
 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flow up of implementation celli pass play   

 
  Course Instructor 

  E-mail 

  Title 
  
  

Course Coordinator  

   
  
  

Course Objective 

  Course Description 

  Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(40%)   As(10%) As(15%) As(35%) 

  General Notes  

  

University: Dyiala 
College : 
Department:  
Stage  
Lecturer name 
   
Qualification:  
Place of work:   

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  

 



  
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  دمحم علي مراد  م االس

 Mindelawy66@yahoo.com  البرید االلكتروني
  اسس الریاضیات  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني    مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 .التطبیقالطالب على مفھوم  یتعرف .١
   . انواع التطبیقالطالب على یتعرف .٢
  . تركیب التطبیقعلى  الطالبیتعرف .٣
  .نظام بیانو لالعداد الطبیعیةعلى یتعرف الطالب . ٤
  .المجموعات الغیر منتھیة یتعرف الطالب على .٥
  .مفھوم النظام الریاضيیتعرف الطالب على  .٦
  یتعرف الطالب على مفھوم الزمرة. ٧

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

) المتقابلة، الشاملة ، المتباینة (انواع التطبیق، مفھوم التطبیق،التطبیق .١
  .تركیب التطبیق، )الثابت،الذاتي(قات معینةتطبی

المجموعات القابلة ،المجموعات الغیر منتھیة،نظام بیانو ،العداد الطبیعیة.٢
  .للعد

انواع العملیة ،مفھوم العملیة الثنائیة ، العملیات الثنائیة والنظام الریاضي. ٣
  مفھوم الزمرة، النظام الریاضي، الثنائیة

  الكتب المنھجیة
  

  دال یوج

  المصادر الخارجیة
  

  اخرونریاض شاكر نعوم و. تألیف د. اسس الریاضیات .١ 
  ھادي جابر واخرون. تألیف د ٢اسس الریاضیات ج. ٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

   ٦٠           %١٠  /      %٣٠%     

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  االولى :المرحلة
   دمحم علي مراد  :اسم المحاضر الثالثي

  ذ مساعداستا :اللقب العلمي
  ماجستیر:المؤھل العلمي

 األساسیةكلیة التربیة  :مكان العمل



  إضافیةمعلومات 
  
  

  
/  
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    مفھوم التطبیق  ١٨/٢    ١
  -    امثلة توضیحیة حول مفھوم التطبیق  ٢٥/٢  ٢
  -    انوع التطبیق  ٤/٣  ٣
      امثلة توضیحیة حول انواع التطبیق  ١١/٣  ٤
  -    تركیب النتطبیق مع امثلة   ١٨/٣  ٥
      بعض المبرھنات حول التطبیق  ٢٥/٣  ٦
  -    نظام بیانو لالعداد الطبیعیة  ١/٤  ٧
      المجموعات غیر المنتھیة  ٨/٤  ٨
      مجموعات القابلة للعدال  ١٥/٤  ٩

  -    بعض النظریات حول االعداد الطبیعیة  ٢٢/٤  ١٠
  -    العملیة الثنائیة  ٢٩/٤  ١١
  -    انواع العملیة الثنائیة  ٦/٥  ١٢
  -    النظام الریاضي  ١٣/٥  ١٣
  -    مفھوم الزمرة  ٢٠/٥  ١٤
  -    امثلة توضیحیة حول الزمرة  ٢٧/٥  ١٥
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  االولى  :المرحلة
   دمحم علي مراد :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 التربیة االساسیة كلیة :مكان العمل
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  فراس محمود ھادي  االسم 

 firas_1962@yahoo.com   البرید االلكتروني

  التكامل وتطبیقاتھ  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  .التكامل غیر المحدد والتكامل المحددعلى مفھوم  الطالبیتعرف .١
  .طرق حل التكامالت المتنوعة والمختلفة وصیغھاعلى لطالب ایتعرف .٢
      التكامل الیجاد المساحة بین منحني ومحور  على بعض تطبیقات  الطالبیتعرف .٣
 .وایجاد المساحة بین منحنیین   

