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كهٍح انعهىو واَداب تششوسج

مقدمة:
يعد فصل التربية الميدانية من أهم فصول الدراسة الجامعية ,ففيه يستثمر الطالب المعمم ما تعممه
من معمومات ,وما اكتسبه من مهارات في ميدان العمل؛ فهي بوابته الواسعة لمنجاح في حياته العممية,
كما َّ
أن تمك المعمومات والمهارات بحاجة إلى تذكير ,وممارسة مع التحفيز ,والتوجيه ,والمشاركة مع
اآلخرين؛وصوالً إلى تحقيق األهداف الكاممة لهذا المقرر ,وتطوير شخصية الطالب المعمم ليصبح في
أفضل صورة ممكنة لالنطالق الفعمي والتميز في ميدان التربية والتعميم.
وفي ضوء ذلك قرر القسم إقامة العديد من الفعاليات ,واألنشطة أثناء التربية الميدانية ,ولقي ذلك
دعماً من عمادة الكمية ,وتفاعالً وعمالً ممي اًز من أعضاء لجنة التربية الميدانية ،وأعضاء هيئة التدريس
بقسم التربية ورياض األطفال ،ومشاركة فاعمة من شركاء النجاح في المدارس ومكتب التربية والتعميم.
وتتمثل أهم تمك جوانب التطوير في المحاور اآلتية:
 المحور األول ـ المقاء التعريفي لمطالب والطالبات بالتربية الميدانية.
 المحور الثاني ـ الورش التدريبية في مهارات التدريس والمهارات العامة.
 المحور الثالث ـ تبادل الخبرات األدائية من خالل (الدروس النموذجية والتعميم اإللكتروني،
التواصل االجتماعي) مشاهد من األداء التدريسي في الميدان.
 المحور الرابع ـ المقاء الختامي لطالب وطالبات التربية الميدانية بمشاركة الطالب المتوقع
مشاركتهم في التدريب لمفصل الذي يميه.
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كهٍح انعهىو واَداب تششوسج

احملور األول اللقاء التعريفي للطالب والطالباث بربناهج الرتبيت امليذانيت
يقذيح:
ٙ٠ذف ٘زا اٌٍمبء إٌ ٝرؼش٠ف اٌطبٌت اٌّؼٍُ ثأ٘ذاف اٌزشث١خ اٌّ١ذأ١خٚ ,أّ٘١زٙبٚ ,اٌجشاِظ
اٌّظبؽجخ ٌٙبٚ ,اٌزؼشف ػٍٚ ٝاعجبرٗٚ ,ؽمٛلٗ٠ٚ .زغٍُ ا٤دٌخٚ ,إٌّبرط اٌز ٟرغبػذٖ ػٍ ٝإٌغبػ ٚاٌزّ١ض
ف٘ ٟزا اٌّغبي ,وّب ٠فزؼ اٌّغبي ٌٍٕمبػ ٚاٌؾٛاس ث ٓ١اٌّزذسثٚ ٓ١ا٤عبرزح اٌّششفٚ ,ٓ١أػؼبء ٌغٕخ
اٌزشث١خ اٌّ١ذأ١خٚ ,إداسح اٌمغُ ٚاٌىٍ١خ.
ٚفّ١ب ٠أر ٟثؼغ اٌظٛس ف٘ ٟزا اٌّؾٛس:
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انًحىس انثاًَ
انىسط انتذسٌثٍح (انتذسٌة انتجشٌثً فً انكهٍح)
انًقذيح:
رؼذ اٌٛسػ اٌزذس٠ج١خ (اٌزذس٠ت اٌزغش٠ج ِٓ )ٟا٤عبٌ١ت اٌؼٍّ١خ اٌّغزخذِخ ف ٟاٌزذس٠ت ,ؽ١ش
٠زغّغ اٌّزذسث ْٛفِ ٟغّٛػبد ٠زُ فٙ١ب ر١ٌٛذ ا٤فىبس ِٕٚبلشخ ِٛػٛػبد ِزؼٍمخ ثّٕٙخ اٌزذس٠ظ٠ٚ ,زُ
ػمذ ػذح ٚسػ رذس٠ج١خ ِزٕٛػخ ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ ِٓ ػّٓ اٌخطخ اٌز ٟأزٙغزٙب وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢داة ثششٚسح
ِّضٍخ ف ٟلغُ اٌزشث١خ ٚس٠بع ا٤ؽفبي ,ؽ١ش ٠زُ رٕف١ز ٘زٖ اٌٛسػ ػّٓ خطخ ِذسٚعخ ِٚغذٌٚخ صِٕ١ب ً
٠زُ رٕف١ز٘ب أعجٛػ١ب ً ػٍِ ٝذاس اٌفظً اٌذساع٠ ,ٟم َٛاٌطبٌت/اٌّؼٍُ ثئػذاد دسط رغش٠ج ٟفِ ٟغبي
رخظظٗ ٚ ,رٕف١زٖ أِبَ صِالئٗ اٌطٍجخ ٚاٌّششف ٓ١ػٍٗ١؛ فمذ ٠زٛفش داخً اٌّغّٛػبد ؽبٌت ِؼٍُ ٠زّ١ض
ثّؼشفخ ٚخجشح ٚإثذاع ف ٟاٌزذس٠ظ ف ٟرخظظٗ لذ ال رزٛفش ٌذ ٜا٢خش.ٓ٠
٠ٚزُ ِٓ خالي اٌٛسػ إٌّبلشبد ٚاٌّذاٚالد اٌغّبػ١خ ث ٓ١اٌّذسثٚ ٓ١اٌطالة اٌّؼٍِّ ٓ١غ
اٌزشو١ض ػٍ ٝثٍٛسح ا٤فىبس ٚإٌمبؽ اٌّّٙخٚ ,رؾذ٠ذ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ٚإربؽخ اٌفشطخ ٌزجبدي ا٤فىبس
ٚا٢ساء ٚاٌخجشاد ٚاٌزغبسة فّ١ب ث٠ٚ ,ُٕٙ١زُ رخظ١ض دسعبد رم١ّ٠ٛخ ٌٍٛسػ اٌزذس٠ج١خ ِزؼّٕخ
اٌؾؼٛس ٚإٌّبلشخ ٚاإلثذاع.

