
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 سعادة حمدي سويدان االسم
  البريد االلكتروني

 تربية عملية ) مشاهدة ( اسم المادة
 الرابعةالمرحلة االول / الفصل الدراسي  مقرر الفصل

  . العامة وأهدافها وتطورها العملية التربية لمعنى المتدربين الطلبة معرفة اهداف المادة
  .العملية والتربية التدريب مجال في المتبعة التطبيقية النماذج من لعدد المتدربين الطلبة معرفة
  . الحديثة التربية في وواجباته المدرس لخصائص المتدربين الطلبة معرفة
 .اليومية دروسهم بتحضير الخاصة العملية المتدربين الطلبة مهارة تطوير

التفاصيل االساسية 
 للمادة

, عددد الحصدص التدريةديةو تطبيق الزمن و , نظام تطبيق التربية العملية, هااهدافواهميتها و , مفهوم التربية العملية
ومعرفددة , التمهيددد للمشدداهدة الصددفيةو , الكفايددات التددي يتدددرب عليهددا الطلبددةها و اهدددافو , المشدداهدةوالتعريددب ب

 , ومهارات التدريس الناجح والتخطيط الجيد للدروس.واهميته واهدافه ومبادئه, مفهوم التطبيق العملي
  ةالكتب المنهجي

 المصادر الخارجية
 

 ؟ الحديثة الكتب عالم , األردن , العملية التربية إلى الدليل , 2005 , حةن اهلل عبد , الموسوي
  1ط , والنشر للطباعة الكتاب دار , العملية التربية دليل  ,2007ب, حبي علي محمد , الموسوي

 . الفكر دار , عمان , العامة التدريس طرق ,2005د, أحم وليد , جابر
 مؤسةدة , العربيدة اللغدة أقةدام لطلبدة العملدي والتطبيدق الصدفية المشداهدة, 2011ون, وآخدر  علدي سدعد , زايدر
 العراقي للكتاب مصر

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

100% - - - - 
 ئي.يوجد فيها اختبار نها طابع تطبيقي وزيارات ميدانية والالمادة ذات  معلومات اضافية

 

 
 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعة المرحلة :

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

 ماجستير المؤهل العلمي :

 نفسيةقسم العلوم التربوية وال مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   اهداف التربية العملية, اهمية التربية العملية, مفهوم التربية العملية  1
عدد الحصص , زمن تطبيق التربية العملية, نظام تطبيق التربية العملية  2

 التدريةية
  

   على التربية العملية )طلبة التربية العملية(نظام االشراف   3
   الكفايات التي يتدرب عليها الطلبة, اهداف المشاهدة, المشاهدة  4
   التمهيد للمشاهدة الصفية  5
   اهمية التطبيق العملي, مفهوم التطبيق العملي  6
   مبادئ التطبيق العملي, اهداف التطبيق العملي  7
   التخطيط للتطبيق العملي, تقويم التطبيق العملي, من يٌقوم المطبق؟  8
ركائز نجاح عملية التطبيق العملي, المشرف العلمي عضو الهيئة   9

  ة المتخصص, مدير المدرسة ومةؤولياتهيالتدرية
 

   الطلبة المطبقين, مةؤوليات الطلبة المطبقين, تدريس الطالب المطبق  10
   ولى للطالب المطبق, المظهر العام, طرائق التدريسااليام اال  11
   انواع التدريس المصغر, مهارات التدريس  12
   مهارات التخطيط للدرس  13
   مةتويات التخطيط للدرس  14
15     

 *طرائق التدريس  عطلة نصب الةنة

 *انواع التدريس المصغر  

 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 :
 الرابعة المرحلة :

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

 ماجستير المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 


