جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :علوم الحياه
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د .قحطان فضل راهي
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

جدول الدروس األسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

أ م د .قحطان فضل راهي
gahtanf.rahi@uokufa.edu.iq

اسم المادة

طرائق التدريس

مقرر الفصل

سنوي /طرائق التدريس

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

طرائق التدريس على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

%52

النشاطات
%2

االمتحانات
اليومية

%52

المشروع
%2

االمتحان النهائي
%52
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جدول الدروس األسبوعي
األسبوع
1

التاريخ

المادة النظرية

الفصل األول :مفاهيم أساسية في المناهج :تطور مفهوم المنهج,
المفهوم التقليدي

2

المفهوم الحديث للمنهج

3

العوامل التي ساهمت في تطور المنهج

4

الفصل الثاني :أسس المناهج :األسس الفلسفية

5

النفسية ,االجتماعية ,البيئية

6

المناهج :األهداف التربوية ,المحتوى

7

أنواع المناهج :منهج المواد المنفصلة

8

منهج المواد المترابطة

9

منهج النشاط

11

المنهج المحوري

11

تقويم المنهج وتطويره :مفهوم التقويم وأهميته,

12

وظيفة التقويم وخطواته

13

تأثير نتائج التقويم على المنهج ,أدوات المنهج

14

الكتاب المدرسي :أهميته ووظائفه

15

أسس إعداده ,خصائص الكتاب الجيد

16

امتحان الفصل الدراسي األول

17

النشاطات الالصفية

18

طرائق التدريس :معنى الطريقة ,األسلوب

19

مفهوم التدريس ,أسس التدريس

21

أهداف التدريس(العامة والسلوكية)

21

مقدمة عن تطور طرائق التدريس

22

طرائق تدريس المواد االجتماعية :طريقة المحاضرة(اإللقاء)

23

طريقة المناقشة

24

طريقة االستجواب

25

طريقة الوحدات

26

طريقة االستقصاء.

27

بعض الطرائق الحديثة :الطريقة االستكشافية

المالحظات

28

طريقة حل المشكالت

29

التخطيط في التدريس :أهمية التخطيط للدرس

31
31
32
توقيع األستاذ :

كيفية إعداد الخطة
أنواع الخطط الدراسية(السنوية ,الفصلية ,الشهرية ,اليومية)
امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