أهذاف انىسط انتذسٌثٍح:
-

ص٠بدح وفب٠خ اٌطبٌت اٌّؼٍُ ٚسفغ ِغز ٜٛأدائٗ ػٓ ؽش٠ك اوزغبة ِٙبساد ٚخجشاد فٕ١خ ١ِٕٙٚخ.
رغذ٠ذ ٚرؾذ٠ش ِؼٍِٛبد اٌطبٌت اٌّؼٍُ ف ٟاٌّٛػٛػبد اٌزشث٠ٛخ.
رّٕ١خ االرغب٘بد اإل٠غبث١خ ٌذ ٜاٌطبٌت اٌّؼٍُ ٔؾ ٛرمذ٠شٖ ٌمّ١خ ِٕٙخ اٌزؼٍٚ ُ١أّ٘١زٙب .
رٛع ٗ١اٌطبٌت اٌّؼٍُ ٚإسشبدٖ ٌّٛاعٙخ اٌظؼٛثبد ٚاٌّشىالد اٌز ٟلذ رٛاع ٗٙف ٟاٌّ١ذاْ
اٌزشث.ٞٛ
رى ٓ٠ٛارغب٘ئ٠غبثٔ ٟؾ ٛاال٘زّبَ ثبٌزخط١ؾ اٌغ١ذ ٌٍزذس٠ظ.
ٚخزبِب رطج١ك اعزشار١غ١خ اػزجبس وٍّخ "ال أعزط١غ" غ١ش ِمجٌٛخ ف ٟإػذاد خطخ دسط ّٔٛرع١خ
ثٛعٗ خبصٚ ,ف ٟاٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ ثٛعٗ ػبَ.
رٛعٚ ٗ١إسشبد اٌطبٌت اٌّؼٍُ ف ٟو١ف١خ إداسح اٌظف ٚرٛف١ش ث١ئخ طف١خ ِٕبعجخ ٌٍزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚعٛ
طف ٟرغٛدٖ اٌؼاللبد اإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ اإل٠غبث١خ ث ٓ١اٌّؼٍُ ٚرالِ١زٖٚ ,ث ٓ١اٌطالة أٔفغُٙ
داخً غشفخ اٌظف.
رى ٓ٠ٛاٌمٚ ُ١االرغب٘بد اإل٠غبث١خٚ ,ػذِبٌزشو١ض ػٍ ٝاٌؾفع ٚاٌزٍمٓ١؛ ٚإّٔب ػٍ ٝرّٕ١خ اٌزفى١ش
ٚاٌمذسح ػٍ ٝؽً اٌّشىالد ٚػٍ ٝاٌؼًّ اٌغّبػٚ ٟاٌزؼٍُ اٌزؼب. ٟٔٚ
رذس٠ت اٌطالة اٌّؼٍّ ٓ١ػٍّ١ب ػٍ ٝو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبالد اٌطبسئخٚ ,إرمبْ ِٙبساد
اإلعؼبفبد ا١ٌٚ٤خ ٌّٛاعٙخ اٌؾبالد اٌّفبعئخ ف ٟاٌّذسعخ.
رمذّٔ ُ٠برط عب٘ضح ِٓ خشائؾ اٌّفب٘ٚ ,ُ١اٌزؼشف ػٍ ٝأعظ ثٕبء خشائؾ اٌّفب٘ٚ ُ١إػذاد٘ب ,
ٚاٌزذس٠ت ػٍ ٝإػذاد خش٠طخ ِفب٘ ُ١ثغ١طخٚ ,خش٠طخ ِفبِ٘ ُ١ؼمذح.
رذس٠ت اٌطالة اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝو١ف١خ اعزخذاَ ٚعبئؾ اٌزؼٍُ وبٌٛعبئؾ اٌّزؼذدحٚ ,اٌزؼٍُ اإلٌىزش,ٟٔٚ
ٚاٌزؼٍُ اٌّجشِظٚ ,أدٚاد اٌ٠ٛتٚ ,إٔزبط ٚعبئؾ رؼٍُ إٌىزش١ٔٚخ.
رمذّٔ ُ٠برط رطج١م١خ ٌٍطالة اٌّؼٍّٕ١ف ٟعٛأت إصبسح اٌذافؼ١خٚ ,عزة أزجبٖ اٌّزؼٍّ.ٓ١
رض٠ٚذ اٌطبٌت اٌّؼٍُ ثأعبٌ١ت إػذاد االخزجبساد ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ.
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برناهج الورش التدريبيت لطالب الرتبيت امليدانيت
 5341-5341هـ

اٌٛسشخ

ػٕٛاْ اٌٛسشخ

اٌٝٚ٤

اٌٍمبء
اٌّ١ذأ١خ
اٌزخط١ؾ ٌٍزذس٠ظ

عبػزبْ

اٌضبٌضخ
اٌشاثؼخ

إداسح اٌفظً ٚؽفع إٌظبَ
اٌزؼٍُ إٌشؾ

عبػزبْ
عبػزبْ

اٌخبِغخ

اإلعؼبفبد ا١ٌٚ٤خ

عبػزبْ

اٌغبدعخ

اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ

عبػزبْ

اٌغبثؼخ

ٚعبئً ٚرمٕ١بد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

عبػزبْ

اٌضبِٕخ
اٌزبعؼخ

رٕ٠ٛغ اٌّض١شاد ٚإصبسح اٌذافؼ١خ عبػزبْ
ٌٍزؼٍُ
عبػزبْ
اٌزمُ٠ٛ

اٌؼبششح

عبػزبْ

اٌضبٔ١خ

اٌزؾؼ١شٞ

اٌضِٓ

ٌمبء خزبِٟ

ٌٍزشث١خ عبػزبْ

ِٛػذ اٌٛسشخ

اٌمبئُ /اٌمبئّ ْٛثبٌزذس٠ت

ا٤عجٛع اٌضبٌش

أػؼبء ٌغٕخ اٌزشث١خ اٌّ١ذأ١خ
+د.

