
 كلية التربية األساسية  –الجامعة المستنصرية 
 الحاسبات : قسم 

 الخطة الدراسية للمواد
I. المعلومات العامة عن المساق: (Course information) 

 بيداء محمد أحمد. م : اسم التدريسي  التعليم األساسي : :اسم المساق 1

  CSB15BW116:المساق رمز  2

 اإلجمالي عملي نظري 2 :الساعات المعتمدة 3

2 / 2 

 الفصل األول / المرحلة األولى  :المستوى والفصل الدراسي 4

II. وصف المساق ( :Course description)  
التعرف على مفهوم التعليم العام والتعليم األساس والفرق بين النوعين وأهداف كل منهما إضافة إلى معرفة نواتج التعليم  تتضمن المادة    

مناهجه وخططه ، كما وتتضمن تعرف الكفايات التي يجب أن تتوافر في معلم التعليم األساس ونماذج لتجربة التعليم األساس في واألساس 

 .بعض الدول ، وتجربة التعليم األساس في الدول العربية والعراق 

أما المهارات التي تتضمنها المادة فتشمل مهارات التعامل مع التالميذ ومهارات تنفيذ المناهج الدراسية ومهارات تطوير الطلبة من     

 .الناحية العلمية 

 

III  .مخرجات تعلم المساق :(Course outcomes) 

 : أن أن يكون الطلبة قادرين على
 ( .أهدافه ، خصائصه ، مبرراته  )مفهوم التعليم العام على تعرف  -1
 ( .أهدافه ، خصائصه ، مبرراته . ) مفهوم التعليم األساسي على تعرف  -2
 .نواتج التعليم األساسي خطط و على تعرف  -3
 . إدارة التعليم األساسي على تعرف  -4
 . تجارب عالمية للتعليم األساسي على تعرف  -5
 األساسي في العراقلتعليم على التحديات والمشكالت التي تواجه تعرف ا -6

IV .( :العملي إن وجد  –النظري ) مواضيع المساق كتابة 

 نظري أو عملي نظري التاريخ/ األسابيع 

  (، مبادئه مبرراته ، أهدافه ) مفهوم التعليم العام ،  16/11/1017 1

نشأته ، الفرق بينه وبين التعليم  مفهومه ،) التعليم األساسي  13/11/1017 2

 (، مدته الزمنية  العام  ، مبادئه ، مبرراته

 

  خطط التعليم األساسي ونواتجه  30/11/1017 3

  امتحان الشهر األول  7/11/1017 4

  إدارة التعليم األساسي 14/11/1017 5

  كفايات معلم التعليم األساسي 11/11/1017 6



  عالمية للتعليم األساسيتجارب  18/11/1017 7

  امتحان الشهر الثاني 4/1/1018 8

  التعليم األساسي في العراق  11/1/1018 9

  المشكالت التي تواحه التعليم األساسي في العراق  11/1/1018 10

11    

12    

13    

14    

15    

V  . الواجبات والمشاريع: 

1    . 

2    . 

3    . 

VV  . مصادر التعلم األساسية : 

 .، بغداد (  1011) كريم ناصر ، التعليم األساسي ،   .    1

2    . 

3    . 

 :المصادر المساندة    

 .بغداد (  1011) عامر ياس القيسي ، التعليم األساسي  .    1

2    . 

 االمتحان النهائي السعي النشاط العملياالمتحان  االمتحان الثاني االمتحان األول الدرجة االمتحانية

100 % 30 % 30 % / 10 % 40 % 60 % 

 المالحظات الساعة القاعة الشعبة قاعة المحاضرات

 A  9.20   

 B  11.00  

 

 :توقيع التدريسي       baydaamohammed82@yahoo.com: البريد االلكتروني للتدريسي 

 :توقيع رئيس القسم                                              مكتبة الكلية المركزية:  تواجد التدريسي 
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