
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 نوري عباس العلواني  االسم
  البريد االلكتروني

 اسس التربية  اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة األولى  مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

تنعكس على  الهدف ىو الغاية التي يتصورىا االنسان فا التربية تعد االنسان في جميع النواحي وىذه االىداف
 ىداف من نمو وتنشئو  مواطن صالحاالساسي لأل تنمية وتطور المجتمع وىو مصدر

التفاصيل االساسية 
 للمادة

 الفصل االول ، معنى التربية وظائفها انواعها والمعرفة من التربية والتعليم االسس التاريخية
 الفصل الثاني ، التربية العربية واالسالمية اعالم التربوي العربي االسالمي 

تماعي ، الرابع االقتصاديات ، الخامس ، العلمي ، السادس ، االسس الوطنية+ الفصل الثالث ، االساس االج
 التربية الحديثة

 قشنونو جامعة صنعاء  اسماء اصول التربية د. -1 الكتب المنهجية
  عمان ،فيصل عبد منشد الرضوان 2114اسس ومبادئ التربية  -2

 المصادر الخارجية
 

 لتربوي صنعاءالتخطيط ا 2115نوري عباس العلواني  د. -1
 االدارة التربوية صنعاء 2115نوري عباس العلواني  د.   -2
 القياس والتقويم صنعاء 2115وري عباس العلواني ن د. -3

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

41% - - - 61% 
  معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 االول المرحلة :

 ينوري عباس العلواند.  :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 مكان العمل : قسم العلوم التربوية والنفسية



 

 

 

 

 
 

 

 

 ل الدروس االسبوعيجدو

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   منعى التربية وظائفها  1
   انواع التربية واىدافها   2
   الفرق بين التربية والتعليم  3
   االسس التاريخية للتربية   4
   التربية في الحضارة القديمة   5
   حضارة وادي الرافدين  6
   التربية اليونانية  7
   التربية في الحضارة االسالمية   8
   اعالم الفكر التربوي االسالمي   9

   االساس االجتماعي للتربية  11
   االساس  االقتصادي للتربية   11
   االساس العلمي للتربية  12
   االسس الوطنية للتربية  13
   التربية الحديثة  14
   عليم الثاني في العراقخصائص الت  15
16     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 االول  المرحلة :

 نوري عباس العلوانيد.  :اسم المحاضر الثالثي
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 / امريكا دكتوراه المؤهل العلمي :

 : قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل


