
                

قرر المخطط االسبوعي للم  
Course Weekly Outline 

 
 يسيرداسم الت الم سليمان علي س

 ali.s.suleamn@uotelafer.edu.iq البريد اإللكتروني 

 المؤهل العلمي   في طرائق التدريس ماجستير 

 العلمي اللقب مدرس مساعد 

  العمل  مكان قسم الرياضيات \كلية التربية األساسية  \ تلعفرجامعة 
 تعليم الطلبة مفاهيم االساسية في طرائق التدريس  . 1
 عليم الطلبة الطرائق التدريسية في اختصاص الرياضيات للتعليم االبتدائي ت . 2
 تعليم الطلبة بعض من االلعاب التربوية في حقل الرياضيات  . 3
  تعليم الطلبة التخطيط الناجح لدرس الرياضيات للمرحلة االبتدائية  . 4

  هدف المقرر 
  

لعملية للمقرر يشمل تدريس تعطى المحاضرات بشكل نظري تام مع اجراء بعض من التطبيقات ا
ذلك في بشكل عملي لتفاعل الطلبة فيما بينهم التي يتناولها الطلبة  طرائق التدريس في الرياضيات  

  تقسيمهم الى مجموعات فيما بينهم 
 قرر وصف الم

  ة ب المنهجيالكت  طرائق تدريس الرياضيات في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات 

تدريس الرياضيات للدكتور عباس ناجي   طرائق ونماذج تعليمية في . 1
 المشهداني 

  تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية للدكتور كمال عبد الحميد زيتون  . 2
  المصادر الخارجية

  الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   النهائي 
  التقييمات 

 )تقسيم الدرجات (
  

70 %  
  

30 %  15 %  15 %  

 ثالث ساعات في االسبوع   

  مالحظات عامة :
(عدد ساعات , عدد  
الوحدات , اماكن 

  ) ...الخالمحاضرات

 
  
  
  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  رابعةالمرحلة : ال
 طرائق التدريس التخصصية  :   المادة
  األول   الدراسي: الفصل
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  رابعةالمرحلة : ال
 التحليل العقدي:  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 

 االسبوع  التاريخ    المادة النظريـــة المالحظات 

 االول       العد في المرحلة االبتدائية اليات االعداد وتعليم التالميذ  

 الثاني     تعليم التالميذ القيمة المكانية لالعداد   

 الثالث      مفهوم الجمع والطرح وخوارزميتهما  

 الخامسو  الرابع    الضرب والقسمة وخوارزميتهما  مفهوم  

 السابعوالسادس     الكسور االعتيادية ومفهومها لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  

 التاسع و الثامن     الكسور العشرية ومفهومها لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  

 الحادي عشر  و العاشر    وانواعها في رياضيات المرحلة االبتدائية االلعاب التربوية  

 الثاني عشر     الية التخطيط الناجح في تدريس رياضيات المرحلة االبتدائية   

نماذج تطبيقية لخطط يومية في تدريس رياضيات المرحلة االبتدائية   
  واليات كتابتها 

 الرابع عشر و  الثالث عشر  


