
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ.م.د خالد خليل ابراهيم االسم
 Dr.khalad-99@yahoo البريد االلكتروني

 مناهج وطرائق التدريس اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
مساعدة المتعلم على تنمية معارفه ومعلوماته وخبراته ومهاراته واتجاهاته على 

 ر العلمي الصحيح.االخص مهارة التفكي
اعداد المدرس الناجح القادر على استعمال الطرائق الصحيحة في تدريس التربية 

 االسالمية.
 التفاصيل االساسية للمادة

 
المنهج وتفصيالته ،انواع المناهج،طرائق التدريس،انواع طرائق التدريس،االهداف 

عليمية ، التخطيط ، التقويم الرسائل التالتربوية،االهداف العامة والخاصة والسلوكية ، 
 0، االختيارات

 
 الكتب المنهجية

 

 0رات في طرائق تدريس القرآن الكريمضمحا
 0معدة من قبل عدد من االساتذة المتخصصين

 
 المصادر الخارجية

 

 0طرائق تدريس التربية االسالميةللدكتورة هدى علي جواد الشمري 
 0دراسات في المناهج /صالح ذياب

 هاشم السامرائي0سها ،تطويرها/دالمناهج اس
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثالا  - %10مثالا  %15مثال %35مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالىالجامعة :
 ية للعلوم االنسانيةالتربالكلية :

 علوم القرآن والتربية االسالميةالقســم :
 الثالثةالمرحلة :

 خالد خليل ابراهيم0داسم المحاضر الثالثي :
 استاذمساعداللقب العلمي :

دكتوراه طرائق تدريس القرآن المؤهل العلمي :
 الكريم 

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم مكان العمل  :
 االنسانية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 مالحظاتال المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   المفهوم التقليدي للمنهج 23/9 1

   المفهوم الحديث للمنهج 30/9 2

   اسس بناء المنهج 7/10 3

   االسس النفسية والعلمية 14/10 4

   انواع المناهج 21/10 5

   طريقة التدريس 28/10 6

   االسلوب، 4/11 7

   االستراتيجية التدريبية 11/11 8

   تربويةاالهداف ال 18/11 9

   االهداف العامة 25/11 10

   االهداف الخاصة 2/12 11

   االهداف السلوكية 9/12 12

   مستويات االهدالف السلوكية 16/12 13

   الخطة التدريسية 23/12 14

   عوامل اختيار طرائق التدريس 30/12 15

   نماذج تطبيقيةللخطط التدريسية 6/1 16

 عطلة نصف السنة                                                                 

   اختيارات عملية 17/2 17

   طريقة المحاظرة  24/2 18

   طريقة المنافسة 3/3 19

   اسلوب االستجواب 10/3 20

   طرائق حل المشكالت 17/10 21

   تعليمية،تعريفها،اهميتهاالرسائل ال 24/3 22

   وسائل التعليميةانواع ال 31/3 23

   /اهميتهالتخطيط،مفهومه 7/4 24

   سنويةطة الخال 14/4 25

   الخطة اليومية 14/4 26

   نماذج عن الخطة اليومية 21/4 27

   التقويم ،مفهومه،اهميته 28/4 28

   اختيارات التحصيل 5/5 29

   انواع االختيارات 12/5 30

   بناء االختيارات  19/5 31

   نماذج تطبيقية لالختيارات 26/5 32

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد : أ.م.د. خالد خليل إبراهيم                        توقيع االستاذ : 

 

 العراق مجهورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالىالجامعة :
 التربية للعلوم االنسانيةالكلية :

 علوم القرآن والتربية االسالميةالقســم :
 الثالثةالمرحلة :

 خالد خليل ابراهيم0داسم المحاضر الثالثي :
 استاذمساعداللقب العلمي :

دكتوراه طرائق تدريس القرآن العلمي :المؤهل 
 الكريم 

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم مكان العمل  :
 االنسانية

 


