
 

 

 
 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 عمر خلف رشيد علي الشجيري  االسم
 Omar2015kh@yahoo.com البريد االلكتروني

 اسس تربية  اسم المادة
  / المرحلة األلىاألولالدراسي الفصل  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 التربية واهميتها واهدافها ومجاالتها ونظرياتها ومجاالتها / ان يعرف الطالب مفهوم 1
 / ان يميز الطالب بين التربية الصينية واليونانية والرومانية واالسالمية2
 التربية االسالمية قبل االسالم وبعد االسالم بين  / ان يعرف الطالب الفرق3
 رغريقي / ان يعرف الطالب اعالم الفكر التربوي العربي والغربي واال4

 التفاصيل االساسية للمادة
 

والضرورة , معنى التربية ,  مدخل الى دراسة التربية , اهداف التربية التربية ماهية : التربية 
انية , نوضرورياتها , نظريات التربية , مجاالت التربية , التربية في المجتمعات البدائية , التربية اليو 

ر الوسطى , التربية نية , التربية في وادي الرافدين , التربية في العصو التربية الصينية , التربية الروما
 قبل االسالم , التربية االسالمية (  ة, التربية العربية االسالمية ) التربية العربي ةفي عصر النهض

 اعالم الفكر التربوي االسالمي ) ابن سينا , ابن خلدون , الغزالي ( 
 جان جاك روسو , جون دوي ( اعالم الفكر التربوي الغربي )

 اعالم الفكر التربوي االرغريقي ) سقراط , افالطون , ارسطو( 
 ( جامعة البصرة, كلية التربية.2113)أسس ومبادئ التربية: تأليف أ. د. فيصل عبد منشد  الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية
 

محفوظ , دار المعرفة الجامعية , يف الدكتور سبل بدران والدكتور احمد فاروق ألت: اسس التربية
 2115االسكندرية 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

41 - - - 61 
 معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربٌة للعلوم االنسانٌة الكلٌة :

  اقسام كلٌة التربٌة.القســم :
 االولى المرحلة :

 عمر خلف رشٌداسم المحاضر الثالثً :
 مدرس مساعداللقب العلمً :

 ماجستٌر المؤهل العلمً :

  العلوم التربوٌة والنفسٌة مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   التربية الماهية والضرورة ) معنى التربية (  1
   اهداف التربية واهميتها   2
   النظرية التربوية معناها ومكوناتها   3
   مجاالت التربية   4
   التربية في المجتمعات البدائية   5
   التربية في اليونان   6
   التربية في الصين   7
   التربية في الرومان   8
   تربية في وادي الرافدين ال  9

   التربية في العصور الوسطى   11
   ةالتربية في عصر النهض  11
)التربية قبل االسالم , التربية  ةالسالميالتربية العربية ا  12

 االسالمية (
  

اعالم الفكر التربوي االسالمي ) ابن سينا , ابن خلدون ,   13
 الغزالي (

  

   بوي الغربي ) جان جاك روسو , جون دوي (اعالم الفكر التر   14
   اعالم الفكر التربوي االرغريقي )سقراط , افالطون , ارسطو (  15
16     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار :الجامعة 
 التربٌة للعلوم االنسانٌةالكلٌة :

 اقسام كلٌة التربٌةاسم القســم :
 االولى المرحلة :

 عمر خلف رشٌد الشجٌرياسم المحاضر الثالثً :
 مدرس مساعداللقب العلمً :

 ماجستٌر المؤهل العلمً :

  العلوم التربوٌة والنفسٌة مكان العمل  :