د .ؽّبدح خٍ١فخ فّٟٙ
ا٤عجٛع اٌشاثغ
٘زاي ػج١ذ اٌف١ٙذٞ
ا٤عجٛع اٌخبِظ دِ .ؾّذ اٌّمبثٍخ  +د ػجذ اٌىشُ٠
د٘ .شبَ ثٕٟ
د .عؼ١ذ غش٠ت +
ا٤عجٛع اٌؼبشش
خٍف
ِغزشفٝ
فٟ
ا٤عجٛع اٌغبدط اٌّزخظظْٛ
ششٚسحاٌؼبَ
اٌظبٔغ
ِؾّذ
أ.د.
ا٤عجٛع اٌغبثغ
 +د .ػجذ اٌمبدس ثبعج١ش
دِ .ؾغٓ ػٍ١بٌؾىّٟ
ا٤عجٛع اٌزبعغ
 +د .عّ١ش لؾٛف
ا٤عجٛع اٌؾبد + ٞد ػجذ اٌؾىّ١بٌّخالفٟ
ػشش
أ.د .ػجذٖ اٌؾّ١ش+ٞ
ا٤عجٛع اٌضبٟٔ
دِ .ؾّذ ؽبفع
ػشش
أػؼبء ٌغٕخ اٌزشث١خ اٌّ١ذأ١خ
ا٤عجٛع اٌشاثغ
ػشش
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انىسط انتذسٌثٍح انتً تى تُفٍزها خالل انفصم انذساصً انثاًَ 5341-5341هـ
انىسشح األونى

التخطيط للتذسيس
رٙذف اٌٛسشخ إٌ ٝرؾم١ك عٍّخ ِٓ ا٘٤ذاف ِٕٙب  :سطذ عٛأت اٌمظٛس ف ٟإػذاد خطخ اٌذسط,
ٚاعزٕزبط فٛائذ اٌزخط١ؾ ٌٍزذس٠ظٚ ,رمذٚ ُ٠طف ٌّىٔٛبد اٌخطخ اٌ١ِٛ١خ ٌٍذسط ,رؾٍّٔ ً١برط ِٓ خطؾ
اٌذسط ٚرمّٙ٠ٛب ف ٟػٛء ّٔٛرط ٚ ,ف ٟاإلؽبس إٌظشٌٍّٛ ٞػٛع ؛ ٚطٛالإٌ ٝرى ٓ٠ٛارغبٖ إ٠غبثٔ ٟؾٛ
اال٘زّبَ ثبٌزخط١ؾ اٌغ١ذ ٌٍزذس٠ظٚ .خزبِب رطج١ك اعزشار١غ١خ اػزجبس وٍّخ "ال أعزط١غ" غ١ش ِمجٌٛخ فٟ
إػذاد خطخ دسط ّٔٛرع١خ ثٛعٗ خبصٚ ,ف ٟاٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ ثٛعٗ ػبَ.
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انىسشح انثاٍَح
إدارة الفصل وحفظ النظام

رؼذ ِٙبسح إداسح اٌفظً ِٓ ِغؤ١ٌٚخ اٌّؼٍُ ٟ٘ٚ ,ػٍُ ٚفٓ ٚاٌزضاَ ثأخالل١بد إٌّٙخ ِٓ ,إٌبؽ١خ اٌفٕ١خ
 ٚرؼزّذ ٘زٖ اإلداسح ػٍ ٝشخظ١خ اٌّؼٍُ ٚأعٍٛثٗ ف ٟاٌزؼبًِ ِغ اٌطالة داخً اٌفظً ٚخبسعٗ(اٌفٓ فٟ
اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة ثبخزالف أفىبسُ٘ ٚرٕٛع صمبفبرِٚ ,ُٙغزٛاُ٘ اٌزؾظٚ ٍٟ١ارغب٘برٚ ُٙرشث١ز)ُٙ؛ ٟ٘ٚ
ػٍُ رزطٍت ِؼبسف ػٍّ١خ ١ِٕٙٚخ ِٓ لجً اٌّؼٍُ ف ٟو١ف١خ إداسح اٌفظً ِٓ رخط١ؾٚ ,رٕظ ُ١ف ٟرٛص٠غ
اٌّٙبَ ٚاٌّغؤ١ٌٚبد ٚاٌٛاعجبدٚ ,اٌمذسح ػٍ ٝارخبر اٌمشاس ٚؽغٓ االرظبيٚ ,رٕغ١ك ا٤ػّبي داخً غشفخ
اٌفظًٚ ,أ٠ؼب ً االٌزضاَ ثأخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼٍ ُ١ثؾ١ش ٠ى ْٛاٌّؼٍُ ِخٍظب ً هلل ف ٟػٍّٗ ,ػبدالً ف ٟرؼبٍِٗ,
طبدلب ً ف ٟألٛاٌِٗ ,زٛاػؼب ً ٌ٣خشٚ ,ٓ٠اعغ اٌظذس ,لذٚح ؽغٕخ ٌطالثٗ.
ٚرٙذف اٌٛسشخ إٌ:ٝ
 رذس٠ت اٌطالة اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝو١ف١خ إداسح اٌفظً ِٓ خالي ر١ٙئخ ث١ئخ طف١خ ِٕبعجخ ٌٍزؼٍُٚاٌزؼٍ.ُ١
 رٛف١ش ع ٛطف ٟرغٛدٖ اٌؼاللبد اإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ اإل٠غبث١خ ث ٓ١اٌّؼٍُ ٚرالِ١زٖ. -رؼض٠ض اٌغٍٛن اٌّشغٛة فٌ ٗ١ذ ٜاٌزالِ١ز ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرغٕت اٌغٍٛن غ١ش اٌّشغٛة ف.ٗ١
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انىسشح انثانثح
التعلن النشط

