
                                                                                           
   

 
 ( 21) رقم نموذج                                

  دراســى مقـــرر وصيـــفت
 

 بنها:  أكاديمية/ جامعة

 التربية:  دـــــــمعه/  كلية

 المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم:  مــــــــــــــــــقس

 

 :  المقرر بيانات-2

دبلوم مهنى :  المستوى/ الفرقة أساليب تدريس:  المقرر اسم :  الكودى الرمز
 ) مناهج وبرامج تعليم(

 :  عملى 1  : نظري:  الدراسية / عدد الساعات الوحدات عدد فلسفة واجتماع:  التخصص

 : المقرر هدف-1

 

 

 

التدريس ) مفهوم النظرية المهنية فى مجال الكفايات اكتسااااااا  
نمااااانظ تنظيم الم تو  -ومفهوم التاااادريس –فاى الاتاااادريس 

 بعض طرائق التدريس( –التعليمى 

من المتوقع في نهاية هذا المقرر أن يكون الطالب قادرون على :  المقرر تدريس من المستتتتتهدف-3

 أن:

 :  والمفاهيم المعلومات-أ

 

 

 .عناصر العملية التعليمية يحدد .1
 – التعليم) مثل التدريسبمفهوم يوضح المفاهيم المختلفة المرتبطة  .2

 ..........إلخ(-نماذج التدريس – مداخل التدريس – التعلم

 .مفهوم تنظيم المحتوى يوضح  .3

 .يميز بين تنظيم المحتوى التعليمى وطرق التدريس .4

 .يعطى أمثلة لطرائق التدريس .5

 

 :  الذهنية المهارات-ب

 

 

 يفرق بين طرق التدريس ونماذج تنظيم المحتوى. .1

 .التعريفات المختلفة للتدريسيناقش  .2

 .يطبق بعض طرق التدريس .3

 .تنظيم المحتوى وطرق التدريسيفسر االختالف بين  .4

 .طرائق التدريسيبدى رأيه فى بعض  .5



                                                                                           
   

 

 : المهنية المهارات-جـ

 

 

 .نماذج تنظيم المحتوى يعد نماذج لبعض الدروس في ضوء  .1

ينوع فى استتتتتتتتتتتتتتتراتيليتتات التتتدريس المستتتتتتتتتتتتتتتختتدمتتة في المواق   .2
 التعليمية.

 .طرائق التدريس المستخدمة فى المواق  التعليمية ينوع فى .3

 .يوظ  بعض نماذج التدريس كاستراتيليات للتدريس .4
 

 

/  التتتتعتتتتامتتتتة التتتتمتتتتهتتتتارات-د

 : االنتقالية

 

 .تنظيمات المحتوى المختلفة يوظ  بفاعلية  .1
 يتعاون مع اآلخرين فى إنلاز مهمة تعليمية محددة. .2

 الذاتى.يكتسب مهارات التعلم  .3

 يفكر بطريقة علمية فى المشكالت الميدانية. .4
  

 

 :  المقرر محتوى -4

 

 بعض المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالتدريس. -2

 مفهوم تنظيم المحتوى. -1

 أهمية تنظيم المحتوى. -3

 نماذج تنظيم المحتوى. -4

 .المواد الفلسفية  تدريسطبيقات نماذج تنظيم المحتوى فى ت -5

 طرائق التدريس. مفهوم -6

 أنواع طرق التدريس. -7

 بعض طرائق التدريس فى تدريس المواد الفلسفية.تطبيقات  -8
 

   والتعلم: التدريس أساليب-5

 

 المحاضرة. (2

 الحوار والمناقشة (1

 التعلم التعاونى (3



                                                                                           
   

 العصف الذهنى (4

 والتعلم التدريس أستتتتتتاليب-6

 التتتتقتتتتدرات ذوي لتتتتلتتتتطتتتتالب

 :  المحدودة

 ال يوجد

  :  الطالب تقويم -7

 :  المستخدمة األساليب-أ

 

 تكليفات منزلية             )لتقييم قدرة الطالب على توظيف المعلومات(.
  Quizesاختبارات قصيرة 

 إعداد ملف إنجاز
 تطبيقات طرق التدريساعداد بحوث حول 
 اختبار أعمال السنة

 اختبار نهاية الفصل الدراسى.      

 :  التوقيت-ب

 

 فى بداية كل محاضرة Quizاختبار قصير 

 تكليف منزلى بنهاية المحاضرة الرابعة.   :(1تقييم )

 ) المحاضرة السادسة(. أعمال السنةاختبار    :(3تقييم )

 : تقييم ملفات اإلنجاز. (4تقييم )

  اختبار تحريري    (:5تقييم )

 :  الدرجات توزيع -جـ
 النسبة المئوية لكل تقييم : 

( توزع كالتالى: 27أعمال فصتتتتتلية ) -( 17شتتتتتفوى ) -(   07تحريرى   )
   ( مل  اإلنلاز17) –( اختبار أعمال السنة 17)

 التتدراستتتتتتيتتة الكتتتب قتتاةمتتة-8

 :  والمراجع
 

 

  . مذكرات-أ

  .  ملزمة كتب-ب



                                                                                           
   

 .  مقترحة كتب-جـ

 

منظومة فى (: المناهج 1226ماهر إسماعيل صبر  )  -2

 .رابطة التربويين العر التعليم..بنها: 

على جودة م مد، أ مد ماهر، م سو  عبد الصادق  -1

-النظريات -األسس –(: المناهج:المفهوم 1223على )

 -التطوير -التقويم -التنظيمات -العناصر -النمانظ

المصطل ات اإلنجليزية. بنها: مركز الشرق األوسط 

 للخدمات التعليمية.

(. اتجاهات وتطبيقات  ديثة 1222م مد السيد على )  -3

 . عمان : دار المسيرة .هج وطرق التدريسفى المنا

(. طرق التدريس 1225عبد اللطيف بن  سين فرظ )  -4

 فى القرن ال اد  والعشرين . عمان : دار المسيرة.

 

 أو عتتتتتلتتتتتمتتتتتيتتتتتة دوريتتتتتات-د

 .  إلخ...نشرات

 

 د/ ميساء محمد حمزة : المادة أستاذ

 أ.د/ ماهر اسماعيل صبرى:  العلمى القسم مجلس رةيس

 :   /     /  التاريخ
 


