
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 يضر طباح عبذ جابر االسم
 modhers.aljubory@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 أضص انتربٍت اسم المادة
 انًرحهت انثانثت )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
االطالع ػهً أسس واصىل انتربُة وانًراحم انتارَخُة انتٍ يرت بها ويدي  -1

 فٍ بناء األنظًة انتؼهًُُة.تأثُرها 
اكساب انطهبة انًؼهىيات انكافُة فٍ يجال انتخصص انتربىٌ واالطالع ػهً اننظى  -2

 انتربىَة انًختهفة ويقارنتها يغ بؼض.

التفاصيل األساسية 
 لممادة

 

ع دراضت األضاش انتارٌخً نهتربٍت بشكم تفظٍهً يٕزعت عهى شكم يٕضٕعاث يٍ حٍث انبُاء انتُظًًٍ نكم َٕ -

 يٍ إَٔاع انتربٍاث.

دراسة مدى تأثير كل أساس من أسس التربية في بناء المنظومة التربوية مع بيان أوجه  -
 المقارنة بين النظم الكالسيكية والحديثة.

 
 الكتب المنهجية

 
 التٕجذ كتب يُٓجٍت

 
 المصادر الخارجية

 
 أضص انتربٍت القطاو غٍر االختظاص د. شٓهت حطٍ ٔاخرٌٔ

 
 الفصلتقديرات 

الفصل امتحانات 
 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي
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 معمومات اضافية
 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة : الكوفة
 يةة :التربكمي

 

 

 

 

 

 القســم : عموم القرآن والتربية اإلسالمية
 انثانثتالمرحمة : 

 يضر طباح عبذ المحاضر الثالثي :م اس
 اضتار يطاعذالمقب العممي :  

 دكتٕراِالمؤهل العممي :  
 ك انتربٍت ن العمل  :مكا
 
 



 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس
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 المالحظات لعمميةالمادة ا التاريخ

يتانًقذ  1   

  تعرٌف انتربٍت ياٍْتٓا اغراضٓا  2

  خظائض انتربٍت  3

ٔداي انرافذٌٍ –األضاش انتارٌخً انتربٍت انبذائٍت   4   

  انتربٍت انظٍٍُت  5

  انتربٍت انٍَٕاٍَت  6

  انتربٍت انعربٍت قبم اإلضالو  7

  خظائظٓا –انتربٍت انعربٍت اإلضاليٍت يراحهٓا   8

انعربٍت اإلضاليٍت أضانٍب انتربٍت  9   

  انًؤضطاث انتعهًٍٍت نهتربٍت انعربٍت اإلضاليٍت  15

  األضاش االجتًاعً دٔر االضرة  11

  اندور انتربىٌ فٍ تنًُة انًجتًغ  12

  االػالو وانتربُة  13

  األضاش انفهطفً تعرٌفّ االضتراتٍجٍاث انفهطفٍت  14

ي انتربٍت ٔدٔرْا فً انتًٍُت األضاش االقتظاد  15

 االقتظادٌت

 

  انتربٍت ٔاثرْا فً انتًٍُت انقٕيٍت  16

  دٔر انتربٍت فً تًٍُت انًٕارد انبشرٌت  17

  األضاش انعهًً انتربٍت ٔانًُٓج انعهًً  18

  انتربٍت ٔانتقذو انتكُٕنٕجً  19

25  
 األضاش انُفطً نهتربٍت انًٍٕل ٔاالتجاْاث

 

انطهٕك دراضت   21   

  األضاش انثقافً نهتربٍت يفٕٓيّ َٔشأتّ  22

  انتربٍت انحذٌثت تعرٌفٓا  23

  اْى يبادئ انتربٍت انحذٌثت  24

  اعالو انفكر انتربٕي انعربً ٔانغربً  25

ابٍ خهذٌٔ –اعالو انفكر انتربٕي انعربً انغسانً   26   

 جمهورية العراق
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة : الكوفة
 كمية :التربية

 

 

 

 

 

 القســم :
 المرحمة : 

 لمحاضر الثالثي : اسم ا
   المقب العممي :

 المؤهل العممي :  
 مكان العمل  :

 



  ابٍ رشذ  27

ضقراط –الطٌٕ اعالو انفكر انتربٕي انغربً اف  28   

  ارضطٕ  29

جاٌ جاك رٔضٕ -بطتانٕتسي –جٌٕ دٌٕي   35   

 
 
 

 :رئيس لقسمتوقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 

     
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                                                 

 01        -     02العام الدراسي      

 

 


