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 كمسة دعسيج الكمية:
الحسج هلل رب العالسيغ، الحؼ بشعستو تتع الرالحات، والرالة 

وعمى آلو صمى هللا عميو البذخية سيجنا دمحم  خيخوالدالـ الجائسيغ عمى 
وسمع، الحؼ جاءنا بالقخآف خيخ ىادؼ ونعع معمع لسا فيو خيخ الجنيا وصحبو 

 واألخخة أجسعيغ.

ال شظ أف بالتعميع تتحقق أىجاؼ التخبية في إعجاد جيل صالح، متدف، واع، مؤمغ بحقيقة 
 وجػده في الكػف.

الذخيفيغ السمظ سمساف بغ عبج العديد متسثمة في خادـ الحخميغ  -ولقج خصت القيادة الخشيجة 
آؿ سعػد، وولي عيجه األميغ صاحب الدسػ السمكي األميخ دمحم بغ سمساف بغ عبج العديد حفطيع 

 العجيج مغ الخصػات لمشيػض بالتعميع في بالدنا السباركة. –هللا تعالى 

والحفاظ عمى ىػيتو وال أحج يشكخ الجور الفعَّاؿ الحؼ يديع بو السعمع في رفع مكانة السجتسع 
لترػرات الخاشئة في أذىاف وترحيح السفاىيع وا ،مغ خالؿ غخس القيع ،والتسدظ بعقيجتو الرحيحة

لحلظ حخصت كمية التخبية بػادؼ الجواسخ وقج قيل أعصشي معمسا جيجا أعصيظ أمة نافعة، الصالب؛ 
 عمى االرتقاء بالصالب / السعمع ورفع مدتػاه األكاديسي والسيشي.

العسمي حمقة الػصل بيغ الجراسة الشطخية في كمية التخبية والتصبيق التجريب السيجاني  يعجو 
لتغحية  األمثلالصخيق  ج، كسا يعورياض األشفاؿ الفعمي لسيارات التجريذ في ميجاف السجارس

السجتسع بالكػادر السؤىمة وفق أحجث األساليب والصخؽ التخبػية التي تأخح بيا أرقى الجامعات، 
والتشسية في كافة السجاالت التي تتشاغع مع رسالة الجامعة وأنطستيا لتحقيق رؤيتيا، وىػ عرب 

لحلظ  ؛ا في حياة السجتسع أال وىػ "التخبية والتعميع"أساسي   ايغحؼ ركش   والتخبػية الحؼالحياة التعميسية 
كل مغ الصالب/ ل ف معيشايكػ ل السيجاني،بإعجاد دليل التجريب بالكمية قامت وحجة التجريب السيجاني 

 .، وهللا ولي التػفيقتحقيق الخسالة السشذػدةنحػ  التجريب اتوجي األكاديسي والسذخؼ السعمع
 دعسيج كمية التخبية بهادي الجواسخ

 الذخيجةدعمى  دكتهر/ ماجج بن
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 مقجمة:
ا فيو اهلل رب العالسيغ، حسج   الحسج   ، نحسجه تعالى حسج العارفيغ بفزمو، كثيخ ا شيب ا مبارك 

ونرّمي وندمع عمى إماـ السيتجيغ، والسبعػث رحسة لمعالسيغ، ، السؤمشيغ بقجرتو، الذاكخيغ ألنعسو
  وعمى آلو وصحبو.خاتع األنبياء والسخسميغ، ومعمع البذخية األوؿ سيجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

لالتعميع مغ  جيع  األعساؿ وأقخبيا إلى هللا سبحانو وتعالى، فقج بعث هللا رسػلشا الكخيع دمحم  أجَّ
ػال  ِمْشك ْع َيْتم ػ َعَمْيك ْع َآَياِتَشا  جسعاء،ولمبذخية  ألمتو،ملسو هيلع هللا ىلص معمسا  ْع َرس  فقاؿ تعالى: " َكَسا َأْرَسْمَشا ِفيك 

ْع َوي َعمِّس ك ع  اْلِكَتاَب َواْلِحْكَسَة َوي َعمِّس ك ْع َما َلْع َتك ػن ػا َتْعَمس ػَف )َوي دَ  (، وقاؿ ٓ٘ٔ( ")سػرة البقخة :ٔ٘ٔكِّيك 
 .الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "إنسا بعثت معمسا "