٘ ٛفٍغفخ رشث٠ٛخ رؼزّذ ػٍ ٝإ٠غبث١خ اٌّزؼٍُ ف ٟاٌّٛلف اٌزؼٍٙ٠ٚ ,ّٟ١ذف إٌ ٝرفؼ ً١دٚس اٌّزؼٍُ ِٓ ؽ١ش
اٌزؼٍُ ِٓ خالي اٌؼًّ ٚاٌجؾش ٚاٌزغش٠تٚ ,اػزّبد اٌّزؼٍُ ػٍ ٝرارٗ ف ٟاٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد,
ٚاوزغبة اٌّٙبساد ٚرى ٓ٠ٛاٌمٚ ُ١االرغب٘بد؛ ف ٛٙال ٠شرىض ػٍ ٝاٌؾفع ٚاٌزٍمٚ ,ٓ١إّٔب ػٍ ٝرّٕ١خ اٌزفى١ش
ٚاٌمذسح ػٍ ٝؽً اٌّشىالدٚ ,ػٍ ٝاٌؼًّ اٌغّبػٚ ٟاٌزؼٍُ اٌزؼب.ٟٔٚ

انىسشح انشاتعح
اإلسعافاث األوليت

ٚلذ ٘ذفذ ٘زٖ اٌٛسشخ إٌ: ٝ
 رٛػ١خ اٌطالة ثأّ٘١خ إرمبْ ِٙبساد اإلعؼبفبد ا١ٌٚ٤خ. إوغبثِ ُٙؼٍِٛبد ٚظ١ف١خ ف ٟو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّخبؽش اٌز ٟلذ رؾذس ف ٟاٌّذسعخ.-

اعزؼشاع ّٔبرط رطج١م١خ ٌّٛالف ٚؽبالد رغزذػ ٟاإلعؼبفبد ا١ٌٚ٤خ..

 -رذس٠ج ُٙػٍّ١ب ػٍ ٝو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبالد اٌطبسئخ
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انىسشح انخايضح
اسرتاتيجياث التدريس

ٚرٙذف اٌٛسشخ إٌ ٝإٌّبَ اٌطبٌت ثّف َٛٙاالعزشار١غ١بد اٌؾذ٠ضخٚ ,رؼش٠فٗ ثأُ٘ ا٤عظ اٌز ٟرم َٛػٍٙ١ب ,صُ
رمذّٛٔ ُ٠رط رطج١م٠ ٟزّضً ف ٟاعزشار١غ١خخشائؾ اٌّفب٘ٚ ,ُ١رٌه ثزؼش٠ف اٌطبٌت اٌّؼٍُ ثّفبّ٘ٙ١ب
ا٤عبع١خ ٚ ,رٛػ١ؼ اٛٔ٤اع اٌّخزٍفخ ِٕٙبٚ ,رمذّٔ ُ٠برط عب٘ضح ٌٙبٚ ,اٌزؼشف ػٍ ٝأعظ ثٕبئٙبٚإػذاد٘ب,
ٚاٌزذس٠ت ػٍ ٝإػذاد خش٠طخ ِفب٘ ُ١ثغ١طخٚ ,خش٠طخ ِفبِ٘ ُ١ؼمذح.

انىسشح انضادصح

وسائل وتقنياث التعلين والتعلن
ٚرٙذف اٌٛسشخ إٌ:ٝ
 اٌزؼشف إٌِ ٝف َٛٙرىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ.ُ١ اٌزؼشف إٌ ٝاٌّغزؾذصبد اٌزىٌٕٛٛع١خ.-

اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح  -اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزش -ٟٔٚاٌزؼٍ ُ١اٌّذِظ  -أدٚاد اٌ٠ٛت 2

 -إوغبة اٌّٙبساد اٌالصِخ إلٔزبط ٚعبئؾ رؼٍُ إٌىزش١ٔٚخ.
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انىسشح انضاتعح

إثارة الدافعيت للتعلن وجزب االنتباه
ٚلذ ٘ذفذ ٘زٖ اٌٛسشخ إٌ: ٝ
 رؼش٠ف اٌطالة ثغٛأت إصبسح اٌذافؼ١خ ٚعزة أزجبٖ اٌّزؼٍّ.ٓ١ رمذّٔ ُ٠برط رطج١م١خ ٌٍطالة ٌغٛأت إصبسح اٌذافؼ١خ ٚعزة أزجبٖ اٌّزؼٍّ.ٓ١ رمذ ُ٠اٌطالة ٌّٕبرط ػٍّ١خ إلصبسح دافؼ١خ اٌّزؼٍّ ٓ١فِ ٟغبي اٌزخظض.٘زا؛ ٚلذ رخًٍ اٌٛسشخ ؽٍمبد ٔمبػ عّبػ١خ ِٚظغشح ٔبٌذ اعزؾغبْ اٌغّ١غ .

انىسشح انثايُح
التقوين

ٚلذ ٘ذفذ ٘زٖ اٌٛسشخ إٌ: ٝ
 رؼش٠ف اٌطبٌت اٌّؼٍُ ثبٌّفب٘ ُ١ا٤عبع١خ ٌٍم١بط ٚاٌزم ُ٠ٛاٌزشث.ٞٛ اٌزّ١١ض ث ٓ١اٌّظطٍؾبد راد اٌؼاللخ ( ل١بط – رم – ُ٠ٛرم.) ُ١١ اٌزؼش٠ف ثأٔٛاع اٌزم ُ٠ٛاٌزشث.ٞٛ إوغبة اٌطبٌت اٌّؼٍُ اٌّٙبساد ا٤عبع١خ إلػذاد االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ. رض٠ٚذ اٌطبٌت اٌّؼٍُ ثأعبٌ١ت إػذاد االخزجبساد اٌّٛػٛػ١خ.٘زا؛ ٚلذ رخًٍ اٌٛسشخ ؽٍمبد ٔمبػ عّبػ١خ ِٚظغشح ٔبٌذ اعزؾغبْ اٌغّ١غ .
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انىسط انتذسٌثٍح انخاصحتطانثاخ انتذسٌة انًٍذاًَ (بنات) الفصل الذراسي الثاني 53/53هـ

و

1.

