
جدول الدروس االسبوعي
نزھت رؤوف أسماعیل الشالجياالسم

البرید االلكتروني
أسس المناھج وطرائق التدریساسم المادة

مقرر الفصل
تعریف الطالبات بالمفھوم العلمي للمنھج بشكل عام ومنھج ریاض األطفال بشكل اھداف المادة

للخبرة في الروضةخاص وتمكینھا من التخطیط الیومي
المفرداتالتفاصیل االساسیة للمادة

الخبرة المتكامل لمدرسة المقرردلیل وحـدة الكتب المنھجیة

المصادر الخارجیة
:منھا , مصادر متعدد ٍ◌

تنظیمھا وتقویم أثرھا,أبراھیم عبد اللطیف المنھاج أسسھا

الفصل الدراسي
٢٥األول 

٢٥ثانيال

المختبر
٥
٥

االمتحانات الیومیة
٥
٥

األمتحان الشھري
١٥
١٥

االمتحان النھائي
٥٠ تقدیرات الفصل

%٤٠ًمثال-%١٠ًمثال%١٥مثال%٣٥ًمثال

معلومات اضافیة

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض األطفال:القســم 
الثالثة:المرحلة 

نزھت رؤوف أسماعیل .د:اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم ریاض األطفال:مكان العمل  



االسبوعيجدول الدروس

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

تھدف المادة العملیة في لمنھج التقلیدي للمنھجا١٢/١٠/٢٠١١
المختبر

تطبیق الطالبات على المفھوم الواسع للمنھج٢٩/١٠/٢٠١١
األطفال وتدریب مھني 

كتابة الخطة على كیفیة 
الیومیة وأعطاء الخبرة 
لألطفال وكیفیة التعامل 

معھم
المنھج والخبرة٣١٦/١٠/٢٠١١
لمنھجأسس بناء ا٤٢٣/١٠/٢٠١١
المنھج ونموالتالمیذ٥٣٠/١٠/٢٠١١
المنھج وحاجات التالمیذ٦٦/١١/٢٠١١
المنھج ومیول التالمیذ٧١٣/١١/٢٠١١
المنھج ومشكالت التالمیذ٨٢٠/١١/٢٠١١
المنھج والبیئة٩٢٧/١١/٢٠١١

التطورات التكنولوجیة المعاصرة ١٠٤/١٢/٢٠١١
في ریاض األطفال

بناء المنھج١١١١/١٢/٢٠١١
األھداف التربویـة١٢١٨/١٢/٢٠١١
أختبار وتنظیم الخبرات التعلیمیة في ١٣٢٥/١٢/٢٠١١

مرحلة الروضـة
تقویم المنھج١٤١/١/٢٠١٢
أمتحان شھري١٥٨/١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١٦١٥/١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
ةعطلة نصف السن١٧٢٢/١/٢٠١٢
تقویم خبرات طفل الروضـة١٨٢٩/١/٢٠١٢
األتجاھات المعاصرة في بناء ١٩٦/٢/٢٠١٢

)نماذج(المنھج 
النموذج الذي یھتم بتطویر الطفل٢٠١٢/٢/٢٠١٢
نموذج األدراك اللفظي٢١١٩/٢/٢٠١٢
نموذج األدراك الحسـي٢٢٢٦/٢/٢٠١٢
نموذج التعلیم اللفظي٢٣٤/٣/٢٠١٢
الوحدات الدراسیــة٢٤١١/٣/٢٠١٢

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الشراف والتقویم العلميجھاز ا

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض األطفال:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 
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أنواع الوحدات٢٥١٨/٣/٢٠١٢
منھج الوحدات الدراسیة في ریاض ٢٦٢٥/٣/٢٠١٢

األطفال
منھج الوحدات الدراسیة في ریاض ٢٧١/٤/٢٠١٢

األطفال
أمتحان شھري٢٨٨/٤/٢٠١٢
في الروضـةمعلمةالدور ٢٩١٥/٤/٢٠١٢
معلمة والمنھجال٣٠٢٢/٤/٢٠١٢
المعلمة وأولیات األمـور٣١٢٩/٤/٢٠١٢
آسئلـة ومراجعـة٣٢٦/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Nuzhat Raouf Ismail
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com

Title The foundations of the curriculum and teaching methods
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective
Definition of the concept of scientific students of the curriculum
in general and the kindergarten curriculum in particular, and

enable them to plan the daily experience in the K

Course Description Vocabulary

Textbook Manual unit experience for a school to be integrated

References Multiple sources, including:
Ibrahim Abdel-Latif founded the curriculum, organize, and

evaluate their impact

Term Tests
٢٥
٢٥

Laboratory
٥
٥

Quizzes
٥
٥

Project
١٥
١٥

Final Exam

٥٠
Course Assessment

As (٣٥%) As (١٥%) As (١٠%) ---- As (٤٠%)
General Notes Type here general notes regarding the course

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

١ ٢/١٠/٢٠١١ Traditional approach to
curriculum

Article aims at the
process in the laboratory

٢ ٩/١٠/٢٠١١ The broad concept of
curriculum

Application to children
and students professional
training on how to write

the plan and give the
daily experience of

children and how to deal
with them

٣ ١٦/١٠/٢٠١١ Approach and experience
٤ ٢٣/١٠/٢٠١١ Foundations of the curriculum
٥ ٣٠/١٠/٢٠١١ Curriculum and Namwallamiv
٦ ٦/١١/٢٠١١ Curriculum and the needs of

pupils
٧ ١٣/١١/٢٠١١ Approach and tendencies of

pupils
٨ ٢٠/١١/٢٠١١ Approach and the problems of

students
٩ ٢٧/١١/٢٠١١ Curriculum and the

environment
١٠ ٤/١٢/٢٠١١ Technological developments in

contemporary kindergarten
١١ ١١/١٢/٢٠١١ Building approach
١٢ ١٨/١٢/٢٠١١ Educational objectives
١٣ ٢٥/١٢/٢٠١١ Test and the organization of

educational experience in
kindergarten

١٤ ١/١/٢٠١٢ Evaluating the curriculum
١٥ ٨/١/٢٠١٢ Monthly exam
١٦ ١٥/١/٢٠١٢ Half-year Break

Half-year Break
١٧ ٢٢/١/٢٠١٢ Half-year Break
١٨ ٢٩/١/٢٠١٢ Evaluating kindergarten

children's experiences
١٩ ٥/٢/٢٠١٢ Contemporary trends in

building the curriculum

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



(models)
٢٠ ١٢/٢/٢٠١٢ Model who cares about the

development of the child
٢١ ١٩/٢/٢٠١٢ Cognitive model of verbal
٢٢ ٢٦/٢/٢٠١٢ Perceptual model
٢٣ ٤/٣/٢٠١٢ Verbal model of education
٢٤ ١١/٣/٢٠١٢ Units of study
٢٥ ١٨/٣/٢٠١٢ Types of units
٢٦ ٢٥/٣/٢٠١٢ Curriculum units of study in

kindergarten
٢٧ ١/٤/٢٠١٢ Curriculum units of study in

kindergarten
٢٨ ٨/٤/٢٠١٢ Monthly exam
٢٩ ١٥/٤/٢٠١٢ Role of the teacher in the

kindergarten
٣٠ ٢٢/٤/٢٠١٢ The teacher and the curriculum
٣١ ٢٩/٤/٢٠١٢ Parameter and priorities of

things
٣٢ ٦/٥/٢٠١٢ Questions and Review

Instructor Signature: Dean Signature:


