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عملينظريعملينظري

اجباري تأسيسي0111-2(2)اللغة العربية 10112اجباري تأسيسي--2تعلم كيف تتعلم10101

اجباري تأسيسي0113-2(2)اللغة االنجليزية 20114اجباري تأسيسي--2(1)اللغة العربية 20111

اجباري تأسيسي--3تاريخ القدس30104اجباري تأسيسي--2(1)اللغة االنجليزية 30113

اجباري تأسيسي-21الحاسوب40102اجباري تأسيسي--3فلسطين والقضية الفلسطينية40205

اجباري تأسيسي--3الثقافة االسالمية50206تخصصي --3تاريخ صدر االسالم55131

أساسي --3علم النفس التربوي65114تخصصي --3مدخل الى الجغرافيا الطبيعية65132

عملينظري

اجباري تأسيسي--3تاريخ القدس10104

اجباري تأسيسي--3فلسطين والقضية الفلسطينية20205

أساسي --3علم النفس التربوي35114

جامعة القدس المفتوحة

كلية التربية

:.................................................اسم الطالب

:.................................................رقم الطالب

الساعات المعتمدة

الدورة الصيفية

السنة األولى

بطاقة ارشاد أكاديمي ذاتي

تعليم االجتماعيات: تخصص 

رقم المقرر#

.م.س (132):                                 عدد الساعات المعتمدة للتخرج

اسم المقرر
الساعات المعتمدة

األولى السنة

نوع المقرر متطلب سابق

اسم المقرر
الساعات المعتمدة

نوع المقررمتطلب سابق

اسم المقرررقم المقرر#

نوع المقرر

الفصل الثانيالفصل األول

رقم المقرر#
متطلب 

سابق

1516
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عملينظريعملينظري

أساسي 210102الحاسوب في التعليم11288تخصصي --3مبادئ علم االجتماع13100

أساسي -21تكنولوجيا التعليم25202تخصصي --3المجتمع العربي23210

أساسي --3طرائق التدريس والتدريب العامة35204أساسي --3المنهاج التربوي35103

تخصصي --3البيئة والموارد والسكان45232تخصصي --3تاريخ الشرق القديم45130

تخصصي 5231-3تاريخ المغرب واالندلس55233تخصصي 5131-3تاريخ الدولة العباسية55231

تخصصي --3جغرافية فلسطين65234تخصصي --3مدخل الى العلوم السياسية65235

عملينظري

أساسي --3المنهاج التربوي15103

تخصصي --3مدخل الى العلوم السياسية25235

35204
طرائق التدريس والتدريب 

أساسي --3العامة

جامعة القدس المفتوحة

:.................................................اسم الطالببطاقة ارشاد أكاديمي ذاتي

:.................................................رقم الطالبكلية التربية

.م.س (132):                                 عدد الساعات المعتمدة للتخرجتعليم االجتماعيات: تخصص 

السنة الثانية

الفصل الثانيالفصل األول

اسم المقرررقم المقرر#
الساعات المعتمدة

اسم المقرررقم المقرر#نوع المقررمتطلب سابق
متطلب الساعات المعتمدة

سابق
نوع المقرر

الثانية السنة

الدورة الصيفية

اسم المقرررقم المقرر#
الساعات المعتمدة

نوع المقررمتطلب سابق

1818
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عملينظريعملينظري

أساسي 5202-3تصميم التدريس15302اجباري تأسيسي--3مناهج البحث العلمي10204

أساسي --3القياس والتقويم في التعلم والتعليم25320أساسي --2ادارة الصف وتنظيمه25301

35331
غزو )تاريخ الحروب الصليبية 

تخصصي --3تاريخ العالم الحديث والمعاصر35334تخصصي --3(الفرنجة

تخصصي --3تاريخ االيوبيين والمماليك45335تخصصي --3الجغرافيا االقتصادية45332

تخصصي --3جغرافية السكان55333

تخصصي --3التربية الوطنية65336

-

عملينظري

أساسي --2ادارة الصف وتنظيمه15301

25331
تاريخ الحروب 

تخصصي --3(غزو الفرنجة)الصليبية

تخصصي --3التربية الوطنية35336

متطلب 

سابق
نوع المقرر

جامعة القدس المفتوحة

:.................................................اسم الطالببطاقة ارشاد أكاديمي ذاتي

:.................................................رقم الطالبكلية التربية

.م.س (132):                                 عدد الساعات المعتمدة للتخرجتعليم االجتماعيات: تخصص 

الثالثة السنة

السنة الثالثة

الفصل الثانيالفصل األول

اسم المقرررقم المقرر#
الساعات المعتمدة

#نوع المقرر

الدورة الصيفية

اسم المقرررقم المقرر#
الساعات المعتمدة

نوع المقررمتطلب سابق

1712

اسم المقرررقم المقرر
الساعات المعتمدة

متطلب سابق
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عملينظريعملينظري

تخصصي --3جغرافيا العمران15433أساسي -12التربية العملية15419

تخصصي 5431-3تاريخ العرب المعاصر25434تخصصي --3تاريخ العرب الحديث25431

تخصصي --3جغرافية الوطن العربي35435تخصصي --3الجغرافيا السياسية35432

4
5436

(االنثروبولوجيا )علم االنسان 
تخصصي --3

4
5499

مشروع التخرج
12

 انهاء

 المستوى

تخصصي 0204 الثالث

اختياري تأسيسي3مقرر تأسيسي اختياري****5أساسي 5204-3اساليب تدريس العلوم االجتماعية55438

حر--3مقرر حر****6حر--3مقرر حر****6

عملينظري

اختياري تأسيسي3مقرر تأسيسي اختياري****1

حر--3مقرر حر****2

جامعة القدس المفتوحة

:.................................................اسم الطالببطاقة ارشاد أكاديمي ذاتي

:.................................................رقم الطالبكلية التربية

.م.س (132):                                 عدد الساعات المعتمدة للتخرجتعليم االجتماعيات: تخصص 

السنة الرابعة

الفصل الثانيالفصل األول

اسم المقرررقم المقرر#
الساعات المعتمدة

اسم المقرررقم المقرر#نوع المقررمتطلب سابق
متطلب الساعات المعتمدة

سابق
نوع المقرر

الرابعة السنة

1818

الدورة الصيفية

اسم المقرررقم المقرر#
الساعات المعتمدة

نوع المقررمتطلب سابق
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