
 كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية 
 الرياضياتقسم 

 1029-1028لعام الدراسي أ الخطة الدراسية للمساق

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

 بيداء محمد أحمد. م.أ :اسم التدريسي  طرائق التدريس العامة :اسم المساق  .1

 MAB03GMT317 :المساقرمز   .2

 اجمالي عملي نظري 2 :الساعات المعتمدة  .3
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 الفصل الدراسي األول / المرحلة الثالثة  :المستوى والفصل الدراسي  .4

II. وصف المساق( :Course description) 
:أحد المواد التربوية التي تتضمن المفردات اآلتية   

 .اهتماماتها ، العالقة بين نظرية التدريس ونظرية التعلم ، نماذج من نظريات التدريس مفهومها ، أهميتها ، : نظرية التدريس  -1
 .طرائق التدريس ، أساليب التدريس ، استراتيجيات التدريس ، نماذج التدريس : مصطلحات التدريس  -2
 .مفهومها عناصرها : مهارات التدريس  -3
 .التدريس الفّعال ، والتدريس المبدع  -4
 .مفهومه ، مبرراته ، اسسه ومبادئه ، استراتيجياته :  واستراتيجياتهتنويع التدريس  -5
 :أنواع طرائق التدريس  -6

 .المحاضرة ، االستجواب ، المناقشة ، االستقراء والقياس : طرائق التدريس الشائعة االستخدام  - أ
 .الوحدات ، المشروع ، التعيينات  االستقصاء ، حل المشكالت ،: طرائق التدريس التي تقوم على البحث في المعرفة وتنظيمها  - ب
 .طريقة التعلم التعاوني ، طريقة التعلم الفردي : طرائق التدريس التي تقوم على الجهد التعاوني والفردي  - ج

 .طريقة التعلم من أجل التمكن ، لعب الدور ، العصف الذهني : طرائق التدريس التي تقوم على التمكن واالبداع  - د

III. مخرجات تعلم المساق :(Course outcomes) 
 :تدريس المساق أن يكونوا قادرين على نتوقع من الطلبة بعد انتهاء 

 تعرف مفهوم نظريات التعلم  -1

 ريات التدريس ونظريات التعلم يميز بين نظ -2

 ( طريقة ، اسلوب ، استراتيجية ، نموذج)يتعرف على مصطلحات التدريس  -3

 يميز بين مصطلحات التدريس  -4

 يتعرف على مقوم مهارات التدريس  -5

 يتعرف على مفهوم الهدف السلوكي  -6

 يصيغ أهداف سلوكية حسب تضنيف بلوم ومستوياته -7

 يتعرف على طرائق التدريس المستخدمة بحسب طبيعتها واستخدامها وأنواعها  -8

 يصنف طرائق التدريس بحسب أنواعها  -9

IV. ( :العملي ان وجد  –النظري )  قكتابةمواضيع المسا 

 نظري او عملي نظري التاريخ/  االسابيع

  مقدمة عن التدريس 7/01/8102 1

2 01/01/8102 
مفهومها ، أهميتها ، اهتماماتها ، العالقة بين نظرية  )نظرية التدريس 

 ( نماذج من نظريات التدريس) ، (التدريس ونظرية التعلم 
 

3 80/01/8102 
طرائق التدريس ، أساليب التدريس ،  )مصطلحات التدريس 

 (استراتيجيات التدريس ، نماذج التدريس 
 

  (مفهومها عناصرها  )مهارات التدريس  82/01/8102 4

  (كيفية صياغة األهداف السلوكية  )مهارات التدريس  1/00/8102 5

  (التدريس الفّعال ، والتدريس المبدع )  00/00/8102 6



  امتحان الشهر األول 02/00/8102 7

8 82/00/8102 
مفهومه ، مبرراته ، اسسه ومبادئه ،  ) تنويع التدريس واستراتيجياته

 ( استراتيجياته
 

9 0/08/8102 

 أنواع طرائق التدريس 
المحاضرة ، االستجواب ،  )طرائق التدريس الشائعة االستخدام  - أ

 ( االستقراء والقياس، المناقشة 
 

10 2/08/8102 
   طرائق التدريس التي تقوم على البحث في المعرفة وتنظيمها  - ب

 (االستقصاء ، حل المشكالت ، المشروع  )
 

11 02/08/8102 
    طرائق التدريس التي تقوم على الجهد التعاوني والفردي - ح

 (طريقة التعلم التعاوني ، طريقة التعلم الفردي  )
 

  امتحان الشهر الثاني 88/08/8102 12

13 82/08/8102 
طريقة التعلم  )التي تقوم على التمكن واالبداع   طرائق التدريس -د

  (من أجل التمكن 

  (لعب الدور ، العصف الذهني ) طريقة  6/0/8102 14

15    

V. الواجبات و المشاريع: 

 اعداد تقارير عن مفردات المادة -1

 تطبيق عملي من قبل الطلبة بإلقاء محاضرة مستخدمين أنواع الطرائق الواردة ضمن مفردات المادة  -2

VI. االساسية مصادر التعلم: 
 .طرائق التدريس العامة ، بغداد : (22112)التميمي ، عواد جاسم  -1

 معاهد اعداد المعلمين/  طرائق تدريس الرياضيات للمرحلة الرابعةكتاب  -2

 معاهد اعداد المعلمين/  تدريس الرياضيات للمرحلة الخامسةطرائق كتاب  -3

 :المصادر الساندة 

 .،عمانطرائق ونماذج تعليمية في تدريس الرياضيات ( : 2222)المشهداني ، عباس ناجي  -1

2- 

 االمتحان النهائي السعي النشاط االمتحان العملي االمتحان الثاني االمتحان االول الدرجات االمتحانية

111% 15% 15%  12% 42% 62% 

 المالحظات الساعة القاعة الشعبة المحاضرات أيام

  A 5 9:20 األحد

  B 6 11:00 األحد

  9:20 الكبرى C االثنين

  1:30 الكبرى مسائي األحد
 

 :توقيع التدريسي                       baydaamohammed.edbs@uomustansiriyah.edu.iq  :البريد االلكتروني للتدريسي 

 

 :توقيع رئيس القسم                                                                       قسم الرياضيات: تواجد التدريسي 

 (األحد ، االثنين ، الثالثاء ، واألربعاء ) : يام األ

mailto:baydaamohammed.edbs@uomustansiriyah.edu.iq