القادر عمى تحقيق  إعجاد السعمع ندتسج شخيقةالدالـ الرالة و وعمى ىجػ السرصفى عميو 
ومسا ال شظ فيو أف نجاح السعمع في ميشتو يتػقف إلى حج ، والسشػشة ب سية والتخبػيةيعمأدواره الت

/ وىشا يأتي دور التخبية السيجانية كسختبخ تخبػؼ يقػـ فيو الصالب تمقاه،كبيخ عمى نػع اإلعجاد الحؼ 
 لحقيقي ليا وىػ مجرسةبتصبيق السبادغ والشطخيات التخبػية بذكل أدائي وعسمي في السيجاف ا السعمع

 .التصبيق
عغ  وال شظ أف الصالب/ السعمع السقبل عمى التجريب السيجاني لجيو تداؤالت عجيجة في خاشخه

التجريب السيجاني مجتو الدمشية بجاية ونياية، شخوط االلتحاؽ بو، السفيػـ واألىسية، خصػات التصبيق، 
أدوات التقييع ، عمسي ومشدػبي مجرسة التصبيقالسياـ السشػشة بالصالب/ السعمع وعالقتو بقائج وم

يكػف عػن ا جيب عغ تمظ التداؤالت وغيخىا، وليل مغ ىشا تأتي أىسية ىحا الجليل السخترخومعاييخه، 
 ، وآخخ دعػانا أف الحسج هلل رب العالسيغ.لظ التػفيق ندأؿ   وهللاَ لظ خالؿ فتخة التجريب، 

 لجشة اإلدعجاد،،،
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 التجريب السيجاني:

تقجـ لمصالب/السعمع التجريب السيجاني خبخة تخبػية ميجانية ىادفة مبشية عمى خصػات عسمية 
الػاقعية لمعسميات العسمية في محظ السسارسات  وتزعول ،شطخؼ تعمسو في مخحمة اإلعجاد الما  صبيقتل

وتحت  الخوضات(، –جيات التجريب السيجاني )السجارس مغ خالؿ  ،التخبػية والتعميسية واإلدارية
  في السيجاف التخبػؼ. والسيشيةإشخاؼ عسمي وعمسي مغ ذوؼ االختراصات التخبػية 

 أهجاف التجريب السيجاني: 

في ضػء السياـ والكفايات الخئيدة التي يدتيجؼ بخنامج  التجريب السيجانيتتحجد أىجاؼ 
كتدابيا وتتقانيا، ويسكغ ترشيف أىجاؼ التخبية السيجانية في لاللة جػانب الإعجاد الصالب/ السعمع 
 ويسكغ تفريل ذلظ كسا يمي: ،الجانب السيارؼ، الجانب االنفعالي السعخفي،أساسية وىي: الجانب 

 :لمتجريب السيجانيأواًل: األهجاف السعخفية 

 إلى تسكيغ الصالب/ السعمع مغ: التجريب السيجاني يجؼ ي

  عسمية التجريذ.لاكتداب الكفايات الالزمة مغ تخصيط وتشفيح وتقػيع 
 يااإللساـ بعشاصخ السػقف التعميسي وتدراؾ العالقة بيش . 
 .التعخؼ عمى السشاىج التخبػية التي يتعخض ليا الصالب في السجرسة 
 وضخوؼ العسل فييا. (،األشفاؿرياض  –جارس يجاف التصبيقي ) الساكتذاؼ اإلمكانات الحقيقية لمس 

 :لمتجريب السيجانياألهجاف السهارية  ثانًيا:

تخجسة السعاني والسبادغ  تسكيغ الصالب/ السعمع مغ إلىلمتجريب السيجاني تتسثل األىجاؼ السيارية 
 ي ا، والتي تذسل :والسفاىيع التخبػية التي تع تعمسيا ألشاء اإلعجاد الشطخؼ في الكمية تصبيق

  التجريدية بشجاح.مسارسة العسمية 
  السجرسية اإلداريةمسارسة بعس السيارات. 
 الجراسي . فرالجيجة لمدارة اإل 
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  التفاعل المفطي مع الصالب والسعمسيغ.التػاصل و ميارات 
 .ميارة الشقج الحاتي وتقبل نقج اآلخخيغ 
  ومعالجتيا.حرخ صعػبات التعمع 

