
 

 

 
 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

  سالم صبار مالك نصيف الجوعاني االسم
 Sasss182@yahoo.com البريد االلكتروني

  التربية المقارنة اسم المادة
 الثالثةالمرحلة الفصل الدراسي األول/  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

أهدددااها ومددا هددي مراحددل تعددور م هجيددة هددي  ومددا ربيددة المقارنددةالت المددادة ىلددر ت ريددف العلبددة م  ددر تهدددف
 وماهي انظمة التربية المقارنة اي البلدان ال ربية وال المية. ومن هم أهم روادها البحث ايها 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

قارندةه أهدم مفهوم التربيدة المقارندة هأهدداف التربيدة المقارندةه مراحدل تعدور م هجيدة البحدث ادي التربيدة الم
الرواد الم اصدرينه ت لديم مدا  بدل المدرسدةه نظدام الت لديم االللامديه الت لديم االساسدي ادي الددول ال اميدةه  

  .الت ليم الجام ي
 الكتب الم هجية

 
 ال يوجد 

 
 المصادر الخارجية

 

المكتبددة ه د ياسددر اتحددي اله ددداو  المهددليف الدددوتور ه تدد  التربيددة المقارنددة ه المفهددومه الهدددفه المدد ه 
 (www.gulfkids.comااللكترونية هاطفال الخلي  ذو  االحتياجات الخاصة )

 ه معب ة الجواد 6006التربية المقارنة والسياسات الت ليمية ه ت ليف الدوتور عبد الجواد السيد بكر ه 
 

 تقديرات الفصل
 ال هائياالمتحان  المشروع االمتحانات اليومية المختبر االول  الفصل الدراسي

30  00  60 
 

 م لومات اضااية
 

 

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثالثةالمرحلة :

 سالم صبار مالك نصيف اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعدلمي :اللقب الع

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

  قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي

بوع
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 المالحظات المادة ال لمية المادة ال ظرية التاريخ

    مفهوم التربية المقارنة  0
    أهداف التربية المقارنة  6
   مراحل تعور التربية المقارنة ومراحل تعور م هجية البحث ايها   3
    ت ليم ما  بل المدرسة  4
    تعور ت ليم ما  بل المدرسة وانواعه  5
    االتجاهات الم اصرة لت ليم ما  بل المدرسة   6
    ومصر وال راقتعبيقات ت ليم ما  بل المدرسة ارنسا   7
    الت ليم االللامي   8
    صيغ وأنماط جديدة اي الت ليم االللامي  9

    ة اي الت ليم االساسياالتجاهات الم اصر   00
    "ومصر وال راقتعبيقات الت ليم االللامي "اله د   00
   الت ليم الثانو  نش ته ه صيغه  06
   " وال راق مصرو تعبيقات الت ليم الثانو  " استراليا   03
 الت ليم الجام ي ه االتجاهات الم اصرة ايه  وتعبيقاته   04

  "وال راق مصر  و" اليابان 
  

   اختبار شهر   05
06     

 صف الس ةععلة ن
 تو يع ال ميد :      تو يع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية اسم القســم :
 الثالثة لمرحلة :ا

  سالم صبار مالك نصيفاسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

  قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :


