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اسم المادة

اسس التربية

مقرر الفصل

سنوي /اسس التربية

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

اسس التربية على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات إضافية
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النشاطات
%2

االمتحانات
اليومية

%52

المشروع
%2

االمتحان النهائي
%52
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جدول الدروس األسبوعي
األسبوع

المادة النظرية

التاريخ

1

معنى التربية ,أهداف التربية ووظائفها ,خصائص التربية.

2

الفصل الثاني :األساس التاريخي للتربية

3

التطور التاريخي للتربية عبر العصور( البدائية ,وادي الرافدين ,الصينية,

4

التربية قبل اإلسالم

5

التربية العربية اإلسالمية(أهدافها ,أساليبها)

6

التربية العربية اإلسالمية(مراكزها ومؤسساتها ,خصائصها)),

7

أعالكم الفكر التربوي العربي اإلسالمي(الغزالي)

8

أعالكم الفكر التربوي العربي اإلسالمي(ابن خلدون)

9

أعالكم الفكر التربوي العربي اإلسالمي(ابن سينا)

اليونانية

11

األساس االجتماعي للتربية :الدور التربوي لألسرة ,الدور التربوي
للمجتمع

11

التربية وتنمية المجتمع ,تكافؤ الفرص التعليمية

12

اإلعالم والتربية

13

األساس االقتصادي للتربية :التربية وأثرها في التنمية القومية,

14

دور التربية في تنمية الموارد البشرية

15

العوامل االقتصادية في التربية

16

امتحان الفصل الدراسي األول

17

الفصل الخامس :األساس العلمي للتربية

18

التربية والمنهج العلمي في البحث

19

التربية والتقدم العلمي والتكنولوجي

21

األسس الوطنية والقومية للتربية

21

التربية والوحدة الوطنية والقومية

22

دور التربية في مواجهة التحديات المصيرية

23

التربية الحديثة :مميزات التربية الحديثة وأهدافها

24

وظائف التربية المعاصرة

25

أعالم الفكر التربوي الحديث(بستالوتزي ,روسو ,جون ديوي)

26

التعليم الثانوي في العراق :األهداف ,األنواع ,المستحدثات التربوية في

المالحظات

التعليم الثانوي
27

(مدارس المتميزين ,التسريع ,الثانوية المتخصصة ,الثانوية الشاملة,

28

اإلدارة التربوية :مفهوم اإلدارة ,أنماط اإلدارة

29

مهمات مدير المدرسة(التخطيط ,التنظيم ,االتصال ,التوجيه ,التنسيق,

تنويع التعليم الثانوي).

الرقابة ,العالقات اإلنسانية ,اتخاذ الق ار ارت )
31

صفات المدير الناجح ,العوامل المؤثرة في اإلدارة التربوية

31

مجالس اآلباء والمعلمين(أهدافها ودورها).

32
توقيع األستاذ :

امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

