
 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

هديل ساجد ابراهيمم .   التدريسي: اسم 

Amaram144@yahoo.com . البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: طرائق التدريس

 مقرر الفصل: سنوي

 وكيفية التعلم مع طرائق التدريس واستخدامها داخل الصف تعليم الطالب المفاتيح األساس في التعامل 

  

 أهداف المادة:

 التفاصيل األساسية للمادة: تعليم ، وشـــرح ، وأســـتفســار ، وســــؤال وجـــواب نموذجـــي

 طرائق التدريس العامة ليوسف قطامي 
  طرائق التدريس العامة 

 الكتب المنهجية:

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 األول 20 20 / 60

 الثاني

 

 تقديرات الفصل:

بمادة طرائق التدريسصادر الخاصة بما يتعلق مالبحوث التطويرية للطالب ال  المصادر الخارجية: 

 :معلومات اضافية البحوث المقترحة من قبل ذوي األختصـاص ومنـــاقــــشـتهــا
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

بو
س

ال
ا

ع
 

 1 1/11/6116 األسبوع األول طبيعة العلم   

 2 االأسبوع الثاني مكونات العلم   

 3 االسبوع الثالث عمليات العلم  

 4 األسبوع الرابع تكملة عمليات العلم  

 5 االسبوع الخامس اهداف العلم  

 6 األسبوع السادس امتحان الشهر االول  

 7 األسبوع السابع مفهوم المنهج ونشاءته  

 8 األسبوع الثامن المنهج القديم والمنهج الحديث  

 9 األسبوع التاسع تكملة الموضوع  

 11 األسبوع العاشر عناصر المنهج   

 11 الحادي عشراألسبوع  انواع المناهج   

 12 االسبوع الثاني عشر تنظيمات المنهج   

 13 األسبوع الثالث عشر امتحان الشهر الثاني  

 14 األسبوع الرابع عشر مراجعة عامة  

 15 االسبوع الخامس عشر األمتحان النـظــري  

 عطلة نصف السنة

 

 

 

 

 

 



 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

بو
س

ال
ا

ع
 

 1 15/6 األسبوع األول اهداف التدريس   

 2 االأسبوع الثاني االهداف العامة   

 3 االسبوع الثالث االهداف الخاصة   

 4 األسبوع الرابع االهداف السلوكية   

 5 االسبوع الخامس امتحان الشهر االول  

 6 األسبوع السادس االهداف التربوية تصنيف   

 7 األسبوع السابع الخطة التدريسية اليومية   

 8 األسبوع الثامن  انموذج خطة تدريسية يومية نموذجية   

 9 األسبوع التاسع  طرائق تدريس العلوم  

 11 األسبوع العاشر معايير اختيار طرائق تدريس العلوم   

 11 األسبوع الحادي عشر  استراتيجيات طرائق تدريس العلوم   

 12 االسبوع الثاني عشر  تصنيف طرائق التدريس  

 13 األسبوع الثالث عشر  الخصائص العامة لطريقة التدريس الجيد   

 14 األسبوع الرابع عشر امتحان الشهر الثاني  

 15 الخامس عشر  االسبوع األمتحان النـظــري                

 

 

 

 

                                  توقيع العميد:                                                                                    م. هديل ساجد ابراهيم توقيع األستاذ: 

 

 

 



 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

هديل ساجد ابراهيمم .   التدريسي: اسم 

Amaram144@yahoo.com . البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: القياس والتقويم 

 مقرر الفصل: سنوي

  طالب المفاتيح األساس لمادة القياس والتقويم وكيفية تقويم الطالب تعليم ال

  

 أهداف المادة:

وأســـتفســار ، وســــؤال وجـــواب نموذجـــيتعليم ، وشـــرح ،   التفاصيل األساسية للمادة: 

  مان عودةلالقياس والتقويم لس
 الكتب المنهجية:

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 األول 20 20 / 60

 الثاني

 

 تقديرات الفصل:

القياس والتقويم بمادة صادر الخاصة بما يتعلق مالبحوث التطويرية للطالب ال  المصادر الخارجية: 

 :معلومات اضافية البحوث المقترحة من قبل ذوي األختصـاص ومنـــاقــــشـتهــا
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

بو
س

ال
ا

ع
 

 1 1/11 األسبوع األول أساسية في القياس والتقويممفاهيم   

 6 سبوع الثانياال االختبــــار  

 3 االسبوع الثالث التقويم   

 4 األسبوع الرابع بناء االختبارات التحصيلية  

 5 االسبوع الخامس تصنيف األهداف التعليمية  

 6 األسبوع السادس جدول المواصفات  

 7 األسبوع السابع ةاالختبارات التحصيليأنــــواع   

 8 األسبوع الثامن أنواع االختبارات الموضوعية  

 9 األسبوع التاسع االختبارات األدائية أو العملية  

 11 األسبوع العاشر استخراج الخصائص اإلحصائية لفقرات االختبارات التحصيلية   

 11 األسبوع الحادي عشر الوسائل الالإختبارية   

 16 االسبوع الثاني عشر شروط االختبار الجيد   

 13 األسبوع الثالث عشر العوامل المؤثرة في صدق االختبار   

 14 األسبوع الرابع عشر مراجعة عامة   

 15 االسبوع الخامس عشر األمتحان النـظــري  

 عطلة نصف السنة

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

بو
س

ال
ا

ع
 

   

