
جدول الدروس االسبوعي

حنان حسن مجيد مصطفى. د . م . أ االسم

dr.hananhasan@yahoo.comالبريد االلكتروني

مناهج وطرائق تدريس العلوم اسم المادة

)سنوي(مقرر لفصل الدراسي األول والثانيمقرر الفصل

.تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية للمناهج الدراسية وطرائق تدريس الحاسوب-١داف المادةاه
تدريب الطلبة على بناء األهداف الخاصة واألغراض السلوكية والتقنيات التعليمية واألسئلة -٢

.الصفية وبناء الخطط التدريسية وتحليل الكتب الدراسية
أنواع المناهج الدراسية-٤نولوجيا            م العلم والتكمفهو-١التفاصيل االساسية للمادة

األهداف ، المحتوى ، (الدراسيمكونات المنهج-٥مفاهيم أساسية في المنهج          -٢
) .  الطرق ، التقويم ، الكتاب ، الخطة٠أسس بناء المناهج-٣

الكتب المنهجية
منهجي) ٢٠١١(كلية التربية ابن الهيثم / مناهج وطرائق تدريس العلوم -١
منهجي) ٢٠١٢(كلية التربية ابن رشد / المنهج والكتاب المدرسي -٢

المصادر الخارجية
٢٠٠٧ابراهيم عبد الوكيل الفار ، مصر ، : طرق تدريس الحاسوب -١
٢٠٠٦واسامة متولي ، مصر ، طرائق تدريس الحاسوب ، امال عطا-٢
٢٠٠٨طرائق تدريس الحاسوب ، عزو اسماعيل واخرون ، االدرن ، -٣
. االنترنت لعمل بوسترات ومصورات تعليمية للحاسوب -٤

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
%٥٠السعي%٢٥الفصل الثاني %٢٥الفصل األول  

نشاط 
٥%

تقارير 
٥%

أمتحان 
١٠%

مشاركة 
%٥صفية

نشاط
٥%

بوسترات
٥%

أمتحان 
١٠%

مشاركة 
%٥صفية

٥٠%

%٥٠االمتحان النهائي
%١٠٠الدرجة النهائية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
حاسبات/ الثالثة :المرحلة 
حنان حسن مجید. د. م . أ :حاضر الثالثي اسم الم

استاذ مساعد:اللقب العلمي 
دكتوراه :المؤھل العلمي 

كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةریخالتااال

التعریف بمفردات وبرنامج المادة١٢/١٠/٢٠١١
مكونات العلم وخصائصھ٢٠١١/ ١٠/ ٢٩
مھارات التفكیر العلمي١٠/٢٠١١/ ٣١٦
فلسفة تدریس العلوم١٠/٢٠١١/ ٤٢٣
مقارنةمفھوم المنھج القدیم والحدیث٢٠١١/ ١٠/ ٥٣٠
عید األضحى المبارك-١١/٢٠١١/ ٦٦
تنظیمات المنھج١١/٢٠١١/ ٧١٣
أسس بناء المناھج الدراسیة١١/٢٠١١/ ٨٢٠
أنواع المناھج الدراسیة١١/٢٠١١/ ٩٢٧

)عاشوراء(محرم ١٠-١٢/٢٠١١/ ١٠٤
معنى ومصادر األھداف التربویة١٢/٢٠١١/ ١١١١
مستویات األھداف التربویة٢٠١١/ ١٢١٨/١٢
بناء أغراض األغراض السلوكیة شروطھا وصیاغتھا١٢/٢٠١١/ ١٣٢٥

سلوكیة
عطلة رأس السنة المیالدیة-١/٢٠١٢/ ١٤١
تصنیف األغراض السلوكیة٢٠١٢/ ١/ ١٥٨

ماجاء بناء على مفردات 
مناھج وطرائق تدریس 
العلوم للصفوف الثالثة 
لألقسام العلمیة كافة 

٣عدد الساعات  
٤وعدد الوحدات 

یئة القطاعیة في من الھ
العالي وزارة التعلیم 

العلمي والمرفقة والبحث
.مع ھذا الجدول 

عطلة نصف السنة-٢٠١٢/ ١/ ١٦١٥
عطلة نصف السنة

عطلة نصف السنة-١/٢٠١٢/ ١٧٢٢
ولاألأمتحان الفصل -١/٢٠١٢/ ١٨٢٩
أھداف تدریس العلوم٢/٢٠١٢/ ١٩٥
المحتوى الدراسي والخبرات التعلیمیة٢٠١٢/ ٢/ ٢٠١٢
وأسس التدریس...ةمعنى الطریق٢٠١٢/ ٢/ ٢١١٩
طرائق التدریس المعرفیة ٢٠١٢/ ٢/ ٢٢٢٦
طرائق التدریس السلوكیة٢٠١٢/ ٣/ ٢٣٤
التدریس األجتماعیةطرائق ٢٠١٢/ ٣/ ٢٤١١
طرائق التدریس األخرى٢٠١٢/ ٣/ ٢٥١٨
المختبر في تدریس العلوم٢٠١٢/ ٣/ ٢٦٢٥
بوسترات ونماذج التقنیات التعلیمیة ٢٠١٢/ ٤/ ٢٧١