   
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
، اسیة للتكاملالنظریة األس، تعریفھ –التكامل المحدد ، تعریفھ - التكامل غیر المحدد

تطبیقات التكامل إلیجاد ، طرق حل التكامل المختلفة والمتنوعة ، خواص التكامل 
  .منحنیین  المساحة المغلقة بین منحني ومحور وبین

  
  الكتب المنھجیة

  
 CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY  

By :  G.B.THOMAS                     
 4th Edition 1974                                                                     

  
  المصادر الخارجیة

  
CALCULUS  

By : H.ANTON   and others 
7th Edition 
2002 USA  

  
 الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  الثاني
  االمتحان النھائي  السعي  االمتحانات الیومیة  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  االولى :المرحلة
  فراس محمود ھادي  :ثياسم المحاضر الثال

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
 كلیة التربیة األساسیة: مكان العمل



    30%       10 %         40%     60%  

  التوجد  افیةمعلومات اض
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات    التاریخ  األسبوع

  -  .تعریفھ وبعض صیغ التكامل مع امثلة متنوعة محلولة –التكامل غیر المحدد   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
  -  .خواص التكامل مع أمثلة متنوعة محلولة  ٢٢/٢  ٢
  -  .طرق التكامل ومنھا الطریقة المباشرة مع أمثلة متنوعة محلولة  ١/٣  ٣
    .طریقة التعویض وتبدیل المتغیرات مع أمثلة متنوعة محلولة  ٨/٣  ٤
  -  .مع أمثلة متنوعة محلولة ةتكامالت الدوال المثلثیة واللوغاریتمی  ١٥/٣  ٥
    .التكامل بالقسمة الطویلة مع أمثلة متنوعة محلولة  ٢٩/٣  ٦
    .تكامالت الدوال المثلثیة العكسیة مع أمثلة متنوعة محلولة  ٢٢/٣  ٧
  -  .تكامالت الدوال الزائدیة مع أمثلة متنوعة محلولة  ٥/٤  ٨
    .لتكامل بالتجزئة مع أمثلة متنوعة محلولةا  ١٢/٤  ٩

    .التكامل باستبدال الدوال المثلثیة بالكسور النسبیة مع أمثلة متنوعة محلولة  ١٩/٤  ١٠
  -  .تعریفھ والنظریة األساسیة للتكامل المحدد  - التكامل الحدد   ٢٦/٤  ١١
  -  .التكامل المحدد مع أمثلة متنوعة محلولة  ٣/٥  ١٢
  -  . ات التكامل الھندسیة المتنوعة تطبیق  ١٠/٥  ١٣
  -  .مع أمثلة محلولة) تقاطع منحني مع محور معین( حساب مساحات المناطق المستویة المغلقة   ١٧/٥  ١٤
  -  .حساب المساحة بین منحنیین مع أمثلة متنوعة محلولة  ٢٤/٥  ١٥
  -  .أمثلة متنوعة محلولة شاملة للمراجعة  ٣١/٥  ١٦

  
١٧        
١٨        

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  األولى :المرحلة
  فراس محمود ھادي :لمحاضر الثالثياسم ا

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  التربیة االساسیة كلیة :مكان العمل



١٩        
٢٠        
٢١      
٢٢        
٢٣        
٢٤        
٢٥        
٢٦        
٢٧        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

Course Weekly outline 
notes Lab. Experiment 
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University:Diyala  
College: basic education 
Department : 
Stage : : 
Lecturer name 
Qualification :   
Place of work ; basic education 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  
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  ایمان كاظم احمد  االسم 

 emankahdim@Yahoo.com  البرید االلكتروني

  المصفوفات  اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 اكساب المتعلمین مفھوم المصفوفة وانواعھا باالضافة الى العملیات 
  على المصفوفات واستخدامھا في حل انظمة المعادالت الخطیة  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

خصائص المحدد ،محددھا،منقول المصفوفة،لمصفوفة وانواعھاا
استخدام المصفوفات في حل ،طرق ایجاده معكوسھا وطرق ایجاده 

 .النظمة الخطیة 
   

  الكتب المنھجیة
  

 
  

