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 6102مايو  62: االثنين اليوم األول 

مقارنة ما بين واقع تعليم التاريخ في مصر )وبعض الدول 

 العربية( وفرنسا

 

 الوقت

 

والتركيز على : الموالفة بين تنويع المصادر الموضوع

 الثوابت الوطنية

 

9.00- 

9..0 

 تواصل وتعارف: 

    ب لنفسهتقديم المدر 

 تقديم األساتذة ألسمائهم ولوظائفهم 

 

9..0- 

10.00 

    ب لتجربته الشخصية في تعليم التاريخ: عرض المدر

 (. power pointن )عرض ي  ج  لبنان وفرنسا كنموذ  

  تعليم التاريخ ما عرض لنقاط التالقي ونقاط التمايز في

 ة ودول أوروبابين الدول العربي  

10..0-

11.00 
  الطلب من األساتذة أنفسهم عرض تجاربهم خالل

 حصص التاريخ

  عرض نماذج من الحاالت الواقعة مع التالميذ )مصر

 نموذجاً(

11.00- 

11..0 

 استراحة

11..0- 

12.00 

  تمرين: استخالص نقاط القوة والضعف في كل من

 وفرنساولبنان مصر ي التعليم فمناهج 

 12.00- 

12..0 

  عرض لكيفية الموالفة ما بين احترام الكتاب الرسمي

ة المصادر في ة وتعددي  المفروض من الحكومة المصري  
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ً ة: التجربة األورومتوسطي  المعرفة التاريخي    ة نموذجا

lemans.fr/index.html-http://hemed.univ  

12..0- 

12.21 

 استراحة

12.21- 

1..0 
  :تنويع المصادرخالصة اليوم األول 

  :العمل من جهة على ترسيخ تطبيق تنويع المصادر

د الرسمي  :القيم التي يقول بها كتاب التاريخ الموح 

 " الوطني ة "الوحدة -

 "التاريخ الواحد" -

 والوطني المصري""الوعي القومي  -

 ة"ة المصري  "الهوي   -

السرد القصصي أو إخراج التالميذ من  :ومن جهة ثانية -

 همإلى تفتيح آفاق التاريخ السياسي وتاريخ الحروب

 على:

 التاريخ االجتماعي -

 ينتاريخ المجتمع والناس العادي    -

 التاريخ االقتصادي -

 التاريخ الفكري والثقافي -

 فنلتاريخ ا -

 الشعبيةتاريخ الحركات  -

 تاريخ الحضارات -

 تاريخ األديان المقارن -

 ختام اليوم األول 
 

 

http://hemed.univ-lemans.fr/index.html
http://hemed.univ-lemans.fr/index.html
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  6102مايو  62: الثالثاء اليوم الثاني 

نقل التاريخ من مجرد مادة لمعرفة الحوادث إلى مادة 

دة تثير من خاللها النقد والتحليل ة محد  ترتكز على منهجي  

 اءالبن  

 الموضوع:  الوقت

 ةة الوصول إلى الحقيقة التاريخي  تمارين على كيفي  

ة إعمال النقد والتحليل وتنويع المصادر في أهمي  تقديم:  0..9 -9.00

 ةالوصول إلى الحقيقة التاريخي  

9..0– 

10..0 

 تطبيق: النقد التاريخي

 1911 عرض فيديو عن حرب السويس 

  االنطالق من العرض لمحاولة الوصول إلى الحقيقة

 1911 حرب السويس ة حولالتاريخي  

10..0- 

11.00  

  

 استراحة

11.00- 

11..0 

ة في الوصول إلى الحقيقة ة الفكري  ة الحري  أهمي  تقديم: 

 ةالتاريخي  

    انتماء أكان  ضرورة التعالي )أو أخذ مسافة( عن أي

  أم فئوي   أم طائفي   ديني  

 إعمال المنطق في التحليل 
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11..0 – 

