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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعلٌمٌة .1
 جامعة الكوفة/كلٌة التربٌة

 القسم العلمً  / المركز .2
 الحاسوبقسم علوم    

 اسم / رمز المقرر .3
 مناهج وطرائق التدرٌس

 الكترونً أشكال الحضور المتاحة .4

 0202-0202 الفصل / السنة .5

 ساعة 02 عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6

 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7
09/8/0202 

 أهداف المقرر .8

 . اعداد كوادر تدرٌسٌة تساهم فً بناء المؤسسات التعلٌمٌة فً العراق 

 . اعداد كوادر تدرٌسٌة قادر على اعداد اجٌال من الطلبة 

 .رفد السوق المحلٌة بكوادر تعلٌمٌة قادرة على البناء العقائدي السلٌم 

  الجاد مع المجتمع والتأثٌر االٌجابً به من خالل ترسٌخ الفكر المعتدل .التفاعل والبناء 

  مناهج وطرائق التدرٌستخرٌج مدرسٌن اكفاء ٌعلمون على االرتقاء بمستوى تعلٌم . 

  ًمن خالل الدراسات العلٌا. مناهج وطرائق التدرٌساالسهام فً تكوٌن المالكات المتخصصة ف 

  العلمٌة بإقامة الندوات والمؤتمرات فً القسم ورفد الحٌاة الثقافٌة والعلمٌة االسهام فً النشاطات
 بإسهامات اساتذة القسم فً رفد الجامعات العراقٌة بجٌل واعً ومثقف.

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.

 :مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .22
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 االهداف المعرفية  . أ

 مناهج وطرائق التدرٌس. ان ٌتمكن الطالب من معرفة المصطلحات المتعلقة بمادة 2أ.

 . ان ٌتمكن الطالب من اكتساب مهارة الحفظ واالسترجاع.0.

 . ان ٌتمكن الطالب من االحاطة بالقواعد االساسٌة بالمادة.0أ. 

 ب. االهداف المهاراتية الخاصة بالبرامج

 على اتخاذ القرار واعطاء اكثر من افتراض فً حل المشكلة.. ان ٌكون الطالب قادر 2ب. 

 . ان ٌتمكن الطلبة من توظٌف المعلومات السابقة لبناء مواقف جدٌدة.0ب. 

. أي ٌتمكن الطالب من استخدام المصادر والمراجع االلكترونٌة من خالل مهارة العمل على 0ب. 

 الحاسبة والنت.

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 اعتماد طرٌقة المحاضرة فً التدرٌس.  -
 االعتماد على اسلوب التعلم التعاونً. -
 تكلٌف الطلبة بإعداد التقارٌر والبحوث. -
 الواجبات البٌتٌة  -

 طرائق التقييم

 تقوٌم شفوي. -
 تقوٌم تحرٌري. -
 تقوٌم على اساس اعداد التقارٌر المتعلقة بالمادة. -
 المكلفٌن بها.تقوٌم من خالل الواجبات  -

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

ان ٌتمكن الطالب من التمٌٌز بٌن االفكار السلٌمة والمتطرفة واستخدامها بمساعدة زمالئه فً تجاوز 2ج.

 االزمات الفكرٌة.

خالل زرع المحبة فً  طلبته فً المستقبل من. ان ٌتمكن الطالب من اكتساب مهارة التأثٌر الفكري على 0ج.

 نفوسهم.

 طرائق التعلم والتعليم
 طرٌقة المحاضرة االلقائٌة

 طرٌقة التعلم التعاونً 
  طرقة التفكٌر الناقد االستداللً

 طرائق التقييم
 االختبارات الشهرٌة 

 الواجبات البٌتٌة 
 التقارٌر والبحوث 

  المشاركة بالمناقشات

المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوير د. المهارات  العامة والتأهيلية 
 الشخصي

 . التدرٌب على اعداد مشارٌع البحوث .2د. 
 . التدرٌب العملً على اعداد والقاء المحاضرات .0د. 

 طرائق التعليم والتعلم
 التعلٌم المدمج  -
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 بنية المقرر -11

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة/ أوالموضوع

 المعرفة والفهم 0 2
 مفهوم العلم

 التكنلوجٌامفهوم 
 شفوي/ تحرٌري المحاضرة 

 التحلٌل 0 0
العالقة بٌن العلم 

 والتكنولوجٌا
 مراحل تطور العلم

 تحرٌريشفوي/  المحاضرة 

 التطبٌق 0 0
 وأغراضه أهداف العلم

 خصائص العلم
  العصف الذهنً

 االدراك 0 4
 مكونات العلم:

 أوالً/ نتائج العلم:
 كروبات ومجامٌع التعلٌم التعاونً 

 االستدالل 0 5
 ثانٌاً/ عملٌات العلم:

 المناقشة
ابداعٌة وذاتٌة 

 التصحٌح

 االبداع الشخصً المحاضرة :ثالثاً/ أخالقٌات العلم التركٌب  0 6

 التقوٌم  0 7
 فلسلفة تدرٌس العلوم:

