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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 محمد ابراهيم حسين حمد  االسم 

  Mohammad_ebr75@yahoo.com البريد االلكتروني

  تعليم التفكير اسم المادة

  الفصل األول +الفصل الثاني مقرر الفصل

 اهداف المادة

 
عن حلول تعرف ألطلبه وتبصيرهم بعملية التفكير ومجرياتها وكيف تتم عملية تنمية التفكير والبحث 

 للمشكالت التربوية من خالل االستفادة من برامج تعليم التفكير ومجالت النجاح في هذا المجال

 التفاصيل االساسية للمادة

 
   

 الكتب المنهجية

 
 

 المصادر الخارجية

 
 المسيرةوالتطبيق،عمان دار  النظريةجادو،صالح،نوفل ، محمد بكر: تعليم التفكير  أبو_ 

 . 2007للنشر،
.. أساليبها، اوهيب، محمد ياسين، زيدان،ندى فتاح: برامج تنميه التفكير..أنواعها.. إستراتيجياته -

 .2006الموصل، دار ابن األثير، 
 .2007، الثقافةعبد العزيز، سعد: تعليم التفكير ومهاراته.. تدريبات وتطبيقات عمليه، عمان، دار  -

يات تعلم مهارات التفكير.. بين النظرية والتطبيق، عمان ، عبد الهادي ، نبيل عياد، وليد: استراتيج -

 .2009دار وائل للنشر 

 الفصل الدراسي تقديرات الفصل

  األول

االمتحانات 

 اليومية

الفصل الدراسي ا

 الثاني

االمتحانات 

 اليومية

 االمتحان النهائي

15% 5%  15% 5% 60% 

 معلومات اضافية

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى سم الجامعة:ا

 التربية للعلوم اإلنسانيةاسم الكلية: 

 العلوم التربوية والنفسية اسم القسم:

 الرابعها المرحلة:

 محمد إبراهيم حسين اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 الدكتوراه المؤهل العلمي:

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل:

mailto:Mohammad_ebr75@yahoo.com
mailto:Mohammad_ebr75@yahoo.com
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

   عليم التفكيرالتطور التاريخي لت  21-10 1

   تعريف التفكير ووظيفته  28-10 2

   خصائص عملية التفكير وأنواعه 4-11 3

   أهمية تعليم التفكير ومعوقاته وعوامل نجاحه 11-11 4

   اتجاهات تعليم التفكير )( 18-11 5

   (1برامج االتجاه المباشر ) 25-11 6

   (2برامج االتجاه المباشر ) 2-12 7

   (3برامج االتجاه المباشر ) 9-12 8

   (4برامج االتجاه المباشر ) 16-12 9

   تصنيف مهارات التفكير 23-12 10

   ( 1اإلستراتيجيات غير المباشرة لتعليم مهارات التفكير ) 30-12 11

   ( 2اإلستراتيجيات غير المباشرة لتعليم مهارات التفكير ) 6-1 12

   ( 3اإلستراتيجيات غير المباشرة لتعليم مهارات التفكير ) 13-1 13

   ( 3اإلستراتيجيات غير المباشرة لتعليم مهارات التفكير ) 20-1 14

   (1التفكير الناقد ) 27-1 15

   (1التفكير الناقد )  16
 (3التفكير الناقد )  عطلة نصف السنة                                                                               

   ( 1التفكير اإلبداعي ) 17-2 17

   (2لتفكير اإلبداعي ) 24-2 18

   (3لتفكير اإلبداعي ) 3-3 19

   (1حل المشكالت ) 10-3 20

   (2حل المشكالت ) 17-3 21

   (3حل المشكالت ) 24-3 22

   ( 1التفكير التحليلي ) 1-4 23

   (2ر التحليلي )لتفكي 7-4 24

   (3لتفكير التحليلي ) 14-4 25

   ( 1التفكير السابر ) 21-4 26

   (2التفكير السابر )  28-4 27

   (1عادات العقل ) 5-5 28

   (2عادات العقل ) 12-5 29

   (  1التفكير الجانبي ) 19-5 30

   (2التفكير الجانبي ) 26-5 31
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 : أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد                                                                       د. محمد إبراهيم حسينم.:األستاذتوقيع    

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 التربيةاسم الكلية: 

 العلوم التربوية والنفسية اسم القسم:

 الرابعه المرحلة:

 محمد إبراهيم حسين اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤهل العلمي:

 وم التربوية والنفسيةقسم العل مكان العمل:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


