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ABSTRACT 
   The fact that today's world is passing through a stage of scientific development and massive 
technological advances, this stage is Known by the scientific and technological Revolution, 
which added to the human civilization huge toll of knowledge in many areas, that increasing 
in quantity and quality day after day, and while the academic institutions is a social 
institutions created by the community to establish a, scientific individuals to carry out their 
responsibilities, and also are considered a tributary which supplies the community with 
different scientific persons  capable of advance the reality for the better, many efforts have 
been made in the research and studies in the field of Curriculum in academic institutions, 
given a big emphasis on the concept of Teaching Procedures Consistent with learning 
Curriculum  in searching for an active teaching away from the technique performance ( the 
traditional one) which is not accomplish the real Understanding, and where the modern 
educational studies set towards affirming on the necessity of activating the Role of the 
Teaching Procedures as ways that gave the better teaching income which lead toward 
accomplish the understanding and gaining the Knowledge from the students in simplest, faster 
,and more efficient  teaching procedure. The education studies have reached that this no ideal 
procedure that can we use to teach which appropriate with all goals we want to accomplish 
,but there is many procedures considered the teacher as the core in the learning process, while 
other procedures we considered the teacher and the students playing both the big role in it. So 
the research seeks to Diagnose the teaching Procedures that are consistence with the 
Curriculum adopted in Architectural Departments with its Syllabus, and the research choose  a 
case study that was the Architectural Department in  -AL-Nahrain University,and the research 
has reviewed its syllabus compared with the teaching Procedures in the research body, the 
research  conclude that there is a connection between  many syllabus in Curriculum with 
special group  of teaching Procedures and so when we adopt these teaching Procedures in 
lectures we may save a lot of efforts ,time from both  the lecturer and the student , and that 
would contribute in understanding the syllabus  lectures in simplest, faster ,and more efficient  
way. 

 
 طرائق التدريس المتوافقة والمنھاج التعليمي الخاص بالمواد الدراسية في

  قسم ھندسة العمارة/جامعة النھرين
  :لخالصة ا

في عالم اليوم الذي يمر بمرحلة من التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الھائل حيث أطلق على ھذه المرحلة       
التي اضافت الى الحضارة االنسانية كم ھائل من المعرفة في العديد من   ما يعرف بالثورة العلمية والتكنولوجية

كون المؤسسات االكاديمية  ھي مؤسسات اجتماعية أسسھا المجاالت والتي تزايدت كما ونوعا يوما بعد يوم ,ول
وتعتبر الرافد الذي يجھز المجتمع بأشخاص علميين , المجتمع ألعداد أفراد علميين قادرين على تحمل مسؤولياتھم

بمختلف االتجاھات القادرين على دفع الواقع نحة االحسن, فقد بذلت مجھودات كثيرة في بحوث ودراسات تناولت 
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ج التعليمي  وقد اولت اھتمام كبير على مفھوم الطرائق التدريسية المتوافقة مع المنھاج الدراسي بحثا عن المنھ
او الحفظ والترديد والممارسة االدائية البعيدة عن الفھم.  -التقليدي - تدريس فاعل بعيدا عن االداء الميكانيكي 

ضرورة  تفعيل دور طرائق التدريس كأساليب تؤدي وحيث أتجھت الدراسات التربوية الحديثة الى التاكيد على 
الى العائد االفضل من التعليم لتحقيق الفھم وتثبيت المعرفة لدى الطلبة بأبسط وأسرع وأكفا طريقة تدريسية 
ممكنة. فقد توصلت الدراسات التربوية مؤخرا الى أنه ليس ھناك طريقة مثلى تصلح للتدريس تناسب االھداف 

ميعا ,ولكن ھناك طرائق يكون التدريسي ھو المحور في العملية التعليمية واخرى نجد فيھا المراد تحقيقھا ج
التدريسي والطالب يشتركان فيھا بشكل كبير.وعليه فقد سعى البحث الى تشخيص طرائق التدريس المتوافقة مع 

جامعة –(قسم ھندسة العمارة )  المنھاج التعليمي ألقسام ھندسة العمارة بمواده الدراسية ,وقد تم اختيار عينة وھي
وقد أستنتج . النھرين, حيث تمت مراجعة محتوى مواده الدراسية في ضوء طرائق التدريس التي شملت بالبحث

البحث أرتباط العديد من المواد الدراسية بضمن المنھج الدراسي بمجموعة معينة  من طرائق التدريس وبالتالي 
مواد الدراسية يوفر الكثير من الجھد على التدريسي والطالب ويساھم في فان اعتماد تلك الطرائق في تلك ال

   .أسرع وأكفا صورة الى الطالبوايصال المادة التعليمية بأبسط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


