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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 عدنان عبد الكريم محمود االسم 

  البريد االلكتروني

 التربية المقارنة اسم المادة

 دراسات في عدة من النظم التربوية المعاصرة) دراسات في التربية المقارنة( مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

على مفهوم التربية المقارنة من حيث تطوره التاريخي ودور المنظمات العربية ان يتعرف الطالب  – 1

ان يتعرف الطالب على اهداف التربية المقارنة وتمكينه من تمييز االراء  -2والدولية في ذلك . 

ان يتعرف الطالب على مراحل تطور مناهج البحث في  – 3 واالفكار لدى بعض رواد التربية المقارنة

ان يتعرف الطالب على مناهج البحث في التربية  – 4التربية المقارنة وتمكينه من التمييز بينهما 

ان  – 5وتزويده بالمعلومات الكافية عن المنهج الوصفي ومنهج التفسير ومنهج المناضرة  المقارنة

يتمكن الطالب من اجراء دراسات مقارنة لبعض النظم التربوية في بعض دول العالم من حيث التطور 

 والتنظيم والواقع واالعداد واالدارة وتحليل هذه النظم وتقويمها .

 ةالتفاصيل االساسية للماد

 

معرفة تطور التربية المقارنة مع توضيح مفهوم التربية المقارنة ودور المنظمات العربية والدولية في 

ذلك والبحث في اراء الرواد والعلماء الذين اسسو لذلك العلم عبر مراحل تاريخية وتطور مناهج 

الم المختلفة ومن البحث العلمي للتربية المقارنة ودراسة بعض االنظمة التربوية في بعض دول الع

 بيئات اجتماعية وثقافية وتاريخية متعددة .

 دراسات في التربية المقارنة/ تاليف الدكتور جمال اسد مزعل الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية

 

 التربية المقارنة االصول المنهجية ونظم التعليم االلزامي /أ.د.نبيل سعد خليل

 االمتاان النهائي  متاانات اليمميةاال تبرالمخ الفصل الدراسي تقديرات الفصل

30%  10%  60% 

 معلممات اضافية

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالىاسم الجامعة:

 التربية للعلوم االنسانيةاسم الكلية: 

 سيةالعلوم التربوية والنفاسم القسم:

 الثالثةالمرحلة:

 عدنان عبد الكريم محموداسم المحاضر الثالثي:

 مدرساللقب العلمي:

 ماجستير اداب في التربيةالمؤهل العلمي:

  والنفسية قسم العلوم التربويةمكان العمل:



 بسم  هللا الرحمن الرحيم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 ة التدريسية للمادةاستمارة الخط                                                        
االسبو

 ع

المادة  المادة النظرية التاريخ

 العملية

 المالحظات

1 8/10/2014    التطور التاريخي لمفهوم التربية المقارنة والدراسات التربوية المقارنة 

2 15/10/2014    مراحل تطور التربية المقارنة كعلم حديث النشاة 

3 22/10/2014 (منظمة اليونسيفيفمكتب التربية الدولي )جن     

4 
29/10/2014  

العربي لدول  مكتب التربية مكتب التخطيط التربوي في باريس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 الخليج
  

   اهداف التربية المقارنة 5/11/2014 5

6 12/11/2014 سللو(التربية المقارنة )اسحق كاندل ورو بعض رواد     

7 19/11/2014 ن جوليانامارك انطو – ض رواد التربية المقارنة سادلربع     

8 26/11/2014    مراحل تطور مناهج البحث في التربية المقارنة 

9 3/12/2014    مراحل النقل واالستعارة 

10 10/12/2014    مرحلة القوى والعوامل 

11 17/12/2014    مرحلة استخدام المنهج العلمي الحديث 

12 24/12/2014    مناهج البحث في التربية المقارنة 

13 31/12/2014    المنهج الوصفي 

14 7/1/2015 يرمنهج التفس     

15 14/1/2015    منهج المناظرة بين النظم التربوية في دول مختلفة من دول العالم 

16 21/1/2015    دراسة مقارنة لبعض النظم التربوية في بعض البلدان 
 عطلة نصف السنة

17 18/2/2015    الخصائص العامة لنظم التربية والتعليم المعاصرة 

18 25/2/2015    اثر العوامل التاريخية واالجتماعية والثقافية في نظم التربية والتعليم 

19 4/3/2015    خصائص نظم التربية والتعليم في البالد الراس مالية والبالد االشتراكية 

20 11/3/2015    ) التطور التاريخي(نظام التربية والتعليم في فرنسا      يم في بعض البلدان االوربيةنظام التربية والتعل 

21 18/3/2015    تنظيم التعليم في فرنسا /ادارة التعليم 

22 25/3/2015    نظام التربية والتعليم في السويد /مقدمة تاريخية عن التعليم في السويد 

23 1/4/2015    عليم في السويدنشاة وتنظيم وادارة الت 

24 
8/4/2015  

   نظام التربية والتعليم في الواليات المتحدة ) التطور التاريخي(وتطور نظام التربية والتعليم فيها

 

25 15/4/2015    تنظيم وادارة التعليم في الواليات المتحدة 

26 
22/4/2015  

ى بداية القرن العشرين وفترة ما قبل وبعد الحرب نظام التربية والتعليم في اليابان / حالة التربية والتعليم ال

 العالمية الثانية
  

27 29/4/2015    تنظيم التعليم في اليابان 

28 6/5/2015    نظام التربية والتعليم في روسيا / التطور التاريخي ) االتحاد السوفيتي( 

29 13/5/2015    في روسيا تنظيم التعليم 

30 20/5/2015    والتعليم في مصر / التطور التاريخينظام التربية  

31 27/5/2015    تنظيم التعليم في مصر 

   مقارنة بعض االنظمة التربوية السائدة في بعض البلدان  32

     

 نصيف جاسم مامد الخفاجي: أ.م.د. تمقيع العميد                                                       م. عدنان عبد الكريم ماممد: األستاذتمقيع    

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى:اسم الجامعة

 التربية للعلوم االنسانيةاسم الكلية: 

 العلوم التربوية والنفسيةاسم القسم:

 الثالثةالمرحلة:

 عدنان عبد الكريم محموداسم المحاضر الثالثي:

 مدرساللقب العلمي:

 ماجستير اداب في التربيةالمؤهل العلمي:

 قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


