالميةب وجغرافيا الع

 خ العا ب وتاريخ العا  العربي.ونظم املعلومات اجلغرافيةب وتاريخ فلسطنيب وتاري
 لعمرانية. وا ظواهر وقضايا اجلغرافيا السياسية والطبيعية .2
 ة ألقليم أو جمتمع ما.التفاعل بني التاريخ واجلغرافيا املشكل الشخصية املميز .3
دور دراسة االجتماعيات يف تعميق اإلحساس با.وية واملوايفنة واملسؤولية الشخصية  .4

 واجملتمعية.
 جملتمع الفلسطيو وقضايا  وحتدياته الرئيسة.خصائص ا .5
 والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية. سيةخصائص املتعلمني النمائية والنف .6
اسرتاتيجيات والتقنيات ومصادر التعلم يف التعليمب والتعلمب  تصميموب ومراحله النمو .7

إدارة والتقويم األصيلب وب تقييم التعلمواملنهاج الرتبويب والبيئات التعليميةب والتعلمب 

 التعلم.
أسباب الفروأ الفردية وكيفية التعامل ب وةمرييفرأ وأساليب التعلم املناسبة للمرحلة الع .8

 معها.
 تقييم التعلم والتقويم األصيل.م ويفرائقهب والتعل اسرتاتيجيات .9

 دور التقنيات احلديثة يف حتسني مهارات القرن احلادي والعشرين. .10

  ة والذهنيةاملهارات العقلي

ا  الرتبية الناقدة وأمنحتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصفب  .1

 واإلبداعية والتأملية.
 لفة لتعلم االجتماعيات تالءم الفروأ الفردية بني املتعلمني.تطوير اسرتاتيجيات كت .2
 املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمواقف التعليمية. .3
 التأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام. .4
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  املهنية أو العملية املهارات

 يات.التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم يف جمال االجتماع .1
 النظريات الرتبوية.أحدث تنفيذ املواقف التعليمية التعلمية يف جمال االجتماعيات وفق  .2
 ساليب وتقنيات فاعلة.التعامل مع املشكالت الصفية وفق أ .3
 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4
 مية فعالة ومبتكرة.عليإنتاج وسائل ت .5
لصقل شخصية الطالب وإخنرايفهم يف تصميم األنشطة املنهجية والالمنهجية الال مة  .6

 عملية التعلم بفاعلية.

  العامة /املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي العملاستخدام مهارات  .1

 .من خالل فريق أوبصورة فردية العلمية بحوث ال إجراء .2

 . العمل حتت الضغط .3
 املشكالت. حل لمي يفالعتوظيف املنهج  .4
 .بداعيوالتأملي واإل التفكري الناقدممارسة مهارات  .5
 استخدام التطبيقات اجلغرافية احلديثة. .6

 مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

 الصف وخارجه. توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل .1
 رتنت.الناالتصال والتواصل بفاعلية شفويا  وكتابيا  ووجها  لوجه وعرب ا .2
 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3
 ل كتلفة ونشرها.التعبري عن أفكار  بوسائ .4

  :والبعد األخالقي االراهات والقيم

 .إراهات إجيابية ءو مهنة التعليم تبو .1
 عليم.أخالقيات مهنة التاإللتزام ب .2
 .التعايفف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم .3
 .لواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهمم االتسامح مع االختالف وفقا  للفه .4
 قيات العمل التعليمي.تتبع قواعد السلوك املهو وأخال .5
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مل:سمقملالعم ثانيًا:مل

سززلن  قزادرا  علزى العمزل والتميزز يف   يتوقزع مزن خزريج قسزم تعلزيم االجتماعيزات أن يكزون 

 الرتبية والتعليمب يف جمال تدريس االجتماعيات للمرحلة األساسية.

مل:املرد  اتملختص ملتعلياملاالجتماعياتمل/ملطلبثالثُا:ملمت

فزردتعلزيم االجتماعيزات / ختصزص الرتبيزة / س يف للحصزول علزى درجزة البكزالوريو  باملن

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 131على الطالب ان يتم بنجاع )

 . المقررات التخصصية:1

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 80تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي80تكون من ): وتإجباريةمقررات تخصصية   .1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

عات لساا

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ علم االجتماع 3100

 - - 3 3 تاريخ الشرأ القديم 5130

 - - 3 3 تاريخ صدر االسالم 5131

 - - 3 3 فيا الطبيعيةاجلغرا إىلمدخل  5132

 - - 3 3 يفرائق التدريس والتدريب العامة 5204

 5131 - 3 3 الدولة العباسية ريختا 5231

5232 
ويفن البيئة واملوارد والسكان يف ال

 العربي
3 3 - - 

 5231 - 3 3 تاريخ املغرب واالندلس 5233

 اجملموع احلرة اختياري اجباري ساقاتجمموعة امل

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 ةكليمتطلبات ال

 80 - - 80 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 131 موعاجمل
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

عات لساا

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 جغرافية فلسطني 5234

 - - 3 3 العلوم السياسية إىلمدخل  5235

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

5331 
و تاريخ احلروب الصليبية )غز

 لفرجنة(ا
3 3 - - 

 - - 3 3 اجلغرافيا االقتصادية 5332

 - - 3 3 ا السكانجغرافي 5333

 - - 3 3 تاريخ العا  احلديث واملعاصر 5334

 - - 3 3 واملمالين األيوبينيتاريخ  5335

 - - 3 3 يفنيةالرتبية الو 5336

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

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

 - - 3 3 تاريخ العرب احلديث 5431

 - - 3 3 اسيةاجلغرافيا السي 5432

 - - 3 3 جغرافيا العمران 5433

 5431 - 3 3 تاريخ العرب املعاصر 5434

 - - 3 3 جغرافية الويفن العربي 5435

 - - 3 3 )االنثروبولوجيا( اإلنسانعلم  5436

 5204 - 3 3 ةاعيأساليب تدريس العلوم االجتم 5438

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

  6 74 80 اجملموع

 المقررات الحرة:. 2

يزززار ) لزززب اخت سزززتطيع الطا صزززات 6ي مزززن ختص خزززر  صزززص آ مزززن أي خت مزززدة  سزززاعات معت  )

صززه اجلامعزة سززية لتخص طززة الدرا خززارج اخل ضززم ب/  كززون م لززى أن ال ي حززرة ع ملززادة كمقزررات  ون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص ا  و/أو كيفا كم أخرىالتعليمية مكررا  يف مقررات 