 في الػججانية لمتجريب السيجانيتتسثل األىجاؼ  :لمتجريب السيجاني الهججانيةاألهجاف  ثالًثا:
 :إكداب الصالب/ السعمع ما يمي

 بأدواره االجتساعية والسيشية السختبصة بسيشة التجريذ. الػعي 
 التجريذنحػ ميشة  السيػؿ واالتجاىات اإليجابية. 
  بأف التعميع ميشة ليا أسديا العمسية والتصبيقية.الػعي 
 ومجتسعو السجرسي.  والسجرسة الستعاونةسدئػلية تجاه الصالب وأولياء األمػر االحداس بال 
  مغ خالؿ السسارسات السيجانية واالحتكاؾ  ضبط الشفذ وتحقيق التػازف االنفعاليالقجرة عمى

  .الصالبي
 تحقيق التػافق والتكيف مع ميشة التعميع. 

 مرطمحات وتعخيفات:

 وحجة التجريب السيجاني بالكمية: 
مذخؼ  يخأسياإحجػ الػحجات السشػشة باإلشخاؼ عمى التجريب السيجاني وتتبع عسيج الكمية،  

 .السختمفة مغ األقداـ التخبػية واألكاديسية )مشدقيغ(مسثميغتزع عمى التجريب السيجاني و 
 دليل التجريب السيجاني: 

، ويتع تصػيخه دليل يتزسغ اإلرشادات العامة والخصػط العخيزة لصبيعة التجريب السيجاني 
 التجريب السيجاني بالكمية حدب مدتججات األمػر. لجشةوتحجيثو سشػي ا مغ ِقَبل 

 جهة التجريب: 
مجارس السخحمتيغ الستػسصة يقرج بيا مجاؿ العسل السدتقبمي لمصالب/ السعمع، وتتسثل في  

 ورياض األشفاؿ. والثانػية
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 اإلشخاف األكاديسي: 
السعمع داخل الكمية وخارجيا، ويقـػ بيا /التي تقجـ لمصالبجسمة التػجييات والستابعات  

 .تحت مدسى )السذخؼ األكاديسي( متخررػف تخبػيػف بكمية التخبية
 اإلشخاف السيجاني: 

جسمة التػجييات والستابعات التي تقجـ لمصالب السعمع داخل السؤسدات التخبػية مجاؿ  
كٌل مغ قائج السجرسة والسعمع الستعاوف  التصبيق السيجاني )السجارس والخوضات( ويقػـ بيا

 الستسيديغ بالسجرسة(.السختريغ )أحج السعمسيغ 
 الستجرب: 

كمية التخبية الحؼ انصبقت عميو شخوط التجريب السيجاني حدب المػائح في  /السعمعصالبال 
 والقػانيغ السشطسة لمتجريب التي ترجر عغ الجامعة.

 مجال التجريب: 
 السشاسب سجاؿاليعج التجريذ ىػ ، و / السعمعبتخرز الصالبأؼ عسل ميجاني يتعمق  
 .في كمية التخبية متجريب السيجانيل

 :الشحػ التالي عمى التي يسخ بيا التجريب السيجاني السخاحل تحجيج يسكغ مخاحل التجريب السيجاني:

 أواًل: مخحل ما قبل التجريب السيجاني:

 :ويتع فييا ما يميتأتي ىحه السخحمة برػرة متقجمة قبل فتخة التجريب، 

الدجل األكاديسي  / معمعتحزار كل شالبالستػقع تجريبيع، و  / السعمسيغدعػة الصالب -
 .التخاكسي الخاص بو مػضحا فيو السعجؿ الجراسي 

السعشي، ل سيجاني خالؿ الفرتجريب التػقع تصبيقيع لميالحيغ  / السعمسيغإبالغ الصالب -
 بالسقخرات الستبقية ليع والتأكج مغ ذلظ وحل ما وجج مغ مذكالت أكاديسية.