الحاسوب
وتقویم المنھج...مفھوم٢٠١٢/ ٤/ ٢٨٨
أمتحان الفصل الثاني-٢٠١٢/ ٤/ ٢٩١٥
بناء أسئلة صفیةمواصفات وخصائص األسئلة٢٠١٣٢/ ٤/ ٣٠٢٢
الكتاب المدرسي٢٠١٢/ ٤/ ٣١٢٩
خطط تدریسیةالتخطیط في التدریس٢٠١٢/ ٥/ ٣٢٦

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
للبناتكلیة التربیة :الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
حاسبات/ الثالثة :المرحلة 

حنان حسن مجید. د. م . أ :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Type your name here
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com
Title Type here course title
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective Type here vourse objectives

Course Description Type here course description

Textbook Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

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

1 2/10/2011 Knowing the subjects
2 9/10/2011 Nature of science
3 16/10/2011 Skilles of thinking
4 23/10/2011 Philosophy of teaching
5 30/10/2011 Concept of curriculum Comparison
6 6/11/2011 Eed AL-athha
7 13/11/2011 Organization of curric
8 20/11/2011 Basic of curriculum
9 27/11/2011 Kinds of curriculum

10 4/12/2011 10 muharam
11 11/12/2011 Sources of goal
12 18/12/2011 Stage of goal
13 25/12/2011 Behaviour objective structure
14 1/1/2012 New – year
15 8/1/2012 Kinds of objective
16 15/1/2012 Holidays

This subjects
of curriculum
and methods
of teaching
matter for
scientific
departments
for 3th class, 3
houres and 4
units come
from the
sectoria staff
in the high
teaching and
scientific
research
ministry (with
the table)

Half-year Break
17 22/1/2012 Holidays
18 29/1/2012 Examination
19 5/2/2012 Goal of teaching
20 12/2/2012 Content and experience
21 19/2/2012 Concept of method
22 26/2/2012 The scienial methods
23 4/3/2012 The behaviour methods
24 11/3/2012 The social methods
25 18/3/2012 Another methods
26 25/3/2012 The labrotory
27 1/4/2012 Teaching technices computer museum
28 8/4/2012 Curriculum evaluation
29 15/4/2012 Examination
30 22/4/2012 Specifices of questions Structure
31 29/4/2012 Text book
32 6/5/2012 Planning of teaching structure

Instructor Signature:Dean

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research

University: Baghdad
College: Education
Department: computer
Stage: 3rd class
Lecturer name: Dr.Hanan Hasan
Academic Status: Assistant Prof.
Qualification: ph.D
Place of work: College of Education



جدول الدروس االسبوعي

حنان حسن مجيد مصطفى. د . م . أ االسم

dr.hananhasan@yahoo.comالبريد االلكتروني

مناهج وطرائق تدريس العلوم اسم المادة

)سنوي(مقرر لفصل الدراسي األول والثانيمقرر الفصل

تزويد الطلبة بالمفاهيم االساسية ذات العالقة بمهنة التدريس - ١داف المادةاه
تدريب الطلبة على المهارات االساسية لمهنة التدريس- ٢
تنمية االتجاهات والميول واالخالقيات ذات العالقة بمهنة التدريس- ٣

تطبيق الجمعيال–التطبيق الفردي –المشاهدة –المادة النظرية التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
داود عبد السالم صبري . د.م.ملية المشاهدة والتطبيق تأليف أكتاب التربية الع- ١

)٢٠١٢(ناز بدرخان السندي . د.م.وأ
ملزمة التربية العملية والتطبيقات التدريسية للصفوف الرابعة في كلية اتربية -٢

)٢٠١١(ابن الهيثم 

المصادر الخارجية
فاطمة . د.م.نادية حسين وأ. د.م.هج وطرائق تدريس العلوم تأليف أكتاب منا- ١

) ٢٠١١(كلية التربية ابن الهيثم / عبد االمير 
)نشاط معرض(لسحب صور التقنيات التعليمية للحاسوب / االنترنت -٢

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
التطبيق الجمعي % )٤٠( السعي السنوي 

 )٦٠( %
النهائية

المشاهدة 
٥%

األمتحان 
١٠%

بوسترات 
١٠%

تقارير 
١٠%

حضور 
٥%

المشرف 
التربوي 

٣٠%

المشرف 
العلمي 

٢٠%

مدير 
المدرسة 

١٠%

١٠٠%

جمھوریة العراق
م العالي والبحث العلميوزارة التعلی

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
حاسبات/ الرابعة :المرحلة 

حنان حسن مجید. د. م . أ :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

كتوراه د:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



عيجدول الدروس االسبو

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

التعریف بالمفردات وبرنامج المادة١٥/١٠/٢٠١١
اداب المھنة واسس التدریس الجید٢١٢/١٠/٢٠١١
ادارة الصف واالسئلة الصفیة٣١٩/١٠/٢٠١١
الخطة التدریسیة ٤٢٦/١٠/٢٠١١
المشاھدة ومعناھا٥٢/١١/٢٠١١
بالمدارسمشاھدة٦٩/١١/٢٠١١
مشاھدة بالمدارس٧١٦/١١/٢٠١١
مشاھدة بالمدارس٨٢٣/١١/٢٠١١
مناقشة ما تم مشاھدتھ٩٣٠/١١/٢٠١١

