
جدول الدروس االسبوعي

ندى فيصل فهد.داالسم
dr_nada_fahd@yahoo.comالبريد االلكتروني

المناهج التربوية و التقنياتاسم المادة
مكونات المنهج/اسس بناء المنهج،الفصل الثاني/الفصل االولمقرر الفصل
ه و مكوناته و نظرية بناءهتعرف الطلبة اسس بناء المنهج و انواعاهداف المادة

- ٤نظرية بناء المنهج - ٣اسس بناءه-٢تعريف المنهج و نشأته-١التفاصيل االساسية للمادة
التخطيط- ٧اختبارات التحصيل -٦مكونات المنهج -٥انواع المناهج 

الكتب المنهجية
ندى فيصل استاذة المادة .د:اعداد/ مجموعة محاضرات 

المصادر الخارجية
القاهرة٢٠٠٠ط/جودة سعادة و اخر،دار الثقافة/تنظيمات المناهج و تخطيطها و تطويرها

مكه المكرمه٢/١٩٨٦ط/مكتبة الطالب الجامعي/فوزي طه ابراهيم واخر/المناهج المعاصرة
القاهرة٣/١٩٨٩ط/عالم الكتب/احمد اللقاني/المناهج بين النظرية و التطبيق

عمان١/٢٠٠٠ط/دار المسيرة/يق مرعي و اخرتوف/المناهج التربوية الحديثة
عمان١/٢٠٠٠ط/دار المناهج/عبد الرحمن جامل/اساسيات المناهج التعليمية

الفصل الدراسي
٣٥%

المختبر
%٥تطبيق

االمتحانات 
%١٠اليومية

المشروع
-

االمتحان النهائي
٥٠% تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

اضافيةمعلومات 
استعمال وسائل تعليمية متنوعة كالحاسب االلي و االقراص الليزرية و النماذج فضال عن 

السبورة

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
للبناتالتربیة:الكلیة 

علوم القران:القســم 
الثالثة:المرحلة 

ندى فیصل فھد.د:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس دكتور:اللقب العلمي 

دكتوراه مناھج و طرائق تدریس:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

تعریف المنھج١١٠/١٠/٢٠١١
نشأة المنھج و تطوره٢١١/١٠/٢٠١١
المفھوم التقلیدي للمنھج٣٢٤/١٠/٢٠١١
=الحدیث    =    ٤٢٥/١٠
العوامل المؤدیة الى تطور المنھج ٥٣١/١٠
امتحان یوميبناء محتوى منھجي اسس بناء المنھج٦١/١١
وفقامن قبل الطلبةاالساس االجتماعي ٧١٤/١١
السس بناء المنھجالنفسي=       ٨١٥/١١
امتحان یومي=الفلسفي=       ٩٢١/١١

=المعرفي=      ١٠٢٢/١١
نظریة بناء المنھج ١١٢٨/١١
انواع المناھج١٢٢٩/١١
امتحان یوميمنھج المواد المنفصلة١٣١٢/١٢
المترابطة=      =   ١٤١٩/١٢
منھج النشاط١٥٢٠/١٢
متحان كورس اولا/١٧/١٢المنھج المحوري١٦٢٦/١٢

عطلة نصف السنة
مكونات المنھج ١٧٣٠/١/٢٠١٢
المحتوى١٨٦/٢/٢٠١٢
تحضیر دروس عملیة طرائق التدریس١٩٧/٢/٢٠١٢
من قبل الطالباتطریقة المحاضرة٢٠١٣/٢
امتحان یومي=طربقة المناقشة٢١٢٠/٢
=طریقة االستجواب٢٢٢٧/٢
=حل المشكالتطریقة ٢٣٥/٣
االھداف التربویة٢٤١٢/٣
الوسائل التعلیمیة٢٥١٩/٣
امتحان یومياالنشطة٢٦٢٦/٣
التقویم٢٧٢/٤
اختبارات التحصیل٢٨٩/٤
االختبارات المقالیة٢٩١٦/٤
االختبارات الموضوعیة٣٠٢٣/٤
التخطیط للتدریس٣١٣٠/٤
٢ن كورسامتحا/٣٢٧/٥٦/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

اف والتقویم العلميجھاز االشر

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

علوم القران:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

ندى فیصل فھد.د:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس دكتور:اللقب العلمي 

دكتوراه مناھج و طرائق تدریس:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد :مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr. Nada F.F.
E_mail Dr_nada_fahd@yahoo.com
Title The curriculum
Course Coordinator Based of curriculum , contents of coriculum

Course Objective
Make the student know what’s the curriculum &what dose it’s
Base &contents.

Course Description Definition of curriculum ;base of curriculum; contents of
curriculum

Textbook Coppell of lecture/by Dr. Nada Faisal  the instructor of course

References
Modern curriculum/fawzetaha,p2,1986,mktabet altalib algama’a
Modern education curriculum/tawfek maraa/dar almaserah/p.1,2000
Base of curriculum?abd alrahman jamel/dar almanahij/p.1,2000
Curriculum between theory&practice/ahmed allukany/p.3,1989,alm kutb
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment  (35%)  (5%)  (10%) ----  (50%)

General Notes Using bored &computer CD. &different devices tuition

University:Baghdad
College:Education for women
Department:qura’an scince
Stage:3th
Lecturer name:dr.nada faisal
Academic
Status:phD.instrucror
Qualification:phD.in
curriculum&teaching method
Place of work:Baghdad Univer.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 10/10/2011 Define the curriculum
2 11/10 Appearing of curriculum
3 24/10 Old curriculum
4 25/10 Modern curriculum
5 31/10 Development of curricul.
6 1/11 Curriculum based Treated who make
7 14/11 Society based A curriculum Quiz
8 15/11 psychology  based According to its
9 21/11 Philosophy based Based

10 22/11 Know logy based =
11 28/11 Theory of curriculum Quiz
12 29/11 Varity of curriculum
13 12/12 Discrete materials curr. Quiz
14 19/12 Correlative materials cu.
15 20/12 Active curriculum
16 27/12 Axial curriculum Tested cours1*17/12

Half-year Break
17 30/1/2012 The curriculum content
18 6/2 Content
19 7/2 Teaching method
20 13/2 Devices tuition
21 20/2 Activities Quez
22 27/2 Aims
23 5/3 Evaluation
24 12/3 teaching method’ Varity Practice  who to
25 19/3 Lecture Teaching
26 26/3 Discussing = Quiz
27 2/4 Asking =
28 9/4 Problem solved =
29 16/4 Testes Quiz
30 23/4 Objectively tested
31 30/4 Pans tested Tested course 2.*6/5
32 7/5 Charting instructor

Instructor Signature: Dean Signature:

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

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


