
 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د. ياسر خلف رشيد علي الشجيري االسم
 yahoo.comryasser2D@012 البريد االلكتروني

 منهج وكتاب مدرسي اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الثانية مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

بالمعارف الخاصة بالمنهاج الدراسية واسسها وطريقة اعداىا وبنائها وفق  تزويد الطلبة -
 تقويمها.يير العلمية الرصينة وطرائق االمع

رق تنظيمو واخراجو وعالقتو مهارات األساسية للكتاب المدرسي وطاكساب الطلبة ال -
 عالقتو بالمنهج الدراسيبالمدرس والطالب و 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

مادة ذات جانبين ىما: المناىج الدراسية و الكتاب المدرسي, ويتضمن مادة علمية تجريدية تحتاج 
إلى فلسفة تربوية ورؤية تطبيقية لبناء المناىج واعداد الكتب المدرسية وفق معايير ومناىج وأسس 

 من أجل التطوير. ووسائل تقويم
 م.1328جامعة بغداد,, 1, طبحري, وعايف حبيب منى يونس, المنهج والكتاب المدرسي الكتب المنهجية

د التربيلة , معهل1ط, خليلل محمد الحاج ,استخدامو في تنظيم التعلم أوجوالكتاب المدرسي وبعض  المصادر الخارجية
 م.1321عمان,  ,/ االونروا

 م.1331, دار المجد, بيروت, 1ط ,السعدون مناف صالح ,الكتاب المدرسي
 م.1311مكتبة االنجلو المصرية, القاىرة,  ,يب رشدي, , ولبسمعان وىيب, دراسات في المناىج

 م.1323, عالم الكتب, القاىرة, 3, طاللقاني يناحمد حس ,المناىج بين النظرية والتطبيق
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

01% - - - 01% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الثانية المرحلة :

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

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

mailto:Dryasser2012@yahoo.com
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 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

النقد الموجو  ,المفهوم التقليدي ,وأىميتوالدراسي معنى المنهج   1
المبادئ المتضمنة في المفهوم , لمفهوم المنهج التقليدي

 .الحديث للمنهج التربوي

  

المفهوم الحديث  ,العوامل التي أدت إلى تطوير مفهوم المنهج  1
 مقارنة بين المنهج القديم والمنهج الحديث ,للمنهج التربوي

  

   اأُلسس االجتماعية: ثانياً  ,األسس الفلسفية :أوالً  :ُأسس المناىج  3
   .اأُلسس المعرفية للمنهج :اً ابعر , اأُلسس النفسية للمنهج :ثالثاً   0
: ثانياً , التربوية األىداف: أوالً : وعناصره المنهج الدراسيبنية   8

 .التقويم: رابعاً , والنشاطات واألساليب الطرائق: ثالثاً , المحتوى
  

 األكاديميلللللة المعرفلللللة ملللللنهج: أوالً  :تنظيملللللات المنلللللاىج الدراسلللللية  0
 .لنشاطا/ الخبرة مناىج: ثانياً  ,ةالدراسي

  

   :المبرمجة المناىج: رابعاً , الحياتية المجاالت مناىج: ثالثاً   1
   :المحورية المناىج: سادساً , السلوكية المناىج تنظيمات :خامسا  2
 تقويم ,الدراسي المنهج صالحية تقويم :الدراسية المناىج تقويم  3

 المنهج تطوير تقويم ,المنهج تطوير تخطيط
  

   .الدراسي المنهج آثار تقويم ,المنهج تنفيذ تقويم  11
أىمية الكتاب المدرسي : مفهومو, اىميتو, الكتاب المدرسي  11

 .أىمية الكتاب المدرسي للطلبة , للمدرسين وعالقتو بهم
  

   الشروط التي ينبغي مراعاتها في أثناء تأليف الكتاب المدرسي:  11
   الدراسي عالقة الكتاب المدرسي بالمنهج  13
   الكتاب المدرسي تقويممعايير   10
   اختبار تحصيلي  18

 عطلة نصف السنة
 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 :
 الثانية المرحلة :

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

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 


