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 ودورهما في العملية التعليمية. مناهج وطرائق التدريسافهام الطلبة بماهية  -ا

 .معرفة الطرائق التقليدية التي تقوم على المدرستمكين الطلبة من  -ب

 .طرائق التدريس التي تقوم على الطالبمعرفة الطلبة  -ج

 .صياغتها وطريقة التعليمية باألهداف الطلبة المام -ج

 اكساب الطلبة المهارات التدريسية . -ه

 .التخطيط للدروس التعليميةمعرفة الطلبة  -و
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

 .التدريس ان يعرف الطالب -1أ

 . طرائق التدريسيعرف الطالب ان  -2أ

 .االهداف التعليميةانواع الطالب  يعددان  -3أ

 .تطور طرائق التدريس وتصنيفهاالطالب  وضحان ي -4أ

 .الطالب المهارات التدريسيةان يذكر  -5أ

 .اغراض مالحظة السلوك التدريسي.ان يبين الطالب   -6أ

 . التخطيط للدرسان يوضح الطالب اهمية  -7أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .تصنيف طرائق التدريسان يرسم الطالب مخططا يوضح به  – 1ب

 (.بطريقة حل المشكالت) درسا انوذجياان يصمم الطالب  – 2ب

 .خطة دراسية يوميةان يستعمل الطالب جهاز الداتا شو لعرض  – 3ب

 .الشخصيةاهداف سلوكية لمادة الطالب على السبورة  صوغان ي    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 )المحاضرة، والمناقشة، والتقارير القصيرة، واالستقراء والقياس، وحل المشكالت(

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشفوية -

 االختبارات التحريرية) المقالية والموضوعية( -

 االختبارات االدائية ) الورقة والقلم وتمثيل االدوار( -

 التقويم االلكتروني وبنوك االسئلة -

 



 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .مناهج وطرائق التدريسان يميل الطالب الى درس  -1ج

 .طرائق التدريسدرس اسلوب مان يحب الطالب  -2ج

 طريقة عرض مادة طرائق التدريسان يتفاعل الطالب مع  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 والمحاضرة، واالستجواب() المناقشة ، 

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحصيلية

 الوسائل الالاختبارية ) المقابلة والمالحظة(

 التغذية الراجعة من الطالب

 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية المهارات العامة و -د 

 التواصل اللفظي -1د

 مهارة عرض االسئلة الشفوية -2د

   العمل الجماعي -3د



 بنية المقرر .11

 األسبوع

30 

 الساعات

60 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

معنى التدريس  الوريوس تاريخبك 2 االول

 واتجاهاته

 اختبار شفوي المحاضرة 

 = المناقشة التدريسنظريات  = 2 الثاني 

مفاهيم طرائق  = 2 الثالث

 التدريس واساليبه

 اختبار تكويني المحاضرة

 = االستجواب  االهداف التدريسية = 2 الرابع

تطور طرائق  = 2 الخامس

 التدريس

 اختبار شفوي المناقشة

التصنيف التقليدي  = 2 السادس

والحديث لطرائق 

 التدريس

 = المحاضرة

المناقشة  الطريقة االلقائية = 2 السابع

 والقياس

= 

اختبار  اختبار فصلي اختبار فصلي = 2 الثامن

تحريري 

 فصلي

 اختبار شفوي حل المشكالت المحاضرة المطورة = 2 التاسع

 = المحاضرة المنظمات المتقدمة = 2 العاشر

 = = طريقة االستكشاف = 2 حادي عشر

 = = طريقة حل المشكالت = 2 الثاني عشر

 = تقارير قصيرة طريقة االستجواب = 2 الثالث عشر

المهارات التدريسية  = 2 الرابع عشر

التهيئة والغلق والتغذية 

 المرتدة

 = المناقشة

 = =مهارتا التعزيز وتنويع  = 2الخامس 



 المثيرات عشر

السادس 

 عشر

 = = مهارة عرض االسئلة = 2

السلوك التدريسي  = 2 السابع عشر

 وانواعه()اغراضه 

القياس 

 واالستقراء

 اختبار تكويني

العوامل المؤثرة في  = 2 الثامن عشر

سلوك المدرس 

وادوات مالحظة 

 السلوك التدريسي

= = 

 = = التخطيط  للدرس = 2 التاسع عشر

 = = انواع الخطط الدراسية = 2 العشرون

حادي 

 وعشرون

اختبار  اختبار فصلي اختبار فصلي = 2

 تحريري

ثاني 

 وعشرون

 اختبار تكويني حل المشكالت نماذج لخطط دراسية = 2

ثالث 

 وعشرون

 = = التعلم التعاوني = 2

رابع 

 وعشرون

استراتيجية التعلم   = 2

 البنائي

 اختبار شفوي المحاضرة

خامس 

 وعشرون

 = القياس نماذج من دورة التعلم  = 2

سادس 

 وعشرون

استراتيجية خرائط  = 2

 المفاهيم

 = المناقشة

سابع 

 وعشرون

دروس تطبيقية عن  = 2

 التعلم البنائي

 = االستجواب

ثامن 

 وعشرون

مفهوم التقويم واهميته   = 2

 واساليبه

 = المحاضرة

تاسع 

 وعشرون

اختبار  اختبار فصلي اختبار فصلي  = 2

 تحريري



 البنية التحتية  .12

  طرائق التدريس العامة / داود ماهر محمد ومجيد مهدي محمد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 وصلة التدريس / د.نضال مزاحم العزاويب ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 المجالت العلمية والدوريات والبحوث في االختصاص

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

مواقع االنترنت )الجوجل واليوتيوب( ووسائل التواصل في 

 االختصاص.

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 التطوير على المحتوى الدراسي بالحذف واالضافة واالستبدال . -

 طرائق تدريسية حديثة حسب طبيعة المادة ومستوى المتعلمين بين الحين واالخر.استعمال  -

   استعمال وسائل تقويمية حديثة كالتقويم البديل وااللكتروني والبورتفليو. -

 

 

 

 

انواع التقويم للدرس  = 2 ثالثون

 ومجاالته

 اختبار شفوي المحاضرة


