
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 ايثار عبد المحسن قاسم المياحي االسم
 ethara.almayyahi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 مناهج وطرائق التدريس اسم المادة
  )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
واكساب الطلبة  المشاهدة والتطبيقات ) التربية العملية (   اهيم العلمية االساسية لمادةالتعرف على المف

 المهارات الالزمة لتدريس مادة علوم القران والتربية االسالمية

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

 التربية العملية : مفاهيم اساسية في  الموضوع االول
 ريسأخالقيات مهنة التدالثاني :  الموضوع

 أسس التدريس الجيدالثالث : الموضوع 
 كيفية إدارة الصف وتنظيمه واألسئلة الصفية وأهميتها وأنواعهاالرابع : الموضوع 
مناقشة الزيارة والتقرير وزيارة إحدى المدارس الثانوية وكتابة تقرير عنها :   الخامس الموضوع

 والمالحظات التي كتبها الطلبة
 دة : معناها والتعليمات التي يتبعها الطالب اثناء المشاهدةالمشاه الموضوع السادس :

طرائق التدريس , معنى الطريقة واالسلوب , مفهوم التدريس , اسس التدريس ,  السابع:  الموضوع
األهداف السلوكية وتكليف الطلبة بعمل اهداف التدريس ) العامية والسلوكية ( الموضوع الثامن 

 بية اإلسالميةأهداف سلوكية لدرس في التر
 عمل أهداف سلوكية داخل الصف لدرس بمادة التربية االسالميةمع ورشة 
 :اساليب تدريس القران الكريم تالوة وتفسيرا وحفظا التاسعالموضوع 
 : اساليب تدريس الحديث , مفهوم الحديث , اهدافه , خطوات تدريسه العاشر الموضوع
 يدة , مفهومها , اهداف تدريسها , خطوات تدرسها: اساليب تدريس العقعاشر لحادي ا الموضوع
 اساليب تدريس الفقه , الفقه مفهومه , اهدافه , خطوات تدريسها: عشر  الثاني الموضوع
 ق   مفهومها , اهدافها , خطوات تدريسها ال : اساليب تدريس التهذيب واالخعشر  الثالث الموضوع
 بوية : مفهومها , اهدافها , خطوات تدريسها :اساليب تدريس السيرة النعشر  الرابع الموضوع

: التخطيط في التدريس : اهمية التخطيط للدرس , كيفية اعداد الخطة , انواع عشرالخامس الموضوع 
 الخطط الدراسية ) السنوية , الفصلية , الشهرية , اليومية (

لطلبة في تطبيق فردي لكل طالب بعمل خطة درس وحسب التدريس المصغر وتطبيقها أمام ا
 الصف واعطائه درجة على ذلك

 مهارات التدريس وكيفية استخدامهاالموضوع السادس عشر 
 كيفية تعامل الطلبة المطبقين مع الطلبة في المدرسة وتالفي أخطائهمالموضع السابع عشر 

 االجتماع مع الطلبة المطبقين فبل ذهابهم للتطبيق
 تطبيق 

 جمهورية العراق
 رة التعليم العالي والبحث العلميوزا

 جامعة : الكوفة
 يةكلية :الترب

 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 الثالثةالمرحلة : 

 المياحي قاسم ايثار عبد المحسن المحاضر الثالثي :اسم 
 مدرساللقب العلمي :  

 دكتوراهالمؤهل العلمي :  
 التربيةجامعة الكوفة كلية  ن العمل  :مكا
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 تطبيق
 تطبيق
 تطبيق
 تطبيق
 تطبيق

 مناقشة حول المشكالت التي واجهت الطلبة المطبقين في فترة التطبيق الجمعيضوع الثامن عشر المو 
 تقديم تقرير عن التطبيق
 مناقشة التقارير المعدة من قبل الطلبة حول التطبيق الجمعيالموضوع التاسع عشر 

 مناقشة مشكالت تتعلق بالبيئة المدرسيةالموضوع العشرون 
 

 الكتب المنهجية
 

 طرائق التدريس واستراتيجياته ) د  محمد محمود الحيلة (
 طرائق التدريس العامة ) د  توفيق احمد مرعي , د  محمد محمود الحيلة(

 استراتيجيات التعلم النشط )د  عبداهلل خميس امبوسعيدي , د  هدى بنت علي الحوسينة (
 

 المصادر الخارجية
 

 ة في التدريس ) أ د  نداء باقر الياسري (الشامل في المناهج واالتجاهات الحديث  
استراتيجيات معاصرة في تدريس التربية االسالمية رؤية نظرية تطبيقية ) د  عبد الرحمن 

 عبد الهاشمي , د  احمد ابراهيم سوهان , واخرون (
 

 تقديرات الفصل
الفصل امتحانات 

 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 قاريروالت

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

     
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 المالحظات لعلميةالمادة ا التاريخ

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 علوم القران الكريم والتربية االسالمية القســم :
 الثالثة المرحلة : 

 ايثار عبد المحسن قاسم المياحيلمحاضر الثالثي : اسم ا
 مدرساللقب العلمي :  

 وراهدكتالمؤهل العلمي :  
 جامعة الكوفة كلية التربية مكان العمل  :

 



 الفصل األول   1

 الفصل األول   2

 الفصل األول   3

 الفصل األول   4

 الفصل األول   5

 ألولالفصل ا   6

 الفصل األول   7

 الفصل األول   8

 الفصل األول   9

 الفصل األول   10

 الفصل األول   11

 الفصل األول   12

 الفصل األول   13

 الفصل األول   14

 الفصل األول   15

 الفصل الثاني   16

 الفصل الثاني   17

 الفصل الثاني   18

 الفصل الثاني   19

 نيالفصل الثا   20

 الفصل الثاني   21

 الفصل الثاني   22

 الفصل الثاني   23

 الفصل الثاني   24

 الفصل الثاني   25

 الفصل الثاني   26

 الفصل الثاني   27

 الفصل الثاني   28

 الفصل الثاني   29

 الفصل الثاني   30

 
 
 

 :رئيس لقسمتوقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 

       
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                                                 

 20        -     20العام الدراسي      

 



 


