
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 سعادة حمدي سويدان االسم
 ال يوجد البريد االلكتروني
 تقنيات تربوية اسم المادة
 ثالثةالالمرحلة االول / الفصل الدراسي  مقرر الفصل
 .الحديثةالتقنيات التربوية والوسائل التعليمية تعرف الطالب على  اهداف المادة

  الحديثة في الميدان التربوي والتعليمي.استخدام التقنيات التربوية والوسائل التعليمية مهارات الطالب اكتساب 
 وطرائق استخدامها بصورة سليمة.تصميم الوسائل التعليمية مهارة الطالب كتساب ا 
التفاصيل االساسية 

 للمادة
 للوسوووائل المصوووادر العلميوووة و بادئهوووا واسوووتخدامها عبووور التووواري , موالوسوووائل التعلميوووة التربويوووة هووووم التقنيووواتفم

  ةالجيد التعليميةالخصائص الفنية للوسيلة , و نسانيلم االتعاالدراك و ال يف التعليميةلوسائل ا دورالتعليمية, و 
لوحوووات  -السوووبورةو انواعهوووا,  اسوووتخدامها خطوووواتهوووا و ار ياختمعوووايير و   ةيميوووعلتام الوسوووائل الخدحووواالت اسوووت

مج ابوور و  -تامجسوومال-اذجنمووال-مووييالتلفزيووون التعل-يةعالوسووائل السووم-االفوو م التعلميووة-ياتففاالشوو-العوور 
 العراق يالوسائل التعلمية ف

 ال يوجد الكتب المنهجية
 المصادر الخارجية

 
 ., وسائل التعليمونخر أعبد الحميد جابر و  ,جابر

 ابراهيم عصمت مطاوع , الوسائل التعليمية
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

44% - - - 64% 
  معلومات اضافية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 سعادة حمدي سويدان :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ العلمي :اللقب 

 ماجستير المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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 الم حظات المادة العلمية المادة النظرية التاري 

 والوسائل التعلمية التربوية هوم التقنياتفم  1
  التعليمية( للوسائل المصادر العلمية و مبادئها واستخدامها عبر التاري )

 

   مبادئ الوسائل, انواع الوسائل, تعريف الوسائل  2
   تسمية الوسائل, االهداف التعليمية  3
   دور الوسائل في االدراك, المصدر العلمي للوسائل  4
   الخصائص الفنية, المعلم  والوسائل, التعليم االنساني  5
   معايير الوسائل, خطوات االستعمالالتقنيات والوسائل,  حاالت استعمال  6
   الشفافيات, السبورة  7
   االف م, الصور  8
   التلفزيون, السمعيةالوسائل   9
   المصغر التعليم, التعليم المبرمج  14
   برامج التعليم, البرامج الوسائلية  11
   التعليم والوسائل في العراق  12
   البيئة والوسائل, المصادر والعينات  13
   لوجيات الحديثةو التكن, الحاسبات  14
15     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 فسيةالعلوم التربوية والن القســم :
 الثالثة. المرحلة :

 سعادة حمدي سويدان :اسم المحاضر الثالثي
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 


