
             
جامعة بنها            

 كلية التربية الرياضية     
 العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية قسم 

 

 نمىذج نمىاصفبد انمقسز
 

 مىاصفبد انمقسز
 بكالوريوس التربية الرياضية :          اٌجشٔبِج أو اٌجشاِج اٌزً يمذَ ِٓ خالٌهب اٌّمشس

 : سئيسيب  ثبٔىيب ثبٌٕسجخ ٌٍجشاِج اٌّمشس يّثً ػٕصشا سئيسيب أو 

 العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية قسم :                        اٌمسُ اٌؼًٍّ اٌّسئىي ػٓ اٌجشٔبِج 

 العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية قسم :                  اٌمسُ اٌؼًٍّ اٌّسئىي ػٓ رذسيس اٌّمشس

 اٌشاثؼخ : اٌفشلخ                                                اٌسٕخ اٌذساسيخ 

 :                              ربسيخ اػزّبد رىصيف اٌجشٔبِج

 

 )أ( انجيبنبد األسبسيخ
 (              )انفصم اندزاسً األول   اٌزشثيخاٌؼٕىاْ :      

   أسثغ سبػبد أسججىػيبً اٌّحبضشح :      

   وخّسىْ سبػخ  سزخ اٌّجّىع :     

 

 )ة( انجيبنبد انمهنيخ
  
  ( األهداف انعبمخ نهمقسز1

 -أْ: ػًٍ يىىْ اٌطبٌت لبدسا      

 .وِفهىَ اٌزشثيخ اٌّمبسٔخًٍ طجيؼخ زؼشف ػي -    

 أْ يزؼشف ػًٍ فٍسفخ وً ِجزّغ فً اٌؼٍّيخ اٌزشثىيخ . -    

 .ً اٌؼٍّيخ اٌزشثىيخ اٌمذسح ػًٍ إظهبس اٌّمبسٔخ وإٌمذ ثيٓ اٌّجزّؼبد ف -    

 

 ( اننزبئج انزعهيميخ انمسزهدفخ نهمقسز2

 -يىىْ اٌطبٌت لبدسا أْ:      
 

 انمعسفخ وانفهم –أ     

 ِبهيخ وِؼًٕ اٌزشثيخ اٌّمبسٔخ . يؼشف -1أ        

 .يزوش ِشاحً رطىس اٌزشثيخ اٌّمبسٔخ ِٕز ٔشأرهب  -2أ        

 . سزخذِخ فً اٌذساسبد اٌّمبسٔخإٌّبهج األسبسيخ اٌّ يفهُ -3أ        

 

 انمهبزاد انرهنيخ  -ة   

 .يشثظ ثيٓ اٌفٍسفخ اٌؼبِخ ٌٍذوٌخ واٌفٍسفخ اٌزؼٍيّيخ واٌزشثىيخ -1ة         

 .اٌؼاللخ ثيٓ اٌمىي واٌؼىاًِ اٌثمبفيخ وإٌظُ اٌزؼٍيّيخ واٌزشثىيخيحًٍ  -2ة         

 .ٓ ٔظبَ اٌذوٌخ ٔفسهيسزٕزج ٔظبَ اٌزؼٍيُ فً أي دوٌخ ِ -3ة         

 

 



 انمهبزاد انمهنيخ وانعمهيخ  -د  
 .اٌمذسح ػًٍ اٌّمبسٔخ ثيٓ ٔظبِيٓ رؼٍيّيٓ ِخزٍفيٓ ػًٍ األلً  -1د       

 .اٌمذسح ػًٍ ثيبْ ٔمبط اٌمىح واٌضؼف فً إٌظُ اٌزؼٍيّيخ  -2د      

        .خاٌمذسح ػًٍ إخزجيبس ِب يٕبسجٕب ِٓ إٌظُ اٌزؼٍيّيخ اٌّخزٍف -3س       

 

 انمهبزاد انعبمخ وانمنقىنخ -س  

 واٌزطجيك. أْ يىزست ِهبساد اٌزىاصً ثبٌمشاءح واٌىزبثخ -1س        

 .سهىٌخ اٌىصىي اًٌ وً ِبيحزبجه فً رٌه اٌجبٔت -2س       

 .ثطشيمخ ػٍّيخ أْ يٕبلش ويذافغ ػٓ سأيه وسؤيزه -3س       

 

 ( انمحزىيبد3
 

 نمىضىعااسم  عدد انسبعبد محبضسح

  ة.ة.وفلسفتة التربويوفلسفتة التربوي  الفلسفة عند برتراند رسلالفلسفة عند برتراند رسل  -- 2 1

1 2 
  جان جاك روسو جان جاك روسو   --

  إنتاتجه العلمى ومؤلفاته (إنتاتجه العلمى ومؤلفاته (  ––تعليمه تعليمه   ––)النشأة )النشأة 

  ..ماهية ومراحل تطور التربية المقارنةماهية ومراحل تطور التربية المقارنة  -- 2 1

2 4 
المناهج األساسية المستخدمة فى دراسات التربيةة المناهج األساسية المستخدمة فى دراسات التربيةة   --

    المقارنة .المقارنة .

1 2 
فيةةةة المةةةؤ رة علةةةى الةةةن   فيةةةة المةةةؤ رة علةةةى الةةةن   القةةةوا والعوامةةةل ال قاالقةةةوا والعوامةةةل ال قا  --

  التربوية والتعليمية .التربوية والتعليمية .

2 4 
السةةمات العامةةة للتعلةةي  ون امةةه فةةى المجتمعةةات السةةمات العامةةة للتعلةةي  ون امةةه فةةى المجتمعةةات   --

  الرأسمالية .الرأسمالية .
1 2 

ن ةةةا  ومراحةةةل التعلةةةي  فةةةى الو يةةةات المتحةةةدة ن ةةةا  ومراحةةةل التعلةةةي  فةةةى الو يةةةات المتحةةةدة   --

  األمريكية.األمريكية.

2 
 

4 

 

السممم ال الةا مممل لموةمممم ف  الا مممل  ممم  ال  و ةمممال السممم ال الةا مممل لموةمممم ف  الا مممل  ممم  ال  و ةمممال   --
  اإلشوراك ل ال وطر ل .اإلشوراك ل ال وطر ل .

1 2 
ن ا  ومراحل التعلي  فةى المجتمعةات اتشةتراكية ن ا  ومراحل التعلي  فةى المجتمعةات اتشةتراكية   --

  ..المتطرفة المتطرفة 

  سمات التعلي  فى البالد العربية .سمات التعلي  فى البالد العربية .  -- 4 2

3 6 
  التربية والمجتمعات اتسالمية ، ن رة مستقبلية التربية والمجتمعات اتسالمية ، ن رة مستقبلية   --

 ( نحو فلسفة تربويةنحو فلسفة تربوية  –– )المن ومة التربوية)المن ومة التربوية   

1 2 
  بعض مالمح العال  اليو  .بعض مالمح العال  اليو  .  --  

  ..بعض مالمح المجتمعات اتسالمية بعض مالمح المجتمعات اتسالمية   --  

  اتنســــــــــــان .اتنســــــــــــان .  -- 2 1

  التربية والتنمية والتضامن .التربية والتنمية والتضامن .  -- 2 1

1 
 

2 

 

الوضع التربةوا ومشةاكل التنميةة والتضةامن فةى الوضع التربةوا ومشةاكل التنميةة والتضةامن فةى   --

  العال  اتسالمى  .العال  اتسالمى  .



2 4 
سةةعى اتسةةتراتيجية التربويةةة إلةةى تنميةةة العةةال  سةةعى اتسةةتراتيجية التربويةةة إلةةى تنميةةة العةةال      --

  اتسالمى .اتسالمى .