  المصادر الخارجیة
  

 
   

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

                    

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات:اسم القسم

  ولىاال :المرحلة
  ایمان كاظم احمد  :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة األساسیة:مكان العمل



  معلومات إضافیة
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    انواعھا،تعریف المصفوفة   ١٦/٢/٢٠١٥  ١
  -    ،)الضرب العددي،جمعھا (العملیات على المصفوفة  ٢٣/٢/٢٠١٥  ٢
  -    )،خواص الضرب ،ضرب المصفوفات  ٣٠/٢/٢٠١٥  ٣
طرح ،اثر المصفوفة، خواص المنقول ، منقول المصفوفة   ٧/٣/٢٠١٥  ٤

  )المصفوفات
    

  -    المحدد طرق ایجاد، محدد المصفوفة   ١٤/٣/٢٠١٥  ٥
      Aالمصفوفة المالزمھ الى   ٢١/٣/٢٠١٥  ٦
  -    امتحان الشھر االول  ٢٨/٣/٢٠١٥  ٧
      معكوس المصفوفة وطرق ایجاده  ٤/٣/٢٠١٥  ٨
      استخدام المصفوفة في حل انظمة المعادالت الخطیة  ١١/٣/٢٠١٥  ٩

  -    طریقة المعكوس  ١٨/٣/٢٠١٥  ١٠
  -    طریقة كرامر  ٢٥/٣/٢٠١٥  ١١
  -    امتحان الشھر الثاني  ٢/٤/٢٠١٥  ١٢
  -    النظم الخطیة المتجانسة  ٩/٤/٢٠١٥  ١٣
  -    طریقة كاوس جوردن  ١٦/٤/٢٠١٥  ١٤
  -    ایجاد المعكوس باستخدام النظیر،نظیر المصفوفة  ٢٣/٤/٢٠١٥  ١٥
      امتحان الشھر الثالث  ٣٠/٤/٢٠١٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  ایمان كاظم احمد:اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور:اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 التربیة االساسیة  :مكان العمل
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  علي خالد خضیر  االسم 

   البرید االلكتروني

  نظریة االعداد  اسم المادة

  النظریة، االعداد الصحیحة ،االعداد الطبیعیة ،االنظمة العددیة    مقرر الفصل
  .بعض الخوارزمیات  القسمة، االساسیة في الحساب 

  اھداف المادة
  

 .قاتھا باالعداد الطبیعیةیتعرف المتعلم على مفھوم االنظمة العددیة وعال.١
   .یتعرف المتعلم على مھارات حساب االعداد .٢
  .یتعرف المتعلم على مفھوم النظریة االساسیة في الحساب وتطبیقاتھا .٣

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

 ،الترتیب الحر،خواص ترتیب االعداد الصحیحة، مفھوم االستقراء الریاضي 
 التحلیل الى العوامل، ضاعف المشترك االصغرالم، القاسم المشترك االعظم  

  .بعض االعداد الخاصة، االولیة 
  الكتب المنھجیة

  
 .ھادي جابر. تالیف  د،اسس الریاضیات .١
  .نادر جورج . د  تالیف، نظریة االعداد .٢

  المصادر الخارجیة
  

 .ھادي جابر . تالیف  د، الجبر المجرد .١
  عبد الزین اسماعیل. ف  دنظریة االعداد وتطبیقاتھا تالی.٢ 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  ٦٠          %١٠  /  %٣٠   %  

  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: م الكلیةاس

  الریاضیات:اسم القسم
  الثالثة :المرحلة

  علي خالد خضیر   :اسم المحاضر الثالثي
  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 كلیة التربیة األساسیة :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات      التاریخ  األسبوع

