
 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 ياسر خلف رشيد علي الشجيريد.  االسم

  yahoo.comryasser2D@012 البريد االلكتروني
 فلسفة التربية اسم المادة

 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الرابعة مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 .والغربيةة العربي يةالفكر المدارس التعريف بفلسفة التربية في 

 .سفة التربوية بالتطبيقات العمليةلربط الجانب النظري للف
 التفاصيل االساسية للمادة

 
عن التعريف بالمفاىيم  اعطاء نبذة فكرية ثقافية عن فلسفة التربية في الفكر العربي والفكر الغربي فضلا 

و في أالتربوية سواء في االطار الوطني والتأكيد على اىمية ان تنطلق السياسيات , المرتبطة بهذا المجال
اليها االجراءات التربوية. ستندتتربوية طر العائلة من رؤية فلسفية أ  

 .يوجد كتاب منهجي ال الكتب المنهجية
 

 المصادر الخارجية
 

  (.1992لبيب النحيحي ) , تأليف: د. محمدالتربية مقدمة في فلسفة.1
  (.1997ابراىيم عبد العال ) , تأليف: حسناالسلمية لتربيةمقدمة في فلسفة ا. 2
(.2005, تأليف: أ. د. عبد الحكيم كرام. )حاضرات في فلسفة التربية. م3  
(2013أسس ومبادئ التربية, تأليف: أ. د. فيصل عبد منشد ). 4  

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

40% - - - 60% 
 المادة نظرية معرفية فلسفية, تحتاج إلى طريقة حوارية وعصف ذىني وتنمية للتفكير الناقد بطريقة علمية. معلومات اضافية

 
 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعةالمرحلة :

 د. ياسر خلف رشيد اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 الملحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   فلسفة التربية مفهومها واىدافها ووظيفتها  1
   فلسفة التربية عند اليونانيين القدامى  2
   سقراط فلسفة التربية عند  3
   افلطونفلسفة التربية عند اليونانيين   4
المسلمين فلسفة التربية عند  5    
جاىات الفلسفية في التربية الحديثةاالت  6    
   االتجاه الطبيعي  7
اه البراغماتياالتج  8    
   االتجاه التكويني  9

   فلسفة التربية عند أبن طفيل  10
سوفلسفة التربية عند رو   11    
   فلسفة التربية عند جون ديوي  12
   فلسفة التربية عند جان بياجيو  13
المؤثرة في فلسفة التربية األسس التربوية  14    
   فلسفة التربية وااليديولوجية  15
   اختبار تحصيلي  16

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :


