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برنامج العلوم االجتماعية هو
برنامج تحضيري للدراسة في
المعاهد العليا ويؤدي إلى امتحان
تحضيري للمعاهد العليا.

يتوجه برنامج العلوم االجتامعية إىل من هو مهتم مبعرفة كيف يتطور اإلنسان واملجتمع وكيف يعمالن
مبختلف الطرق يف الوقت الحارض .وتعترب هذه الدراسة القاعدة األساسية ملتابعة الدراسة يف مجال العلوم
االجتامعية يف املعاهد العليا.

ثالثة إختصاصات مختلفة
علم السلوك
• حيث تتعلم عن تطور اإلنسان ومشاركته يف النشاطات الجامعية وتفاعله .وتحصل عىل فهم أكرب
لكيفية ترصف البرش كأفراد وجامعات ومواطنني يف املجتمع ،كام تدرس التواصل والتعلم والقيادة.
الوسائط واملعلومات والتواصل
• حيث تتعلم عن دور الوسائط يف املجتمع ،تقنية الوسائط ،الصحافة ،املعلومات ،الدعاية ،وأشكال
التواصل التفاعيل .وتدرس كيف تؤثر الوسائط عىل آراء الناس والرأي العام.
العلوم االجتماعية
• حيث تتعلم عن بنية املجتمعات ورشوط حياة الناس .وتتوسع وتتعمق يف مختلف قضايا املجتمع من
خالل التفسري والتوضيح واستخدام مختلف طرق العلوم االجتامعية.
ما تتعلمه في هذا البرنامج

تط ِّور معارفك عن العالقات يف املجتمع يف السويد والعامل .وتتعلم كيف يتفاعل الفرد مع املجتمع وكيف تغريت
رشوط حياة اإلنسان عرب التاريخ .وتدرس اإلنسان سواء كفرد أو كعضو يف مجموعة أو كمواطن يف املجتمع .كام
تدرس بنية املجتمع وفعالياته ووظائفه .وتتأمل يف قضايا الدميقراطية والتواصل واألخالق والجنسانية والبيئة
والسلطة انطالقاً من منظورات اقتصادية واجتامعية وسياسية.

محتوى البرنامج

يتضمن برنامج العلوم االجتامعية املواد املشرتكة يف املرحلة الثانوية :اللغة اإلنكليزية ،التاريخ ،الرياضة والصحة،
الرياضيات ،العلوم الطبيعية ،الديانة ،الدراسات االجتامعية ،اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة ثانية .ويف
الربامج التحضريية للدراسة يف املعاهد العليا تدرس دورات نظرية أكرث مام تدرسه يف الربامج املهنية.

املواد املميـِّزة املشرتكة يف الربنامج هي :الفلسفة واللغات الحديثة وعلم النفس.
وتتاح لك الفرصة يك تتخصص وتتعمق أكرث يف الربنامج .وهذا ما يسمى التع ّمق يف الربنامج .وقد يكون ذلك من
خالل مواد مثل :الرسوم املتحركة ،الرسم ،البيولوجيا ،اإلبداع الرقمي ،إنتاج األفالم واإلنتاج التلفزيوين ،الفلسفة،
الجغرافيا ،التواصل الغرافييك ،الحقوق ،الفن والثقافة ،التواصل عرب الوسائط ،اللغات الحديثة ،علم أصول التدريس،
علم النفس ،علم االجتامع ،تقنية اإلنرتنت .اسأل املدرسة عام تقدمه من مواد متعمقة.
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برنامج العلوم االجتامعـية
كام أن هناك خيارا ً فردياً ميكنك أن تختار مبوجبه املادة التي تريد دراستها .اسأل املدرسة عن الدورات
املتوفرة لديها.
أشكال العمل
يف هذا الربنامج تط ّور مقاربة علمية وناقدة حيث تتعلم أن تح ّدد ما إذا كانت املقوالت مرتكزة عىل
حقائق علمية ،ومت ّيز التقييامت يف مختلف أنواع املصادر .وتبحث عن املعلومات وتفرزها وتعالجها
بأسلوب ناقد للمصادر.
وتط ِّور مقدرتك عىل التعاون ،وأن تكون مبدعاً ،وتعمل بشكل مستقل ،وتتحمل املسؤولية ،وترى مختلف
اإلمكانيات ،وتتخذ املبادرة ،وتضع األفكار موضع التنفيذ العميل.
مشروع التخرج من الثانوية
يف نهاية برنامج العلوم االجتامعية سوف تقوم مبرشوع للتخرج من الثانوية .حيث تقوم بصياغة قضية ما،
وتخطط لعمل كبري وتنفذه وتقيّمه انطالقاً من املجاالت املعرفية الهامة يف الربنامج.
ما ينبغي أن تفكر فيه
إذا كنت تريد الحصول عىل أهلية خاصة تخولك لدراسة معينة يف املعاهد العليا فمن املهم أن تخطط
دراساتك .من األفضل أن تتحدث مع أحد املرشدين الدراسيني واملهنيني إذا كنت تريد متابعة الدراسة يف
املعاهد العليا.
يحق لك دامئاً ،ضمن الخيار الفردي ،أن تختار دورة إضافية يف الرياضة والصحة ودورة فنية.