 

 

 

 

 تطبيق                         

 1 األسبوع األول

 2 االأسبوع الثاني  

 3 االسبوع الثالث  

 4 األسبوع الرابع  

 5 االسبوع الخامس  

 6 األسبوع السادس  

 7 األسبوع السابع  

 8 الثامن  األسبوع  

  

 األسبوع التاسع  الثبات
9 

 11 األسبوع العاشر  طرق حساب معامل الثبات   

 11 األسبوع الحادي عشر  عيوب طريقة اعادة االختبار   

 12 االسبوع الثاني عشر  مميزات الطريقة المتكافئة  

 13 األسبوع الثالث عشر  عيوب الطريقة المتكافئة  

 14 األسبوع الرابع عشر مراجعة عامة  

 15 االسبوع الخامس عشر  األمتحان النـظــري     

 

 

 

 

 

                                  توقيع العميد:                                                                                    م. هديل ساجد ابراهيم توقيع األستاذ: 

 



 

 الخطة التدريسية السنوية (( )) أستمارة

هديل ساجد ابراهيمم .   التدريسي: اسم 

Amaram144@yahoo.com . البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: المشاهدة والتطبيق

 مقرر الفصل: سنوي

 أهداف المادة:   يح األساس لمادة المشاهدة والتطبيق وكيفية تطبيق خطة الدرس داخل القاعة الدراسية تعليم الطالب المفات

 التفاصيل األساسية للمادة: تعليم ، وشـــرح ، وأســـتفســار ، وســــؤال وجـــواب نموذجـــي

   ا
 الكتب المنهجية:

االولالفصل  الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي  الفصل الدراسي 

 األول 30 10 / 60

 الثاني

 

 تقديرات الفصل:

 المصادر الخارجية:  /

 :معلومات اضافية البحوث المقترحة من قبل ذوي األختصـاص ومنـــاقــــشـتهــا
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

بو
س

ال
ا

ع
 

 اهمية المشاهدة في التدريس –وضيح اهداف المادة   
 األسبوع األول

1/11/6116 
1 

 2 االأسبوع الثاني االهداف التربوية العامة والخاصة  

 3 االسبوع الثالث االهداف السلوكية ، صياغتها وتطبيقها  

 4 األسبوع الرابع لخطة التدريسية اهميتها وخاصية كل فقرة  

 5 االسبوع الخامس لوسائل التعليمية ودورها في العملية التعليمية  

 6 األسبوع السادس ضوابط عرض المادة العلمية ومالئمتها للمرحلة والزمن  

 7 األسبوع السابع طرائق التدريس ، فاعلية ومالئمة كل طريقة       

 8 األسبوع الثامن انماط التفاعل اللفظي وغير اللفظي داخل الصف وخارجه  

 9 األسبوع التاسع قديم درس نموذجي لكل طالب. مع النقد والتقويم  

 11 األسبوع العاشر قديم درس نموذجي لكل طالب. مع النقد والتقويم  

 11 األسبوع الحادي عشر قديم درس نموذجي لكل طالب. مع النقد والتقويم  

 12 االسبوع الثاني عشر النقد والتقويم قديم درس نموذجي لكل طالب. مع  

 13 األسبوع الثالث عشر قديم درس نموذجي لكل طالب. مع النقد والتقويم  

 14 األسبوع الرابع عشر قديم درس نموذجي لكل طالب. مع النقد والتقويم  

 15 االسبوع الخامس عشر االمتحان النظري  

 عطلة نصف السنة

 

 

 

 

 



 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

بو
س

ال
ا

ع
 

                          

 

 

 

 تطبيق                             

 1  األسبوع األول

 2 االأسبوع الثاني  

 3 االسبوع الثالث  

 4 األسبوع الرابع  

 5 االسبوع الخامس  

 6 األسبوع السادس  

 7 األسبوع السابع  

 8 األسبوع الثامن   

 9 األسبوع التاسع  اسس واهمية المعارض المدرسية والنشاطات الالصفية  

 11 األسبوع العاشر لتطبيق في المدارس  

 تقديم تقرير لكل طالب عن تجربته في التطبيق  

 السلبيات ، االيجابيات ، سبل التطوير)
 األسبوع الحادي عشر 

11 

 12 االسبوع الثاني عشر  مناقشة التقارير المقدمة من قبل الطلبة   

 13 األسبوع الثالث عشر  مناقشة التقارير المقدمة من قبل الطلبة  

 14 األسبوع الرابع عشر مناقشة التقارير المقدمة من قبل الطلبة  

 15 الخامس عشر  االسبوع األمتحان النـظــري     

 

 

                                  توقيع العميد:                                                                                    م. هديل ساجد ابراهيم توقيع األستاذ: 

 