12.11 

لم في تطبيق:  نظر كتاب الحضارة أة )الحضارة اإلسالمي  الع 

... مقارنة ةة العام  ة وتاريخ العرب الحديث، الثانوي  اإلسالمي  

ليوسف المصير لطه حسين... وفيلم في الشعر الجاهلي مع 

 (. شاهين

  ليوسف شاهين؛ المصير عرض أجزاء من فيلم

لطه في الشعر الجاهلي وتوزيع مقتطفات من كتاب 

 حسين

  :ما هو العلم على ضوء المعطيات الحديثةتحديد 

   ؟لم التاريخ"ر "عف مثالً تطو  لماذا توق 

12.11-

12..0 

 استراحة

12..0 – 

1..0 

ات الحديثة في تعليم ات وللتقني  عرض لألدوات ولآللي  تقديم: 

 التاريخ: 

   ت، أفالم، مكتبات، صور، كاريكاتور، صحف، مجال

 ... انترنتة، بصري  -متاحف، الوسائل السمع

   اتر هذه التقني  ضرورة المتابعة الدائمة لتطو 

   إدخال المتعة والحماسة إلى العمل البحثي 

خالصة اليوم الثاني: التشديد على مفاهيم الحري ة والنقدي  

 العقلي في البحث التاريخي

 

 ختام اليوم الثاني
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 6102مايو  62: األربعاء اليوم الثالث 

 الموضوع:  الوقت

ات وأدوات البحث تمارين لتعليم التالمذة على تقني  

 ة(التاريخي )وسائل حي  

ّث التالمذة على البحث التاريخي، والمنهج ة ح  تقديم: كيفي   0..9 -9.00

 باعه:الواجب اتّ  

   ة الوصول إلى المعلومات، مادة البحثكيفي 

    خاذ مسافة عن الموضوع قيد البحثات 

  المنطقإعمال 

   ة العرض التسلسليكيفي 

   ةة انتقاء االشكالي  كيفي 

   ة الوصول إلى الخالصات في نهاية البحثكيفي 

9..0 – 

10..0 

االنطالق : حول حدث معي ن: )عمل جماعي(-تمرين أول

بات وأحداث من رسومات غرافيتي لعرض وتحليل مسب   

 يناير 21ونتائج ثورة 
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10..0 - 

11.00  

 استراحة

11..0– 

1.00 

االنطالق حول مفهوم معي ن : )عمل جماعي(:  -تمرين ثان  

صدام من مقتطفات من كتاب صموئيل هنتنغتون 

لتحليل معطيات هذا الكتاب وبالتالي تحليل  الحضارات

 ومناقشة ونقد مفهوم "الصراع بين الحضارات واألديان".

ة تعليم نموذج لحص  ذة تحضير تبين األساالطلب من المتدّر   0..1 – 1.00

األي ام ق المعروضة في ر  بحسب الط   أو جغرافيا تاريخ

واألخير من  يعرضوها في اليوم التالي على أن   الماضية

 الورشة

خالصة اليوم الثالث: اعتماد المنهجي ة العلمي ة في دراسة  

 ومناقشة ونقد األحداث والمفاهيم

 

 ختام اليوم الثالث
 

 6102مايو  62الخميس رابع: اليوم ال 

 

 الموضوع الوقت

9.00- 10.00   ل منقيام  10ض )لمدة بين بعر  المتدر   األساتذة  قسم أو 

ات لتقني  ا ينة تعليم مستعملدقيقة( لنموذج حص   11أو 

 الحديثة أمام زمالئه.

    ومالحظاتهم  اآلخرين بيناستفتاء آراء المتدر

 واقتراحاتهم حول نماذج بعضهم البعض.

10.00 – 

10..0 

 استراحة
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10..0- 

11..0 

 

  11أو  10ض )لمدة بين بعر  المتدر    قسم ثاٍن منقيام 

لتقنيات الحديثة ا ينة تعليم مستعملدقيقة( لنموذج حص  

 أمام زمالئه.

    ومالحظاتهم  اآلخرين بيناستفتاء آراء المتدر

 واقتراحاتهم حول نماذج بعضهم البعض.

 

11..0- 

11.21 

 

 استراحة

 

11.21 – 

1.00 
  تقييم المتدربين للورشة التدريبية التي امتدت أليام

 أربعة

  عرض القتراحاتهم ومالحظاتهم على هذه الورشة

 التدريبية

 رابعختام اليوم ال 

 

 6102ختام الدورة التدريبية لعام 

 

 

 