عُىاٌ انىسشح

اللقاء

التحضريٍ

يىعذ انىسشح

للرتبًُ

املًداىًُ

2

التخطًط للتدريض

3

إدارَ الفصل وحفظ اليظاو

4
5

وشائل وتقيًات التعلًه والتعله

5

التقىيه

6

التعله اليعط

األشبىع األول
36/4/9- 8ه

األشبىع الثالث
47/5/34ه

األشبىع اخلامض
47/6/9ه

األشبىع الصابع

احلاشب – كًنًاء – عربٌ اىتصاب

11- 9

د .مشعُ العقرٍ

الدراشات  -اإلجنلًسٍ -رياضًات

1- 11

أ.شياء الكربٌ

احلاشب – كًنًاء – عربٌ اىتصاب

11- 9

د .زييب بًىمٌ

الدراشات  -اإلجنلًسٍ -رياضًات

1- 11

د .ظًناء عبد الرمحً

احلاشب – كًنًاء – عربٌ اىتصاب

11- 9

األشبىع التاشع

الدراشات  -اإلجنلًسٍ -رياضًات

1- 11

د .دعاء عبد العلٌ

47/7/24ه

احلاشب – كًنًاء – عربٌ اىتصاب

مجًع الطالبات

اخلنًض

مجًع الطالبات

36/6/28ه

7

الدراشات  -اإلجنلًسٍ -رياضًات

1- 11

د .أمريَ حجازٍ

د .وئاو إمساعًل

36/6/27ه

الطالبات

مجًع طالبات املًداىٌ باألقصاو

12- 10

د .ظًناء  +أ .شارَ الصًعرٍ

47/6/32ه

االربعاء

درط منىذجٌ يقدو مً قبل

انتخصص

انزيٍ

انقائى /انقائًاخ تانتذسٌة

األشبىع

11- 9

12- 8

12- 8

د.إشراء حصاىني
أ .حمصيُ الصًعرٍ
أ.ظرعاءالكربٌ
أ .حمصيُ الصًعرٍ
أ.ظرعاء القحطاىٌ

الثالث

ععر

الدراشات  -اإلجنلًسٍ -رياضًات

1- 11

الطالبات

47/8/23ه
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انىسشح انثاٍَح  :التخطيط للذروس

انىسشح انثانثح  :إدارة الصف وحفظ النظاو

انىسشح انشاتعح  :تقنيات التعليم
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انىسشح انخايضح  :التقويم

انىسشح انضادصح  :التعلم النشط:

أطاللب ِٓ ِٕظٛس اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ِغ ػذد ِٓ اٌّؤعغبدٚ ,فِ ٟمذِزٙب إداسح اٌزشث١خ ٚاإلششاف
اٌزشث٠ٛزّزبالعزؼبٔخ ثبٌخجشاد ِٓ إداسح اٌزشث١خ ٚاإلششاف اٌزشثٌ ٞٛشفذ اٌطبٌجبد اٌّؼٍّبد ثبٌخجشاد
اٌّ١ذأ١خ ٚا٤دائ١خ ٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ؛ؽ١ش رُ اٌزٕغ١ك ِغ اٌّششفبد اٌزشث٠ٛبد ٌزمذ ُ٠اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ
إٌشؾ.
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احملوس الثالث ــ املشاسكت وتبادل اخلرباث األدائيت:

ً
أوال الذسوس النوورجيت,

رؼذ اٌّشبسوخ ٚرجبدي اٌخجشاد ِٓ اٌغٛأت اٌّّٙخ ف ٟرط٠ٛش لذساد اٌطبٌجخ ٚاٌطبٌت اٌّؼٍُٚ ,إوغبثٗ
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙبساد اٌز ٟرّىٕٗ ِٓ رؾم١ك اٌزّ١ض ف ٟاٌزؼٍُ١؛إررؼذ رغز٠خ ساعؼخ ِّٙخ ٌِٗٚ ,ؾفضا وج١شاٌٗ,
وّب أٔٙب رغبػذ ػٍ ٝرّٕ١خ سٚػ إٌّبفغخ ث ٓ١اٌّزذسث٠ٚ ,ٓ١زُ ف٘ ٟزا اٌّغبي ِٕبلشخ ِب رُ رٛظ١فٗ
ٚاعزخذاِٗ ِٓ االعزشار١غ١بد ٚاٌطشق ٤ٚعبٌ١ت اٌؼٍّ١خ ٚاٌٛعبئً ٚإٌشبؽبد ف ٟاٌزذس٠ت اٌّ١ذأ,ٟ
ٚرٌه ِٓ خالي ِب ٠أر:ٟ

أٚالً اٌؾظض إٌّٛرع١خ:

 ٠زُ رٛص٠غ اٌّزذسثٚ ٓ١اٌّزذسثبد فِ ٟغّٛػبد ٚ ,رمذَ ؽظض ّٔٛرع١خ رطج١م١خ ِٓ لجً اٌطالةٚاٌطبٌجبد اٌّجبدساد ثؼشع ؽظخ ّٔٛرع١خ ٤ؽذ اٌّٛػٛػبد اٌؼٍّ١خ ٚفك اٌزخظض ,ؽ١ش
٠زُ رٕف١ز ٘زٖ اٌؾظض ػّٓ خطخ ِذسٚعخِٚ ,غذٌٚخ صِٕ١ب ً ٠زُ رٕف١ز٘ب أعجٛػ١بٚ ,ػٍِ ٝذاسط
اٌفظً اٌذساعٚ ,ٟػمت االٔزٙبء ِٓ اٌؾظخ اٌزذس٠غ١خ ٠زُ رمّٙ١١ب ِٓ لجً اٌطبٌجبد اٌؾبػشاد
ٚفك اعزّبسح رم ُ٠ٛرٛصع ػٍ ٝاٌّزذسثٚ ٓ١اٌّزذسثبد ٚ ,ثؼذ رٌه رزُ إٌّبلشبد ٚاٌّذاٚالد
اٌغّبػ١خ ث ٓ١اٌطالة ٚاٌطبٌجبد اٌّؼٍّبدٚ ,إربؽخ اٌفشطخ ٌزجبدي ا٤فىبسٚ ,ا٢ساءٚ ,اٌخجشاد,
ٚاٌزغبسة ث ٓ١اٌغّ١غ ثّشبسوخ اٌّششفٚ ٓ١اٌّششفبد ِ ,غ اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌّٙبساد اٌزذس٠غ١خ
ا٤عبع١خٚ ,ا٤فىبسٚ ,إٌمبؽ اٌّّٙخ ,اٌّذٔٚخ ف ٟاالعزّبسح اٌزم١ّ٠ٛخٚ,رٌه ٌض٠بدح وفب٠خ اٌطبٌت
ٚاٌطبٌجخ اٌّؼٍّخ ٚسفغ ِغز ٜٛا٤داء ػٓ ؽش٠ك اوزغبة ِٙبساد ٚخجشاد فٕ١خ ١ِٕٙٚخ.
هثال  :درس منوذجي يقدم هن قبل الطالباث

رُ رٕف١زٖ ف ٟعٍغز .ٓ١صِٓ اٌغٍغخ اٌٛاؽذح عبػزبْ .ؽ١ش ثبدسد إؽذ ٜاٌطبٌجبد اٌّزّ١ضاد
ثزمذ ُ٠دسط ّٔٛرع ٟف ٟاٌزشث١خ اإلعالِ١خ ػٓ طالح اٌخٛفٚ ,اٌذسط ا٢خش ف ٟاٌؼٍ َٛػٓ
اٌزٛط ً١اٌؾشاس.ٞ
ٚفّ١ب ٠أر ٟطٛسِٓ ٚاعٙخ اٌؼشع ٚاٌٛعبئً:
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انحصح انًُىرجٍح فً يادج انعهىو
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ثاٍَا ُ انتعهى اإلنكتشوًَ:
٠زُ ِٓ خالٌٗ إربؽخ اٌفشطخ ٌزجبدي ا٤فىبس ٚا٢ساء ٚاٌخجشاد ٚاٌزغبسة ث ٓ١اٌطبٌجبد اٌّؼٍّبد,
ِٓ خالالٌٍمبءاد اإلٌىزش١ٔٚخ ثبعزخذاَ اٌجالن ثٛسد,أٚاٌىٔٛفشٔظ اٌز٠ ٟزُ رخظ١ظٙب ٌّٕبلشخ أؽذ
اٌّٛػٛػبد اٌّزؼٍمخ ثّٕٙخ اٌزذس٠ظ ٚفك خطخ ِغجمخ ٚف ٟاٌٚ َٛ١اٌضِٓ اٌّزفك ػٍّٙ١غ اٌطٍجبد
ٌٍّشبسوخ ف ٟاٌزفبػً اإلٌىزشٟٔٚ؛ ٚرٌه ٌزغذ٠ذ ٚرؾذ٠ش ِؼٍِٛبد اٌطبٌجبد اٌّؼٍّبد ف ٟاٌّٛػٛػبد
اٌزشث٠ٛخ.
ٚرّٕ١خ االرغب٘بد اإل٠غبث١خ ٌذ ٜاٌطبٌجخ اٌّؼٍّخ ٔؾ ٛاٌزؼٍُ اإلٌىزشٚ ٟٔٚرمذ٠ش٘ب ٌمّ١خ ِٕٙخ
اٌزؼٍٚ ُ١أّ٘١زٙب ٚ ,رٛع ٗ١اٌطبٌجخ اٌّؼٍّخ ٚإسشبد٘بٌّٛاعٙخ اٌظؼٛثبد ٚاٌّشىالد اٌز ٟلذ رٛاع ٗٙفٟ
اٌّ١ذاْ اٌزشثٚ.ٞٛفّ١ب ٠أرِ ٟضبي ٌزفؼ ً١اٌزؼٍُ
اإلٌىزش:ٟٔٚ
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ثانثا ً انتىاصم االجتًاعً اإلنكتشوًَ:
اٌّمذِخ :
شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػ ٟ٘ ٟخذِبد رؤعغٙب ٚرجشِغٙب ششوبد وجشٌ ٜغّغ اٌّغزخذِٓ١
ٚا٤طذلبءٌّٚ ,شبسوخ أ٤شطخ ٚاال٘زّبِبدٌٍٚ ,جؾش ػٓ رى ٓ٠ٛطذالبدٚ ,أٔشطخ ٌذ ٜأشخبص
آخش.ٓ٠
ً
ِؼظُ اٌشجىبد االعزّبػ١خ اٌّٛعٛدح ؽبٌ١ب ٘ ٟػجبسح ػٓ ِٛالغ ٠ٚت رمذَ ِغّٛػخ ِٓ اٌخذِبد
ٌٍّغزخذِِ ٓ١ضً اٌّؾبدصخ اٌفٛس٠خٚ ,اٌشعبئً اٌخبطخ ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٚ ٟٔٚاٌف١ذٚ ٛ٠اٌزذِٚ ٓ٠ٚشبسوخ
اٌٍّفبد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد ِٓٚ .اٌٛاػؼ أْ رٍه اٌشجىبد االعزّبػ١خ لذ أؽذصذ رغّ١شاً وج١شاً ف ٟو١ف١خ
االرظبي ٚاٌّشبسوخ ث ٓ١ا٤شخبص ٚاٌّغزّؼبد ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبدٚ .رٍه اٌشجىبد االعزّبػ١خ رغّغ
اٌّال ِٓ ٓ١٠اٌّغزخذِ ٓ١ف ٟاٌٛلذ اٌؾبٌٚ .ٟرٕمغُ رٍه اٌشجىبد االعزّبػ١خ ؽغت ا٤غشاع؛ فٕٙبن
شجىبد رغّغ أطذلبء اٌذساعخٚ ,أخش ٜرغّغ أطذلبء اٌؼًّ ,ثبإلػبفخ ٌشجىبد اٌزذٕ٠ٚبد اٌّظغشح .
أ ِّب ػٍ ٝاٌظّؼ١ذ ا٤وبد ّٟ٠فمذ ثذأد اٌىض١ش ِٓ اٌغبِؼبد اٌؼبٌّ١خ ٚاٌؼشث١خ ثبعزخذاَ ٘زٖ اٌشجىبد
ٌٍزّٛاطً ِغ اٌطالة ِٓ أعً خٍك ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ شفبفخ ٚرفبػٍ١خ٠ ,ى ْٛفٙ١ب اٌطّبٌت ػٕظشاً فبػالً ٠شبسن
ف ٟاٌّغؤ١ٌٚخ١ٌٚ ,ظ ِغشّد ِزٍ ِّ
د ٍ٠مٕٗ إ٠ب٘ب اٌّؼٍُِّ ف ٟاٌمبػخ اٌ ّذساع١خ.
ك عٍجٌّ ٟؼٍِٛب ٍ
ٚال ش ّ
ه ف ٟأّٔبعزخذاَ اٌ ّشجىبد االعزّبػ١خ ف ٟاٌزّؼٍ ٌٗ ُ١اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّّ١ضاد اٌز ِٓ ٟػّٕٙب :رٛع١غ
ّ
ّ
ِّ
دائشح اٌّزؼٍّ ٓ١ثزٛف١ش عٌٛٙخ اٌزّٛاطً ثٚ ُٕٙ١ث ٓ١اٌّؼٍُٚ ,وزٌه ٔشش اٌضمبفخ اٌزّمٕ١خ ٚرٛع١غ ِذاسن
اٌطّالة ثبؽالػ ُٙػٍ ٝأؽذس اٌّغزغذاد فِ ٟغبي دساعز.ُٙ
ٚأخ١شاً إػطبء اٌفشطخ ٌجؼغ اٌطّالة اٌز٠ ٓ٠ؼزش ُٙ٠اٌخغً ػٕذ ِٛاعٙخ اٌّؼٍُ ٌٍزّؼج١ش ػٓ آسائُٙ
وزبثخ ِ ّّب لذ ٠غبػذُ٘ ػٍ ٝاإلثذاع.
ٚأطاللب ِٓ ٘زا اٌّفٚ , َٛٙثٕبء ػٍ ٝالزشاػ ِٓ عؼبدح ٚو ً١اٌىٍ١خ ِٕٚبلشبد ػٍّ١خ ٌٍغٕخ اٌزشث١خ
اٌؼٍّ١خٚ ,أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثمغُ اٌزشث١خ ٚس٠بع ا٤ؽفبي ثشطش ٞاٌجٕٚ ٓ١اٌجٕبد ثبٌىٍ١خ  ,رُ االرفبق
ػٍ ٝرفؼٔ ً١ظبَ ٌٍزٛاطً االعزّبػ ٟث ٓ١اٌطالة اٌّؼٍّٚ ,ٓ١ث ٓ١أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ اٌّششف. ٓ١
ٚلذ رُ االرفبق ػٍ ٝأٔشبء ِغّٛػخ ثبعُ " ِغّٛػخ اٌزذس٠ت اٌّ١ذأ " ٟػٍ ٝاٌٛارغبة ٌطالة اٌزشث١خ
اٌؼٍّ١خ ٌفشع اٌجٕٚ ,ٓ١إٔشبء ِغّٛػزٌ ٓ١طبٌجبد اٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ ٌفشع اٌجٕبد؛ ٚرٌه ٌض٠بدح ػذد اٌطبٌجبد
ثبٌّششفبد ػٓ . 141
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اٌٙذف ِٓ إٔشبء ِٛلغ ٌٍزٛاطً االعزّبػ: ٟ
-

