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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 شذى مثنى علوان االسم 

 wadhah_af@yahoo.com البريد االلكتروني

 أسس تربية/االدارة التربوية اسم المادة

  فصلمقرر ال

 اهداف المادة

 

الذين اسسوا العلماء  ةالحاضر ومعرفلتعليم الطالب األسس الصحيحة للتربية وتطورها في الوقت 

 التربية العربية.

 

 التفاصيل االساسية للمادة

 

 اهداف التربية /االساس التاريخي للتربية /االساس االجتماعي للتربية /االساس لالقتصادي.

 

 الكتب المنهجية

 

 تربية. سمجيد سهيل, أس دهر القيسي, عباس عبد مهدي, سعاما -1

 

 المصادر الخارجية

 

 ةرحيم, فلسف ناسماعيل الجعفري, حسي رماهر فاضل القيسي, ماه -1

 .1993التربية,

 االمتحان النهائي   الفصل الثاني الفصل األول تقديرات الفصل

20 % 20%   60% 

 معلومات اضافية

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى معة:اسم الجا

  التربية للعلوم االنسانية  اسم الكلية: 

 اللغة العربية / علوم القرآن  اسم القسم:

 األولى         / الثانية     المرحلة:

 شذى مثنى علوان اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 ماجستير طرائق تدريس اللغة العربية المؤهل العلمي:

 اإلنسانيةة للعلوم كلية التربي مكان العمل:
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 25/11 التربيةاهداف      

2 02/12    النظريات التربوية 

3 09/12 يةاالساس التاريخي للترب     

4 16/12    سمات التربية البدائية 

ةالمدرسة العراقية القديم 23/12 5    

6 30/12    التربية الصينية  

7 07/01    التربية اليونانية 

8 13/01 طةنظام التربية في اسبار     

9 20/01 في اثينا نظام التربية     

10 27/01    امتحان الشهر األول 

 عطلة نصف السنة

17 17/02    افالطون 

18 24/02    ارسطو 

19 03/03    التربية العربية االسالمية 

20 
10/03  

التربية العربية بعد ظهور 

 االسالم

  

21 17/03    معاهد التعليم في االسالم 

22 
24/03  

مراحل التربية العربية 

 االسالمية

  

23 31/03    امتحان الشهر األول 

24 07/04    ابن خلدون 

25 14/04    ابن سينا 

26 21/04    الغزالي 

27 28/04    التربية الحديثة 

28 05/05    مراجعة عامة 

29 12/05    امتحان الشهر الثاني 

30 19/05    مراجعة عامة 

   مراجعة عامة 26/5 32

 

 

 : أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد                                                           م. شذى مثنى علوان: األستاذتوقيع          

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

  التربية للعلوم االنسانية  اسم الكلية: 

 اللغة العربية / علوم القرآن  اسم القسم:

 األولى         / الثانية     المرحلة:

 شذى مثنى علوان الثي:اسم المحاضر الث

 مدرس اللقب العلمي:

 ماجستير طرائق تدريس اللغة العربية المؤهل العلمي:

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية مكان العمل:
 