  -    االنظمة العددیة القدیمة   ١٥/٢  ١
  -    االعداد الطبیعیة وبدیھیات بیانو  ٢٢/٢  ٢
  -    االستقراء الریاضي  ١/٣  ٣
      )ة تعریفھا مع االمثل(االعداد الصحیحة   ٨/٣  ٤
  -    خواص ترتیب االعداد الصحیحة  ١٥/٣  ٥
      )تعریف مع بعض المبرھنات (الترتیب الحر   ٢٢/٣  ٦
  -    )االعداد االولیة مع بعض مبرھناتھا   ٢٩/٣  ٧
      بعض خوارزمیات قابلة القسمة  ٥/٤  ٨
      القاسم المشترك االصغر مع بعض المبرھنات   ١٢/٤  ٩

  -    مع بعض المبرھنات  المضاعف المشترك االصغر  ١٩/٤  ١٠
  -    االعداد االولیة وطرق تحلیلھا   ٢٦/٤  ١١
  -    التحلیل الى العوامل االولیة مع مبرھناتھا  ٣/٥  ١٢
  -    النظریة االساسیة في الحساب مع االمثلة   ١٠/٥  ١٣
  -    بعض التطبیقات االساسیة في الحساب   ١٧/٥  ١٤
  -    ) انواعھا مع االمثلة(االعداد الخاصة   ٢٤/٥  ١٥
      بعض التطبیقات االساسیة لألعداد الخاصة   ٣١/٥  ١٦

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  ف والتقویم العلميجھاز االشرا

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الریاضیات :اسم القسم

  )نظریة االعداد (االولى  :المرحلة
  علي خالد خضیر  :اسم المحاضر الثالثي

  .)م.م(مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة :مكان العمل



    دیالى: أسم الجامعة
  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضیات :أسم القسم

  سناء حسین خلف : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 الشراف التقويم العلميالشراف التقويم العلميالشراف التقويم العلميالشراف التقويم العلميجهاز اجهاز اجهاز اجهاز ا

  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة ((  

 :التدریسي اسم  سناء حسین خلف

Sanaq381@gamail.com البرید االلكتروني:  

أصول التربية   :اسم المادة 

 :مقررالفصل  الفصل الدراسي الثاني

 .وأھدافھا طلبة مفھوم التربیةلأن یعرف ا.١
 القدیمة والحدیثة أن یمیز الطلبة بین التربیة.٢
 .التربیة البدائیة أن یشرح الطلبة.٣
 .أن یوضح الطلبة المقصود من دراسة التربیة في وادي الرافدین.٤
 .أن یتعرف الطلبة على أھم أھداف التربیة الصینیة.٥
 .أن یفرق الطلبة بین التربیة في أثینا والتربیة في أسبرطة.٦
 .لوسطىأن یبین الطلبة موقفھم من التربیة في القرون ا.٧
 .أن یتعرف على التربیة االسالمیة.٨
 .أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي االسالمي.٩

  )ابن خلدون ، ابن سینا ، الغزالي(من مثل 
س�قراط ، أفالط�ون ، (أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي االغریقي من مث�ل .١٠

  )ارسطو
جان جاك روسو ، جون (من مثل .أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي الغربي.١١

  )دیوي ، بستالوتزي
 .أن یحلل الغایة من دراسة االصول الفلسفیة للتربیة.١٢
مفھ�وم فلس�فة التربی�ة وأھ�م  واع فلس�فة التربی�ة بع�د التع�رف عل�ىأن یعطي رأیھ في أن.١٣

 .الوظائف التي تؤدیھا
 .أن یطبق الطلبة الفلسفة التي یتبناھا في حیاتھ العامة.١٤
 .تي تمت دراستھاأن یقوم الفلسفات ال.١٥
 .مدرسیة أن یعرف الفرق بین التربیة المدرسیة المقصودة والتربیة الال.١٦

 
 

  

  :ةأھداف الماد



 معنى التربیة وأھدافھا: اوالً 
  .االصول التاریخیة  للتربیة: ثانیاً 

 .التربیة البدائیة .١
 .التربیة في وادي الرافدین .٢
 .التربیة في وادي النیل .٣
 .التربیة الصینیة .٤
 .یة الیونانیةالترب .٥
 .التربیة في القرون الوسطى .٦

  التربیة العربیة االسالمیة: ثالثاً 
 .التربیة قبل االسالم .١
 .التربیة االسالمیة .٢
  .أعالم الفكر التربوي: رابعا 