 فلسفة تدرٌس الحاسبات:
 التفكري االبداعً االستقراء

 المعرفة والفهم 0 8

 عناصر العملٌة التعلٌمٌة:
مفاهٌم أساسٌة فً مناهج 

 وطرائق التدرٌس:
مفهوم المقرر: مفهوم 

 المحتوى:
مفهوم البرنامج: مفهوم 

 الوحدة: الكتاب: مفهوم
مفهوم التدرٌس: مفهوم 

 طرٌقة التدرٌس :
مفهوم أسالٌب التدرٌس : 

 مفهوم استراتٌجٌات التدرٌس
 مفهوم نماذج التدرٌس

 

 شفوي/ تحرٌري االستنباط

 التحلٌل 0 9
 المنهج القدٌم والحدٌث:

 المنهج القدٌم:
 شفوي/ تحرٌري العصف الذهنً

 شفوي المناقشة المنهج الحدٌث: التطبٌق 0 22

 كروبات ومجامٌع المحاضرة  تنظٌمات المنهج: االدراك 0 22

 اختبارات شفوٌة ومناقشات. -

 طرائق التقييم
 اختبار شفوي ونظري -
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 التنظٌم المنطقً:

 االستدالل 0 20
 السٌكولوجً:

 حل المشكالت
ابداعٌة وذاتٌة 

 التصحٌح

 التركٌب  0 20
 أسس بناء المنهج:

 ألساس الفلسفًاأوالً: 
 االبداع الشخصً المقارنة 

 التفكري االبداعً النقد المعرفً.ساس األثانٌاً:  التقوٌم  0 24

 المعرفة والفهم 0 25
 .  األساس االجتماعً ثالثاً:

 
المحاضرة 

 التقلٌدٌة
 شفوي/ تحرٌري

 التحلٌل 0 26
 .رابعاً: األساس النفسً

 
 شفوي/ تحرٌري العصف الذهنً

 المعرفة والفهم 0 27
  مفهوم المنهج:

 
 شفوي/ تحرٌري المحاضرة 

 التحلٌل 0 28
 أنواع المناهج:

 
 شفوي/ تحرٌري المحاضرة 

 التطبٌق 0 29
 :مكونات المنهج التربوي

 :األهداف التربوٌةأوالً: 
 شفوي/ تحرٌري العصف الذهنً

 االدراك 0 02
 .  التعلٌمً المحتوىثانٌاً: 

 عناصر المحتوى التعلٌمً:
 كروبات ومجامٌع التعلٌم التعاونً 

 االستدالل 0 02
المحتوى معاٌٌر اختٌار 

 التعلٌمً:
 المناقشة

ابداعٌة وذاتٌة 
 التصحٌح

 التركٌب  0 00
 معاٌٌر تنظٌم المحتوى

 :التعلٌمً
 االبداع الشخصً المحاضرة

 التقوٌم  0 00
 مفهوم التدرٌس:

 مفهوم طرٌقة التدرٌس: 
 التفكري االبداعً االستقراء

 المعرفة والفهم 0 04
 الطرٌقة المثلى للتدرٌس:
 أهمٌة طرائق التدرٌس: 

 شفوي/ تحرٌري االستنباط

 التحلٌل 0 05
مقومات طرٌقة التدرٌس 

 الناجحة:
 العوامل المؤثرة فً اختٌار

 شفوي/ تحرٌري العصف الذهنً

 التطبٌق 0 06
 ٌس:طرٌقة التدر

 أنواع طرائق التدرٌس:
 شفوي المناقشة

 االدراك 0 07
 تعرٌف أسلوب التدرٌس:

 التدرٌس:سالٌب أنواع أ
 كروبات ومجامٌع المحاضرة 

 االستدالل 0 08
 :مفهوم التقنٌات التربوٌة

 تعرٌفات للتقنٌات التربوٌة :
 مسمٌات التقنٌات التربوٌة :

 حل المشكالت
ابداعٌة وذاتٌة 

 التصحٌح

 التركٌب  0 09

 :همٌة التقنٌات التربوٌةأ
 التقنٌات التربوٌة:تصنٌفات 

قواعد استخدام التقنٌات 
 التربوٌة فً التعلٌم الصفً:

 االبداع الشخصً المقارنة 
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 التقوٌم  0 02
قواعد اختٌار التقنٌات 

 التربوٌة:
 أنواع التقنٌات التربوٌة:

 التفكري االبداعً النقد

 
 

 البنية التحتية -11

 ال ٌوجد الكتب المقررة المطلوبة -1

 محاضرات سابقة فً مناهج وطرائق التدرٌس  المراجع الرئيسية )المصادر( -1

الكتب والمراجع التي يوصي -أ
بها )المجالت العملية، 

 التقارير،...(
 محاضرات سابقة فً مناهج وطرائق التدرٌس 

المراجع االلكترونية،  -بـ 
 مواقع االنترنت

 موقع المكتبة الشاملة / موقع المكتبة العامة 

 

 الدراسيخطة تطوير المقرر  -11

 ٌعمل القسم بها ضمن اولٌات اجتماع مجلس القسم.

 
  الجنابي سرحان األستاذ الدكتور سلمان عكاب


