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 أواًل: تعريف موجز باملقرر:

الرتبيبة  ارتببا   و، فهبو  الرتبيبة العامليبة   مب يشتمل هذا املقرر على تعريف الطالب  

ة العامليبببة يف منببباهج أسبببالي  تبببدريي الرتبيبببو ،الدراسبببات االجتماعيبببة مبنببباهج العامليبببة

املقارنببة بببد اادبيببات العربيببة وااجنبيببة  يمببا يتعلبب  بالرتبيببة     و ،الدراسببات االجتماعيببة 

 العاملية.

 ثانيًا: أهداف املقرر:

 أن يكون الطال  قادرًا على:-بعد االنتهاء من دراسة هذا املقرر-يتوقع 

 تعرف املفاهيم املختلفة للرتبية العاملية. .1

 بية العاملية.تعرف أهداف الرت .2

 الدراسات االجتماعية.ناهج صلة الرتبية العاملية مبحتليل  .3

 .يف مناهج الدراسات االجتماعية أسالي  تدريي الرتبية العامليةتعرف  .4

 املقارنبببة ببببد اادبيبببات العربيبببة وااجنبيبببة  يمبببا يتعلببب  بالرتبيبببة العامليبببة    .5

 .وتدريي الدراسات االجتماعية

جتماعيبببة ببببالتعليم العبببا  يف ةبببوء الرتبيبببة   حتليبببل منببباهج الدراسبببات اال  .6

 العاملية.

 الرتبية العاملية. مفاهيم تدريي يفسرتاتيجيات االتوظيف بعض  .7

 ثالثًا: مفردات املقرر:

 يشمل هذا املقرر املوةوعات التالية:

 لرتبية العاملية.املفاهيم املختلفة ل .1

 أهداف الرتبية العاملية. .2

 دراسات االجتماعية.الناهج الرتبية العاملية مبعالقة  .3

 .يف مناهج الدراسات االجتماعية أسالي  تدريي الرتبية العاملية .4



 املقارنبببة ببببد اادبيبببات العربيبببة وااجنبيبببة  يمبببا يتعلببب  بالرتبيبببة العامليبببة    .5

 .وتدريي الدراسات االجتماعية

حتليبببل منببباهج الدراسبببات االجتماعيبببة ببببالتعليم العبببا  يف ةبببوء الرتبيبببة      .6

 العاملية.

 الرتبية العاملية. مفاهيمض االسرتاتيجيات يف تدريي توظيف بع .7

 رابعًا: أسالي  تدريي املقرر:

 .احملاةرات ✓

 .احلوار واملناقشة ✓

 .التعلم الذاتي ✓

 .التعلم الفردي ✓

 .التعلم التعاوني ✓

 .العصف الذهين ✓

 التعلم اإللكرتوني. ✓

 :خامسًا: أنشطة وتكليفات

 باستخدا  برنامج العروض. اتإعداد وإلقاء حماةر 

  مناهج الدراسات االجتماعية يف ةوء الرتبية العامليةحتليل حمتوى أحد. 

  لتنميبة   وتنفيذهااسرتاتيجيات تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية توظيف بعض

 .  مفاهيم الرتبية العاملية

 سادسًا: ااجهزة واملواد التعليمية:   

معمببل  -كة املعلومببات الدوليببة  شببب-جهبباع عببرض املعلومببات   -احلاسببو  

 تدريي مصغر.

 سالي  التقويم:سابعًا: أ

 من الدرجة الكلية( وتشمل: ٪50ااعمال الفصلية ) •

 تكليفات ومشروعات.  30٪ -

 اختبار  صلى حتريري.  20٪ -



 من الدرجة الكلية(.  ٪50اختبار نهائي حتريري ) •

 املراجع:الكت  وثامنًا: 

ي اجلغرا يبببا يف مراحبببل التعلبببيم تبببدري(. 2000أمحبببد إببببراهيم شبببل  ) .1

 .الدار العربية للكتا  :القاهرة .العا 

أسبببالي  تعلبببيم وتعلبببم الدراسبببات (. 2003أمحبببد جبببابر أمحبببد السبببيد ) .2

 . سوهاج: دار حمسن للطباعة والنشر.1ج االجتماعية.

أسبببالي  تعلبببيم وتعلبببم الدراسبببات (. 2003أمحبببد جبببابر أمحبببد السبببيد ) .3

 حمسن للطباعة والنشر.. سوهاج: دار 2ج االجتماعية.

(. اسبببرتاتيجيات التبببدريي والتعلبببيم.  1999جبببابر عببببد احلميبببد جبببابر)   .4

 القاهرة: دار الفكر العربي.

دار  :ببووت  .مناهج الدراسات االجتماعية (.2000جودت أمحد سعادة ) .5

 .العلم للماليد

اسببرتاتيجيات التببدريي: رميببة معاصببرة    (. 2003حسببن حسببد عيتببون )   .6

 القاهرة: عامل الكت . تعلم.لطرق التعليم وال
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