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 تعليم االجتماعيات تخصص . 3

 :خمرجات التعلم املقصودةأواًل: 

 ينبغي أن يكون الطالب قادرا  على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بـ:
 

 املعرفة والفهم:

سررررية،  .1 يرررا السيا يررررة، واجلغراف يرررا الطبيع سررررطني، واجلغراف يرررا فل طررررة جبغراف فررراهيم املرتب امل

ارة العربية اإلسررالمية، وجغرافيا العمران، والبيئة، واملوارد الطبيعية، والسكان، واحلض

 ونظم املعلومات اجلغرافية، وتاري  فلسطني، وتاري  العال، وتاري  العال العربي.
 ظواهر وقضايا اجلغرافيا السياسية والطبيعية والعمرانية.  .2
 التفاعل بني التاري  واجلغرافيا املشكل للشخصية املميزة ألقليم أو جمتمع ما. .3
يررررات يف ت .4 سرررة االجتماع صررررية دور درا سررررؤولية الشخ نررررة وامل يررررة واملوات سرررراس با.و يررررق اإلح عم

 واجملتمعية.
 خصائص اجملتمع الفلسطي  وقضاياه وحتدياته الرئيسة. .5
 خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية. .6
مررو .7 لررره الن لررتعلم، و، ومراح صرررميم ا لررريم، وت لررتعلم يف التع صرررادر ا يرررات وم سررررتاتيجيات والتقن ا

لررتعلم،  يررة، وا ئررات التعليم برروي، والبي هرراج الرت لررتعلم، واملن يرريم ا صررريل، وتق قررويم األ إدارة والت

 التعلم.
يررة .8 مررل ، وترا وأساليب التعلم املناسبة للمرحلة العمر يررة التعا يررة وكيف فررروا الفرد سررباب ال أ

 معها.
 تقييم التعلم والتقويم األصيل.و التعلم وترائقه، اسرتاتيجيات .9

 دور التقنيات احلدي ة يف حتسني مهارات القرن احلادي والعشرين. .10
 

 :املهارات العقلية والذهنية

حتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصف، وأمنا  الرتبية الناقدة  .1

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

 االجتماعيات.التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم يف جمال  .1
 تنفيذ املواقف التعليمية التعلمية يف جمال االجتماعيات وفق أحدث النظريات الرتبوية. .2
 التعامل مع املشكالت الصفية وفق أساليب وتقنيات فاعلة. .3
 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4
 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5
والالمنهجية الالزمة لصقل شخصية الطالب وإخنراتهم يف تصميم األنشطة املنهجية  .6

 عملية التعلم بفاعلية.
 

 :العامة /املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي العملاستخدام مهارات  .1

 .من خالل فريق أوبصورة فردية العلمية البحوث  إجراء .2

 العمل حتت الضغط. .3
 املشكالت. حل توظيف املنهج العلمي يف .4
 .والتأملي واإلبداعي التفكري الناقدممارسة مهارات  .5
 استخدام التطبيقات اجلغرافية احلدي ة. .6
 

 مهارات االتصال وتقنية املعلومات:

 توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه. .1
 االتصال والتواصل بفاعلية شفويا  وكتابيا  ووجها  لوجه وعرب اإلنرتنت. .2
 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3
 التعبري عن أفكاره بوسائل طتلفة ونشرها. .4
 

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 .إجتاهات إجيابية حنو مهنة التعليم تب  .1
 أخالقيات مهنة التعليم.اإللتزام ب .2
 .التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم .3
 .الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهمالتسامح مع االختالف وفقا  للفهم  .4
 تتبع قواعد السلوك امله  وأخالقيات العمل التعليمي. .5
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 :سوق العملثانيًا: 

يررة  سررلك الرتب يررز يف  مررل والتم لررى الع قررادرا  ع كررون  يررات أن ي لرريم االجتماع سررم تع خررريج ق مررن  قررع  يتو

 والتعليم، يف جمال تدريس االجتماعيات للمرحلة األساسية.

 

 ثالثًا: متطلبات ختصص تعليم االجتماعيات/ املنفرد:

كررالوريوس يف  جررة الب لررى در صررول ع يررة / للح صررص الرتب فررردخت يررات / املن لرريم االجتماع لررى تع ، ع

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:131ن يتم بنجال )أالطالب 

 

 . المقررات التخصصية:1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:80تتكون هذه املقررات من )

 : الجدول اآلتي ( ساعة معتمدة مبينة في  80: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    1.1  

رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ علم االجتماع 3100

 - - 3 3 تاري  الشرا القديم 5130

 - - 3 3 تاري  صدر االسالم 5131

 - - 3 3 اجلغرافيا الطبيعية إىلمدخل  5132

 - - 3 3 ترائق التدريس والتدريب العامة 5204

 5131 - 3 3 تاري  الدولة العباسية 5231

5232 
البيئة واملوارد والسكان يف الوتن 

 العربي
3 3 - - 

 5231 - 3 3 تاري  املغرب واألندلس 5233

 اجملموع احلرة االختيارية اإلجبارية جمموعة  املقررات

 27 - 3 24 اجلامعةمتطلبات 

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 80 - - 80 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 131 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 جغرافية فلسطني 5234

 - - 3 3 العلوم السياسية إىلمدخل  5235

 - - 3 3 الصف وتنظيمهإدارة  5301

5331 
تاري  احلروب الصليبية )غزو 

 الفرجنة(
3 3 - - 

 - - 3 3 اجلغرافيا اإلقتصادية 5332

 - - 3 3 جغرافيا السكان 5333

 - - 3 3 تاري  العال احلديث واملعاصر 5334

 - - 3 3 واملماليك األيوبينيتاري   5335

 - - 3 3 الرتبية الوتنية 5336

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

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

 - - 3 3 تاري  العرب احلديث 5431

 - - 3 3 اجلغرافيا السياسية 5432

 - - 3 3 جغرافيا العمران 5433

 5431 - 3 3 تاري  العرب املعاصر 5434

 - - 3 3 جغرافية الوتن العربي 5435

 - - 3 3 )االن روبولوجيا( اإلنسانعلم  5436

 5204 - 3 3 أساليب تدريس العلوم اإلجتماعية 5438

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

  6 74 80 اجملموع

 

 المقررات الحرة: . 2

خررارج  /( ساعات معتمدة من أي ختصص آخر من ختصصات اجلامعة6يستطيع الطالب اختيار )

يررة مكررررا   اخلطة الدراسية لتخصصه، ملررادة التعليم كمقررات حرة على أن ال يكررون مضررمون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفا  يف مقررات أخرى كما  و/


