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 برنامج الماجستير في تعليم االجتماعيات )خاص باألسرى( . 17

 نبذة عن برنامج تعليم االجتماعيات 

كوادر بشرية مؤهلة يف  إعداداهتمام جامعة القدس املفتوحة بجاء هذا الربنامج انطالقا  من 

العلوم االجتماعية والرتبية، وقادرة على توظيف إحداث التأثري ورسم السياسات، وتطوير 

ملتوى مناهج االجتماعيات، واست مار الكفاءات يف جمال كفايات التعليم، واستجابة 

 تليب احتياجاتهم، وانطالق ا من التوجه ملتطلبات السوا من خالل توفري فرص التعلم اليت

احلالي يف تطوير التعليم، وتوافر العديد من التسهيالت واإلمكانات املادية والبشرية لدى 

 اجلامعة إلجنال هذا الربنامج بطريقة عملية ومهنية.

وجيري قبول الطلبة يف الربنامج بعد توفر الشرو  واملعايري اخلاصة به. وللحصول على درجة 

 معتمدة. ( ساعة36ماجستري تعليم االجتماعيات، على الطالب أن يتم بنجال )

 الرسالة: 

كوادر بشرية يف جمال تعليم االجتماعيات، واالرتقاء بهم إىل مستوى القادة الفاعلني،  إعداد

جمهزين بأحدث املعرفة يف العلوم االجتماعية واملهارات البح ية والتطبيقية واحلياتية، 

ى اختاذ القرارات بناًء على أساس معريف وعلمي وفكري عميق، وتوظيف وقادرين عل

خرباتهم يف خدمة اجملتمع الفلسطي ، والعمل على رفد املؤسسات التعليمية بكفاءات قادرة 

 على النهوض باملؤسسات الرتبوية والتعليمية بشكل متكامل.

 .أهداف الربنامج

 

االجتماعيات" إلى تحقيق مجموعة من  يسعى برنامج ماجستير "تعليم 

 األهداف، من أهمها: 

تطوير مهارات الطلبة البح ية، بصورة متكنهم من دراسة املشكالت التعليمية واحلياتية 

 بصورة علمية.

 إكسابهم عمليات تصميم وتطوير وتطبيق برامج تعليمية معاصرة وفعالة. .1

اليت تسهم يف دراسة التاري   تنمية قدراتهم املتعلقة بالتفكري النظري واملقارن .2

 واجلغرافيا.

 إكسابهم مهارات حتليل الوضع احلالي ومستقبل التعليم. .3

تطوير قدراتهم يف تقويم الربامج التعليمية من حيث اجلودة وتوظيفها يف البيئات  .4

 التعليمية.

 إكسابهم اسرتاتيجيات التعلم اخلاصة يف جمال تعليم االجتماعيات. .5
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 برنامج مجاالت عمل خريج ال

يسعى الربنامج إىل رفد املؤسسات الرتبوية والتعليمية واجملتمعية بكوادر احرتافية متخصصة 

 يف جمال تعليم االجتماعيات. وفيما يأتي أهم فرص العمل خلريج الربنامج املذكور:

متخصص يف جمال تعليم االجتماعيات يف املدارس احلكومية ومدارس وكالة الغوث الدولية 

 اخلاصة.واملدارس 

مبادر تربوي قادر على ترل مبادرات تربوية يف جمال تعليم االجتماعيات وقيادتها  .1

 لتحقيق أهدافها.

 مطور حملتوى مناهج االجتماعيات. .2

 مصمم تعليمي يراعي االسرتاتيجيات التعليمية وتقنيات التدريس احلدي ة. .3

 ملاضر أو إداري يف املعاهد والكليات واجلامعات. .4

 تعليم االجتماعيات )خاص باألسرى(:  برنامجدرجة ماجستير في   مساقات

، على الطالب تعليم االجتماعيات )خاص باألسرى(للحصول على درجة ماجستري يف ختصص 

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:36أن يتم بنجال )

 .( ساعة معتمدة21) إجباريةمساقات  -

 .( ساعات معتمدة9) مساقات اختيارية  -

 .( ساعات معتمدة6) الرسالة -

 ساعة معتمدة:   ( 21)   جبارية المقررات اإل :  أواًل

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  0 3 3 نظريات تصميم املناهج املعاصرة 6771

  0 3 3 االجتماعيةمناهج البحث يف العلوم  6772

  0 3 3 قضايا دولية معاصرة 6773

6774 
توجهات حدي ة يف تدريس العلوم 

 االجتماعية
3 3 0 6771 

  0 3 3 فلسطني احلقيقة والرواية 6775

  0 3 3 نظم املعلومات اجلغرافية 6776

 6772 0 3 3 حلقة حبث يف العلوم االجتماعية  6787

  - 21 21 اجملموع
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 : المقررات االختيارية لبرنامج/ تخصص أكاديمي ثانيًا:  

 ( ساعات معتمدة من املقررات اآلتية:9)يدرس الطالب/ة 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  0 3 3 القانون الدولي اإلنساني 6781

  0 3 3 املستقبلاإلسالم وحتديات  6778

  0 3 3 قضايا تربوية معاصرة 6777

  0 3 3 موضوعات خاصة يف العلوم االجتماعية 6779

  0 3 3 اجلغرافية التارطية لفلسطني 6780

 ( ساعات معتمدة 6) ثالًثا: الرسالة: 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 0 3 3 ( 1رسالة ) 6788

 6788 0 3 3 ( 2رسالة ) 6789

  - 6 6 اجملموع

 
  


