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 األول :الفصل الدراسي م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 .األستاذ طالل الصغير :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 :عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

30   
 : وصف المقررأوًل 

نة وى السمية، وهو من مستكلية الشريعة والدراسات اإلسالالمقررات اإلجبارية من متطلبات  هذا المقرر هو أحد
ع ف ووضاألهدا يس وصوغوكيفية التخطيط للتدر ، لى صفات المعلم الفّعال ومهاراته، وفيه يتم التعرف عالثانية
 .ارات والتواصل الفّعال مع الطالباالختب
 أهداف المقرر ثانًيا:

 :ريس هذا المقرر لتمكين الطالب منيهدف تد

 .فة أهم مفاهيم العملية التعليميةمعر  -1
 .رائق التدريس التقليدية والحديثةالتمييز بين ط -2

 .ي أثناء التدريس المصّغرلجانب العملاستخدام المفاهيم والمهارات في ا -3

 .العّ وتخطيطه بشكل فالدرس  تحضير -4

 .الفردية عال مع الطالب مع مراعاة الفروق التعامل اإليجابي الف -5
 : محتوى المقررثالًثا

 (.ساعة ونصفاإلسالمية " المفهوم والمصادر. )التربية  .1

 (. ساعة ونصف) وأسسها اإلسالمية التربية خصائص .2

: الصففففات الخلقيفففة ، الشخصفففية ، المهنيفففة، الدينيفففة " مفففا يتعلفففق بمفففدرس التربيفففة لفففم الفعفففال صففففات المع .3

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية

 (11292طرائق التدريس )لمقرر : 

  .ضافيةإ+ مباحث  للدكتور محمد محمود لحيلة يس واستراتيجياتهطرائق التدر  الكتاب المقرر:
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 .(ساعة ونصف)اإلسالمية  

 .(ساعات 3)   التقنيةو المهنية ، و العلمية ،  ات المعلم ومهاراتهكفاي .4

 .(ساعات 3) ات ر : التمهيد، التهديف، األنشطة المفكرة والدو التخطيط للدرس .5

 (.ساعات  3) طرائق التدريس العامة والخاصة  .6

 .(ساعات 3) العامة والخاصة واإلجرائية األهداف صوغ .7

  4.5) الوجففففففداني المعرفففففففي"و المهففففففار ، و " والعملففففففيالكتففففففابي ، و الشفففففففو  ، " اراتم وبنففففففاء االختبففففففالتقففففففوي .8
 (.ساعات

 (.ساعات 4.5، الفروق الفردية )التواصل الفعال .9

 .(ساعات 4.5) وضبط الصف إدارة الصف،  .10

 : األساليب واألنشطةرابًعا
 مشاهدات صفية. –تدريب ميداني  –بحوث تدريبية  –التدريس المصغر  –المناقشة  –المحاضرة 

 : التقويم:خامًسا
 درجات ( 10: )البحث

 درجات( 10المشاركة الصفية: )

 درجات ( 10: )لمشاهدة الصفيةا

 درجة( 40: )االمتحان العملي

 درجة( 30: )لكتابياالمتحان ا

 : المراجع:سادًسا
 .م دار الكتاب الجامعي2003-هف3/1424حمد محمود لحيلة ط مللدكتور  /طرائق التدريس واستراتيجياته-1

 .للدكتور محمود الربيعي /طرائق وأساليب التدريس-2

 .للدكتور مصطفى موسى /نيئتدريس التربية اإلسالمية للمبتد-3

 .  طعيمةالمعلم/ للدكتور رشد-4

 صفات المعلم محمد بن إبراهيم الهزاع. -6

 