 )أبن سینا،ابن خلدون،الغزالي.(أعالم الفكر التربوي االسالمي .١
 )جان جاك روسو،جون دیوي.(أعالم الفكر التربوي الغربي .٢
 )سقراط ،أفالطون،ارسطو(م الفكر التربوي االغریقيأعال .٣
 ً   .االصول الفلسفیة للتربیة: خامسا
 .معنى فلسفة التربیة .١
 .وظائف فلسفة التربیة .٢
 .أنواع فلسفة التربیة .٣

 .فلسفة التربیة المثالیة  . أ
 .فلسفة التربیة الواقعیة  . ب
 .فلسفة التربیة البرجماتیة  . ت

  )غیر المقصودة(والالمدرسیة) المقصودة(أصول التربیة المدرسیة: سادساً 

  :التفاصیل األساسیة للمادة

  :الكتب المنھجیة  - 

عب····د هللا عب····د الج····امع ف····ي التربی····ة العام····ة ل ،اص····ول التربی····ة لل····دكتور دمحم حس····ن العم····ایرة
 اصول التربیة العامة سعید اسماعیل علي،٢الدائم،ط

  :المصادر الخارجیة

انيالفصل الث المختبرات االمتحان النھائي  االمتحان االول یومي 
%١٠  %١٥  ال یوجد   %٦٠   ١٥ % 

 

  :تقدیرات الفصل

 .تعتمد الكلیة النظام الفصلي  -
 .یقدم ھذا المقرر في الفصل الدراسي الثاني للمرحلة االولى -
 %٦٠االمتحان النھائي من  -

تحانات الیومیةدرجة باإلضافة إلى ام ١٥الطلبة مطالبون بأجراء أمتحانین خالل الفصل لكل امتحان   - 

  :ةمعلومات اضافی



  
    دیالى: أسم الجامعة

  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضیات :أسم القسم

  سناء حسین خلف : أسم المحاضر
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

  ماجستیر : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        و البحث العلميو البحث العلميو البحث العلميو البحث العلمي        وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العاليوزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 المالحظات
الماده 

 ةیلالعم
 التاریخ الماده النظریة

 األسبوع

 معنى التربیة وأھدافھا   
٢\١٩  

١ 

  .االصول التاریخیة  للتربیة   
 .التربیة البدائیة -
 التربیة في وادي الرافدین -

٢\٢٦  
٢ 

  ٣\٤ .التربیة في وادي النیل -  
٣ 

 .التربیة الصینیة -  
٣\١١  

٤ 

 .التربیة الیونانیة -  
 

٣\١٨  
٥ 

  ٣\٢٥  .التربیة في القرون الوسطى  -  
٦ 

 ٧  ٤\١  االختبار االول   
  التربیة العربیة االسالمیة  

 .التربیة قبل االسالم -
 التربیة االسالمیة -

٤\٨  
٨ 

  .أعالم الفكر التربوي  
 )أبن سینا،ابن خلدون،الغزالي.(م الفكر التربوي االسالميأعال -

٤\١٥  
٩ 

  ٤\٢٢ )جان جاك روسو،جون دیوي.(أعالم الفكر التربوي الغربي  -  
١٠ 

  )سقراط ،أفالطون،ارسطو(أعالم الفكر التربوي االغریقي -  
٤\٢٩  

١١ 

  ٥\٦ .معنى فلسفة التربیة -  
١٢ 

 .وظائف فلسفة التربیة   -  
٥\١٣  

١٣ 

 .سفة التربیة المثالیةفل -  
 .فلسفة التربیة الواقعیة -
 فلسفة التربیة البرجماتیة -

٥\٢٠  
١٤ 

  ٥\٢٧ االختبار الثاني    
١٥ 

غی···ر ( والالمدرس···یة) المقص···ودة(أص···ول التربی···ة المدرس···یة: سادس···اً     
)المقصودة  

١٦  ٦\٣ 

  



  
                                   :توقیع العمید           :                                                   توقیع األستاذ

                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
 