اٌزشغ١غ ػٍ ٝاٌؾٛاس اإل٠غبث. ٟ
اٌؼظف اٌزٕ٘ ٟاٌٙبدف .
رجبدي ا٤فىبس ث ٓ١اٌطالة اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌّششف ٓ١ثظٛسح ٘بدفخ.
ػشع رغبسة اٌطالة إٌبعؾخٔٚ ,مذ٘بٚ ,االعزفبدح ِٕٙب .
ػشع ثؼغ اٌمؼب٠ب اٌزشث٠ٛخ ٚإعشاء إٌّبلشبد اٌٙبدفخ ؽٌٙٛب .
ػشع ثؼغ اٌذسٚط إٌّٛرع١خ ٌالعزفبدح ِٕٙب .
ؽشػ ِشىالد اٌطالة اٌزٛ٠ ٟاعٙٔٛٙب داخً اٌفظٛي اٌذساع١خ ٚاٌؼًّ ػٍ ٝؽٍٙب .

ٚلذ اعزٙذ اٌطالة اٌّؼٍّٚ ْٛاٌّششف ْٛف ٟشطش ٞاٌجٕٚ ٓ١اٌجٕبد ف ٟرؾم١ك ا٘٤ذاف اٌّشعٛح ِٓ
اٌزٛاطً االعزّبػ ٟاإلٌىزشٟٔٚ؛ ٘ٚزٖ ػٕ١خ ِٓ ِشبسوبد اٌطالة ٚأػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ :
 -1ػشع ٌذسٚط ّٔٛرع١خ ٌٍطالة اٌّؼٍّ ٓ١أصٕبء اٌزطج١ك اٌّ١ذإِٔٚ ٟبلشزٙب .