المھارات التدریسیة١٠٧/١٢/٢٠١١
المھارات التدریسیة١١١٤/١٢/٢٠١١
عمليتطبیق فردي١٢٢١/١٢/٢٠١١
عمليتطبیق فردي١٣٢٨/١٢/٢٠١١
عمليتطبیق فردي١٤٤/١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١٥١٨/١/٢٠١٢
عطلة نصف السنة١٦٢٥/١/٢٠١٢

ماجاء بناء على مفردات 
–مادة التربیة العلمیة 

المشاھدة والتطبیق 
لألقسام كافة  للصف 
٤الرابع عدد الساعات 

عملي 
سنوي ٤وعدد الوحدات 

الصادرة 
لقطاعیة في من الھیئة ا

وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي 

والمفردات المرفقة طیا 
مع ھذا الجدول

عطلة نصف السنة
عمليتطبیق فردي١٧١/٢/٢٠١٢
عمليتطبیق فردي١٨٨/٢/٢٠١٢
امتحان١٩١٥/٢/٢٠١٢
مناقشة تعلیمات التطبیق الجمعي٢٠٢٢/٢/٢٠١٢
عمليي في مدارس مدینة بغداد التطبیق الجمع٢١٢٩/٢/٢٠١٢
عمليالتطبیق الجمعي في مدارس مدینة بغداد٢٢٧/٣/٢٠١٢
عمليالتطبیق الجمعي في مدارس مدینة بغداد٢٣١٤/٣/٢٠١٢
عمليالتطبیق الجمعي في مدارس مدینة بغداد٢٤٢١/٣/٢٠١٢
عمليالتطبیق الجمعي في مدارس مدینة بغداد٢٥٢٨/٣/٢٠١٢
عمليالتطبیق الجمعي في مدارس مدینة بغداد٢٦٤/٤/٢٠١٢
مناقشة مشكالت التطبیق٢٧١١/٤/٢٠١٢
مناقشة التقاریر٢٨١٨/٤/٢٠١٢
مناقشة مختبرات الحاسوب٢٩٢٥/٤/٢٠١٢
مناقشة تسرب الطلبة٣٠٢/٥/٢٠١٢
مناقشة عالقة المدرسة بالمجتمع٣١٩/٥/٢٠١٢
اقشة مشكالت البیئة المدرسیةمن٣٢١٦/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
حاسبات/ الرابعة :المرحلة 

حنان حسن مجید. د. م . أ :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Type your name here
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com
Title Type here course title
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective Type here vourse objectives

Course Description Type here course description

Textbook Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

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
Assignment

s

Notes

1 5/10/2011 Knowing of subjects
2 12/10/2011 Behavior of jobe
3 19/10/2011 Class direction
4 26/10/2011 Teaching planning
5 2/11/2011 View and it concept
6 9/11/2011 View in the schools
7 16/11/2011 View in the schools
8 23/11/2011 View in the schools
9 30/11/2011 Discussion of view

10 7/12/2011 Teaching skilles
11 14/12/2011 Teaching skilles
12 21/12/2011 Indivdval application Practical
13 28/12/2011 Indivdval application Practical
14 4/1/2012 Indivdval application practical
15 18/1/2012 Holidays
16 25/1/2012 Holidays

This subjects
of curriculum
and methods
of teaching
matter for
scientific
departments
for 3th class, 3
houres and 4
units come
from the
sectoria staff
in the high
teaching and
scientific
research
ministry (with
the table)

Half-year Break
17 1/2/2012 Individual application practical
18 8/2/2012 Individual application practical
19 15/2/2012 Examination
20 22/2/2012 Discussion of in for.
21 29/2/2012 Team application in the schools of Baghdad practical
22 7/3/2012 Team application in the schools of Baghdad practical
23 14/3/2012 Team application in the schools of Baghdad practical
24 21/3/2012 Team application in the schools of Baghdad practical
25 28/3/2012 Team application in the schools of Baghdad practical
26 4/4/2012 Team application in the schools of Baghdad practical
27 11/4/2012 Discussion of problems
28 18/4/2012 Discussion of reports
29 25/4/2012 Discussion of Lab.
30 2/5/2012 Discussion of non presence
31 9/5/2012 Discussion of Social school
32 15/5/2012 Discussion of environment of school

Instructor Signature: Dean Signature:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research

University: Baghdad
College: Education
Department: computer
Stage: 4th  class
Lecturer name: Dr.Hanan Hasan
Academic Status:Assistant Prof.
Qualification: ph.D
Place of work: College of Education
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