  ف التربية اتسالمية .ف التربية اتسالمية .ااأهدأهد  -- 4 2

  ية .ية .أسس التربية اتسالمأسس التربية اتسالم  -- 2 1

  أولويات العمل التربوا .أولويات العمل التربوا .  -- 2 1

  برامج األيسسكو .برامج األيسسكو .  -- 2 1

  المجموعالمجموع سبػخ 56 ِحبضشح 22

 

 ( أسبنيت انزعهيم وانزعهم4
  ِحبضشاد  -4-1    

     

 

 ( أسبنيت رقييم انطهجخ5
 .اٌزحصيً اٌّسزّش   نزقييم                اِزحبٔبد شفىيخ .                 -5-1    

 ّؼشفخ.واٌ اإلدساناٌمذسح ػًٍ نزقييم     رحشيشيخ فً ٔهبيخ اٌفصً اٌذساسً  ِزحبْا -5-2    

 

 

 جدول انزقييم

 اإلسجىع اٌشاثغ.فً ٔهبيخ                          1اٌزمييُ         

 فً ٔهبيخ اإلسجىع اٌزبسغ.                         2اٌزمييُ         

 فً ٔهبيخ اإلسجىع اٌثبًٔ ػشش.                         3اٌزمييُ         

 فً ٔهبيخ اٌفصً اٌذساسً األوي.                         4اٌزمييُ         

 

 

 :  اننسجخ انمئىيخ نكم رقييم

 % 100إِزحبْ اٌفصً اٌذساسً األوي  

 % 100           اٌّجّىع               

 

 

 ( قبئمخ انمساجع 6
اٌزشثيةةخ اٌّمبسٔةةخ ؤظةةُ اٌزؼٍةةيُ ا ِىزجةةخ إٌهضةةخ اٌّصةةشيخ ا   ضووحبوي   ثيووىمً محموود   -6-1   

 َ .1992اٌطجؼخ األوًٌ ا 

 
اٌزشثيخ اٌّمبسٔخ فً ٔهبيبد اٌمشْ "اإليذيىٌىجيب واٌزشثيخ ِٓ إٌظبَ   عجدانغنً عجىد   -6-2    

 َ .1993إًٌ اٌالٔظبَ ا داس اٌفىش اٌؼشثً ا اٌمبهشح ا 
 

 عجدانجىاد انسيد ثكس  –عبدل عجدانفزبح  –ثيىمً ضبحً  – عجدانغنً عجىد -6-3   

اٌزشثيخ اٌّمبسٔخ " اإليذيىٌىجيب واٌزشثيخ وإٌظبَ اٌؼبًٌّ اٌجذيذ ا داس اٌفىش           

 َ .2000اٌؼشثً ا اٌطجؼخ األوًٌ ا 
 

 



 

 

 كزت مقزسحخ : -6-4     

 ا داس إٌهضخ اٌؼشثيخ خ اٌّمبسٔخ * أحّذ إسّبػيً حجش ا ٔحى ػٍُ ٌإلداسح اٌزؼٍيّي            

 َ .1993ا اٌمبهشح ا                

            

 * شبوش ِحّذ فزحً ووآخشوْ  ا اٌزٕشثيخ اٌّمبسٔخ " األصىي إٌّهجيخ ٌٍزؼٍيُ فً           

 َ.1999أوسوثب وششق آسيب واٌخٍيج اٌؼشثً ا ثيذ اٌحىّخ ٌإلػالَ وإٌشش ا اٌمبهشح ا            

 

 

 

  مىاقع عهً االنزسنذ : -6-5    
http://www.ensanyat.com 

 

http://www.Ibc.unesco.org 

 

 

 

 ( االمكبنبد انمطهىثخ نهزعهيم وانزعهم   7 
 هً ػٍيخ اآلْ ا ٌجىدح اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ .لبػبد رذسيس ِجهزح ثشىً أفضً ِّب  -        

 رىفيشػذد ِٕبست ِٓ األجهزح ٌؼشض اٌجيبٔبد واٌّؼٍىِبد داخً لبػبد اٌزذسيس .  -        

 

 

 أ.د / محمىد يحيً سعدمنسق انمقسز : 

 أ.د / محمىد يحيً سعدزئيس انقسم : 

 2011َ/ 1/10اٌزبسيخ  
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