 -2ػشع ٌّشىالد ٚلؼب٠ب رشث٠ٛخ ِٕأػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚاعزمجبي إٌّبلشبد ٚاٌؾٍٛي ؽٌٙٛب .
( )1
ِضبي
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ًَىرج نشدود انطالب عهى يثال ()1

يثال (: )2

ًَىرج نشدود انطالب عهى يثال ()2

يثال ( )1تٍٍُ:
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يثال ( )2تُاخ:

 -3عشض ألَشطح انطالب انًعهًٍٍ داخم انًذاسس

ٚف ٟا٤خ١ش ٚثٕبء ػٍِ ٝب ٌّغٕبٖ ِٓ رفبػً ِضّش ٌطالثٕب ٚؽبٌجبرٕب ِٓ خالي ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ
فئٕٔب ٔأًِ ف ٟاٌفظً اٌمبدَ أْ ٠زُ اعزىّبي اٌّششٚعٚ ,إٔشبء ِغّٛػخ ٌٍزٛاطً االعزّبػ ٟػٍ ٝاٌف١ظ
ثٛنٚ ,ر٠ٛزش ٌٍزٛاطً ٚرجبدي ا٤فىبس.
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احملور الرابع ـاللقاء اخلتاهي لطالب وطالباث الرتبيت امليدانيت:

٠ؼزجش خزبَ أ ٞػًّ رشث ِٓ ٞٛاِٛ٤س اٌّّٙخ ف ٟاٌٛلٛف ػٍِ ٝغز ٜٛاٌزمذَ فٚ ,ٗ١رم ُ٠ٛعٍج١برٗ,
ٚإ٠غبث١برٗ  ,إػبفخ إٌ ٝأّ٘١زٗ ف ٟرىش ُ٠أطؾبة اٌّجبدساد اٌغ١ذحٚ ,رؾف١ضُ٘ ػٍ ٝاالعزّشاس فٙ١بٌٚ ,فذ
ٔظش غ١شُ٘ إٌ ٝأّ٘١خ اٌّجبدسح ٚاٌّشبسوخٚ ,اٌزفبػً ٌزؾم١ك إٌغبػ.
ٚرغزف١ذ اٌىٍ١خ ِٓ اٌٍمبء أ ٚاٌؾفً اٌخزبٌِ ٟطالة اٌزشث١خ اٌّ١ذأ١خ ٌزؾف١ض اٌطالة اٌز٠ ٓ٠زٛلغ
أزمبٌ ُٙإٌ٘ ٝزٖ اٌّشؽٍخ ف ٟاٌفظً اٌالؽكٚ ,رؼش٠ف ُٙثجؼغ عٛأت رٍه اٌّشؽٍخِٚ ,شبسوخ صِالئُٙ
اٌغبثمٚ ,ٌُٙ ٓ١االؽالع ػٍ ٝرغشثزٚ ,ُٙاالعزفبدح ِٓ أفىبسُ٘ ٚإعٙبِبر.ُٙ
وّب َّ
أْ ٘زا اٌٍمبء ثطبثؼٗ اٌٛدٚ ٞاالعزّبػ٠ ٟفزؼ اٌّغبي ٌطشػ اٌؼذ٠ذ ِٓ ا٤فىبس ٚا٢ساء
اٌزط٠ٛش٠خ اٌز ٟػبدح ِب رغذ ؽش٠مٙب ٌٍزٕف١ز ف ٟاٌفظً اٌالؽك ِجبششح.
ٚفّ١ب ٠أر ٟطٛس ِٓ رٍه اٌٍمبءاد
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شكش وتقذٌش

ٚخزبِب ٠ط١ت ٌٕب أْ ٔزمذَ ثٛافش اٌشىش ٚاٌؼشفبْ ٌغّ١غ اٌضِالء ف ٟلغُ اٌزشث١خ
ٚس٠بع ا٤ؽفبي ٌّغبّ٘ز ُٙاٌفؼّبٌخ ف ٟإٔغبص ِششٚع رط٠ٛش اٌزشث١خ اٌّ١ذأ١خ ثىبفخ ِغز٠ٛبرٗ
رخط١طب ً ٚرٕف١زاً ِٚزبثؼخ ً ٚرمّ٠ٛب ً .

سئٍش قضى انتشتٍح وسٌاض األطفال وعًٍذ انكهٍح
د  .يحًذ تٍ هادي انشهشي
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فشيق اإلعذاد
د /حممد قادم مقابلة  :أدتاذ اإلدارة الرتبووة املشارك

د  /محادة خلوفة فهمي :أدتاذ املناهج وررق التدروس املساعد

أ.د /حممد إبراهوم الصانع أدتاذ املناهج وررق التدروس

د.هشام أمحد بين خلف :أدتاذ أصول الرتبوة املساعد.

أ.د عبده فرحان الحميري

د  /أمرية حجازي حممد حافظ أدتاذ تربوة الطفل املساعد

د  /مسري أمحد قوو  :أدتاذ تقنوات التعلوم املساعد

د  /ذوماء أمحد عبد الرمحن :أدتاذ تقنوات التعلوم املساعد
أ /أمنة دالمة :احملاضرة باملناهج وررق تدروس.

د.حممد حافظ حممد:أدتاذ القواس والتقووم املساعد.

د/عبد الحكيم المخالفي  :أستاذ التوجيه واإلرشاد المساعد

أ.دناءالكربي :حماضر بتخصص املناهج وررق التدروس

د /عبدالكريم أحمد محمد أستاذ اإلدارة التربوية المساعد

أ  /عبد القادر عتوم  :احملاضر بتخصص القواس والتقووم الرتبوي

إششاف وهتابعت:
د /حممد قادم مقابلة

د /حمسنعلي احلكمي

د ـ هذال عبود الفهودي

د .محادة خلوفة فهمي

رئوس جلنة الرتبوة املودانوة

رئوس جلنة الرتبوة املودانوة

رئوس جلنة الرتبوة املودانوة

رئوس جلنة الرتبوة املودانوة

 4141 – 4141هـ

 4141 – 4141هـ

 4141–4141هـ

 4141 – 4141هـ

اإلششاف العام
د .عبدالقادر عوض باجبري

د .مشعة الشقري

د .حممد بن هادي الشهري

منسق القسم

منسقة القسم

رئوس القسم وعمود الكلوة
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