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 أهداف المقرر .8

  على مهارات التدريس في التخطيط والتنفيذ والتقويماعداد الطلبة اعداد نظري وعملي 
 معرفة الطلبة بطرائق التدريس في المواد االجتماعية

 اكساب الطلبة الصفات الشخصية والخلقية واالجتماعية لمعنة التدريس
 
 
 
 

 

 

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 مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 اعداد الطلبة اعداد معرفيا —1أ

 ان يعرف الطلبة طرائق التدريس   -2أ

  ان يعرف الطالب كيفية كتابة الخطة   -3أ
 ان يبين الطالب الطرائق التقليدية في التدريس -4أ
 ان يوضح الطالب ادوات التدريس االخرى -5أ
 -6أ
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يكتب الطالب خطة يومية  – 1ب

 ان يعد الطالب نموذج لخطة يومية  – 2ب 

 - 3ب 
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة , المناقشة , االستجواب 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات التحصيلية 

 
 والقيمية األهداف الوجدانية  -ج

  ان يتيح الطالب اهمية الخطة   -1ج

 ان يحلل الطالب انواع الخطط الدراسية  -2ج

 ان يدرك الطالب العالقة بين الخطة التدريسية وطرائق التدريس  -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 حل المشكالت, المناقشة , االستجواب

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات التحصيلية 

 

 

 

 

 



 

 البنية التحتية  .12

 التربية العملية في المرحلة الرابع/ عبد هللا الموسوي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 طرائق تدريس 

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

 مهارات ادارة الصف  -1د

 مهارات طرح االسئلة  -2د

 مهارات المناقشة  -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

االستكشاف  المنهج (قسم التاريختربية ) 4      االول

 والمناقشة 
االحتبارات 

 الموضوعية  
 = = المنهج القديم  = 4      الثاني

 = = المنهج القديم  = 4      الثالث
 = = االهداف  = 4      الرابع 

 = = االهداف العامة  = 4      الخامس 

 = = االهداف الخاصة  = 4      السادس
 = = االهداف السلوكية  = 4      السابع
 = = الوسائل التعليمية  = 4 الثامن 

 = = تطوير قدرات الطلبة  = 4 التاسع

تنمية مهارات االدارة  = 4 العاشر 

 الصفية 

= = 

تنمية مهارات طرح  = 4 الحادي عشر

 االسئلة 

= = 

 = = اعداد الخطة   = 4 الثاني عشر

 = = تنمية مهارات الطلبة = 4 الثالث عشر 

 = = تنمية قدرة االلقاء = 4 الرابع عشر 

 = = زيارة ميدانية  = 4 الخامس عشر

 = = زيارة ميدانية  = 4 السادس عشر 

 = = اعداد الطلبة  = 4 السابع عشر 

 = = تقويم اداء الطلبة  = 4 الثامن عشر

 = = تقويم الخطط  = 4 التاسع عشر

 = = تقويم البرنامج العملي = 4 العشرون



 طرائق التدريس العامة   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المجاالت العلمية في مجال االختصاص 

جع االلكترونية, مواقع ب ـ المرا

 ....االنترنيت
 مواقع االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 المادة الدراسية حسب المنهج ويكون التطوير من خالل االضافة والحذف والتعديل   

 

 

 

 
 


