
  كلية التربية االساسية -اجلامعة املستنصرية 
  .................الرياضيات........قسم 

  ٢٠١٧/٢٠١٨/  اخلطة الدراسية للمساق

I.  المادة الدراسیة ( المعلومات العامة عن المساق:( (Course information) 
 نضال طھ الخزرجي. د.م :اسم التدریسي  طرائق تدریس عامة :اسم المساق .١

٢. 
  MAB03GMT317        :رمز المساق

  

 اجمالي عملي نظري  ٢:الساعات المعتمدة .٣

٢ / ٢ 

  المرحلة الثالثة :المستوى والفصل الدراسي .٤
II.   وصف المساق) :Course description( 

  
الطرائق الواجب استخدامھا عند كل مرحلة عمریة ، كما یھدف الى  التعرف على مفھوم نظریة التدریس وما ھي اھم

كیفیة صیاغة االھداف السلوكیة التي یمكن ان یستخدمھا اثناء اعداد الخطط التدریسیة وما ھي المھارات الواجب 
  .استخدامھا اثناء الدرس 

  
  

 

III. مخرجات تعلم المساق :(Course outcomes) 
   

  - :یھدف المساق في نھایة الدرس من ان 
 .یمیز بین طریقة التدریس  واسلوب التدریس واستراتیجیة التدریس  .١
 .یستخدم مھارات التدریس في تنفیذ الدرس  .٢
 .یصیغ االھداف السلوكیة على وفق مستویات بلوم المعرفیة  .٣
 یتعرف على طرائق التدریس شائعة االستخدام  .٤
 . لتي تقوم على البحث في المعرفة یتعرف على طرائق التدریس ا .٥
 
 

 
  

IV. العملي ان وجد  –النظري (  مواضیع المساق كتابة: ( 

 نظري او عملي  نظري التاریخ/  االسابیع

العالقة بین  -اھمیتھا –مفھومھا ( نظریات التدریس  ٨/١٠/٢٠١٦  1
  ) نظریة التدریس ونظریة التعلم 

  ) بعض من نماذج نظریات التدریس (        ١٥/١٠ 2

اسالیب  -طرائق التدریس( مصطلحات التدریس  ٢٢/١٠     3
  )نماذج التدریس  –استراتیجیات التدریس  -التدریس

  ) عناصرھا –مفھومھا ( مھارات التدریس  ٢٩/١٠ 4

كیفیة صیاغة االھداف السلوكیة ( مھارات التدریس  ٥/١١  5
  )مھارات التدریس  وھي احدى
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  ل التدریس المبدع والتدریس الفعا  ١٢/١١  6

  امتحان الشھر االول   ١٩/١١  7

التي یستند تنویع التدریس وماھي االسس والمبادئ   ٢٦/١١  8
  علیھا المدرس في تنویع التدریس

 –المحاضرة ( طرائق تدریس شائعة االستخدام   ٣/١٢  9
  )المناقشة 

  االستقرائیة واالستناجیة   ١٠/١٢  10

حل  –االكتشافیة ( طرائق تدریسیة تقوم على البحث   ١٧/١٢  11
  )المشروع  –المشكالت 

  التعلم التعاوني والتعلم الفردي  ٢٤/١٢  12

  التعلم من اجل التمكن   ٣١/١٢  13

  طریقة لعب االدوار والعصف الذھني  ٧/١  14

  امتحان الشھر الثاني  ٩/١  15

V. الواجبات و المشاریع: 
  .ان یقوم المتعلم باعداد درس حول كیفیة صیاغة االھداف السلوكیة  -١
  ان یوظف مھارات التدریس في اعداد مخطط لخطھ دراسیة -  -٢
  اعداد تقریر لطریقة معینة یقدمھا للمدرس -٣

VI. االساسیة مصادر التعلم: 
 )المعلمین المرحلة الرابعة  طرائق تدریس الریاضیات لمعھد اعداد( كتاب منھجي  -١
 )طرائق تدریس الریاضیات لمعھد اعداد المعلمین المرحلة الخامسة ( كتاب منھجي  -٢

 :المصادر الساندة 
 )طرائق التدریس للمؤلف احمد سالمة ( كل المصادر الخاصة بطرائق التدریس من ضمنھا  -١
 مھارات التدریس  -٢

  االمتحان النھائي السعي النشاط االمتحان العملي االمتحان الثاني االمتحان االول الدرجات االمتحانیة

٦٠ ٤٠ ٥ ٥ ١٥ ١٥ ١٠٠ 

 المالحظات الساعة القاعة الشعبة قاعة المحاضرات

  ٢ A الثالثة قسم الریاضیات

  B ٢  
  

  :توقیع التدریسي                                                                :البرید االلكتروني للتدریسي 
 

 :توقیع رئیس القسم :                                                                           تواجد التدریسي 
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