
 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 اميرة محمود خضير  االسم
 Am8r9a@yahoo.com البريد االلكتروني

 المنهج والكتاب المدرسي اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 تعريف لطلبة بعالقة علم اقتصاديات التعليم بالعلوم االخرى 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 المنهج الدراسي وفق االتجاهات التربوية المعاصرة. التعرف على مفهوم

 ـ التعرف على مكونات المنهج الدراسي، أهدافاً ومحتوى وطريقة ونشاطاً وتقويماً.2

 .ـ التعرف على األساليب المعاصرة في تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها3

 
 

 الكتب المنهجية
 

 يكتاب المنهج والكتاب المدرس

 
 ارجيةالمصادر الخ

 

 المنهج المدرسي المعاصر: 2010، حسن جعفر خليفة .1

 المنهج المدرسي المعاصر(: 2004) سعادة جودت .2

 
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

 %60مثالا  - %5 %5 %30مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 ثانيةالالمرحلة :

 اميرة محمود خضير اسم المحاضر الثالثي :
 استاد مساعداللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
 ديالىمكان العمل  :
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   المنهج المدرسي 9/10/2014 1

   المفهوم الواسع للمنهج 16/10/2014 2

   الفلسفة التقدمبة والتقليديه  23/10/2014 3

   التنظبم المنطقي والسايكولوجي 30/10/2014 4

   االهداف التربوية  6/11/2014 5

   مستويات االهداف  التربوية  13/11/2014 6

   مستوى االهداف  التربوية المدرسية  20/11/2014 7

   الشروط الواجب توفرها في االهداف السلوكية  27/11/2014 8

   تصنيف االهداف السلوكية  4/12/2014 9

   االسس االجتماعية للمنهج  11/12/2014 10

   منهجالثقافة وال 18/12/2014 11

   عناصر الثقافة 25/12/2014 12

   المؤسسات الثقافية  1/1/2014 13

   عوامل التغير االجتماعي 8/1/2015 14

   تاثير التحديات في المناهج الدراسية  15/1/2015 15

   دور المنهج في التغيير الثقافي 22/1/2015 16

 عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة

   المنهج والفلسفة االجتماعية  23/2/2015 17

   فلسفة المجتمع  28/2/2015 18

   المنهج ومقومات الحضارة  5/3/2015 19

   المنهج والطالب 12/3/2015 20

   واجبات نمو االنسان والمهج  19/3/2015 21

   الواجبات الخاصة لمراحل النمو 26/3/2015 22

   ميول االنسان والمهج 2/4/2015 23

   العوامل المؤثرة في عملية التعلم 9/4/2015 24

   المنهج والصخة النفسية 16/4/2015 25

   تنظيم المنهج 23/4/2015 26

   انواع المناهج 30/4/2015 27

   المنهج المبني على المواد االكثر مالءمة 7/5/2015 28

   منهج المجاالت الواسعة 14/4/2015 29

   شاطمنهج الن 21/4/2015 30

   المنهج المحوري 28/5/2015  31

   الكتاب المدرسي  32

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد :  أ.م.د. أميرة محمود خضير        توقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ف والتقويم العلميجهاز االشرا

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة : الجامعة :
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 ديالىمكان العمل  :

 
 

 : اسم القســم
 المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي :
 اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :
 مكان العمل  :