حيث يتع في األسبػع  ،السيجانيلمتجريب الستػقع تصبيقيع  / السعمسيغعقج لقاءات مع الصالب -
لمتصبيق يدتسخ  / السعمسيغمغ كل فرل دراسي عسل بخنامج إلعجاد الصالبوالثاني األوؿ 
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 فتخة التجريذ الفعمي فتخة السالحظة والسذاهجة

يقجـ فييا أعزاء ىيئة التجريذ عجة مػضػعات مغ كل أسبػع عمى األقل، ـ لسجة لاللة أيا
 ألشاء التجريب السيجاني. / السعمسيغتغصي ما يسكغ أف يحتاج إليو الصالب

االتراؿ بإدارة التعميع بػادؼ الجواسخ لتحجيج أسساء وعجد مجارس التصبيق بشاء عمى أعجاد  -
 .في الفرل الجراسي السعشي السصبقيغ / السعمسيغ،الصالب

 .التصبيق ختيار مجارسالخغبات البتعبئة استسارات  / السعمسيغعالف لمصالباإل -
 وؿ التجريدية. اوالجج اتالسباشخ  التصبيق الستالـلسجارس  / السعمسيغتػجيو الصالب -
 . / السعمسيغمجارس التصبيق بعجد وأسساء وتخررات الصالب قػادإرساؿ خصابات ل -
مغ أعزاء ىيئة التجريذ في كمية التخبية مغ ذوؼ  / السعمعذخؼ األكاديسي لمصالبتحجيج الس -

 التخرز والخبخة العسمية في التجريب السيجاني.
االجتساع مع السذخؼ العاـ عمى التجريب السيجاني بالكمية بحزػر مشدقي ومذخفي التجريب  -

  .التجريب السيجانيبالستعمقة بالكمية بجسيع أقداميا ومشاقذة بعس األمػر العامة والخاصة 

 ثانًيا: مخحمة تشفيح التجريب السيجاني:

  وىسا: تيغوتتكػف مغ فتخ  تبجأ ىحه السخحمة مشح مباشخة الصالب/ السعمع في مجارس التصبيق،

 ميارات التجريذ تجريجي ا عمى الشحػ التالي: / السعمعيكتدب الصالبوفييسا 

 :السذاهجةالسالحظة و  فتخة ( أ)

ومالحطة  سذاىجةحزػر حرز لب / السعمسيغلصالبا فيكمت السخحمة ىحه يفيتع 
 مخحمة أية في السختمفةبسجارس التصبيق  يةاسر الج الرفػؼ فيوفعالياتيع الفعمية  ،السعمسيغ مسارسات

 التعميع. لسيشة وتعجادىع تييئتيع بخنامج مغ كجدء التعميع مخاحل مغ
 :ىالسذاىجة إل مخحمة وتيجؼ

 .حقيقية تعميسية مػاقف السعمسيغ /الصالب يذاىج  -ٔ
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مذاىجتيع ألداء  خالؿ مغ التجريذ، ميارات بعس أداء السعمسيغ كيفية / الصالب يتعخؼ  -ٕ
 .الجراسة حجخة داخل السعمسيغ األكفاء

 .التجريدي السػقف مشيا يتذكل التي العشاصخبالسعمسيغ  / الصالب يمع  -ٖ
 .والسقرػدة والسشطسة الجقيقة السالحطة ميارات السعمسيغ / يكتدب الصالب  -ٗ
التعميسية  السػاقف في لمصالب السختمفة الدمػكية السعمسيغ األنساط / الصالب يتعخؼ  -٘

 .الستشػعة
وأساليبو،  لتجريذا شخؽ  واستخجاـ الجرس، عخض السعمسيغ ميارات / الصالب يتعخؼ  -ٙ

األىجاؼ  تحقيق مغ والتأكج التعميسية، باألنذصة واالستعانة التعميسية، الػسائل وتػضيف
 .التقػيع خالؿ مغ الزعف ونقاط القػة نقاط إلى والتعخؼ التعميسية،

 :مثل األكفاء، السعمسيغ لجػ اإليجابية االتجاىات ببعس السعمسيغ / الصالب يتألخ  -ٚ
والتزحية  اإلخالص إلى باإلضافة التالميح، مع التعامل في والحكسة والربخ، السػضػعية،

 .العسل وتتقاف

 لجسيع األشخاؼ واضحة السذاىجة أىجاؼ تكػف  أف يشبغي ومججية فعالة السذاىجة تكػف  ولكي
 ليا وتحجيج الجيج التخصيط يتع وأف ،السعمسيغ / الصالب السيجانية وبخاصة التخبية في السذتخكة

 / أيجؼ الصالب في نسػذج وتػفخ السذاىجة، عسمية في السذتخكيغ أدوار وتحجيج الدمشية، فتختيا
 بتشػع تعمسية متشػعة تعميسية/ الصالب مػاقف حيث يذاىج السذاىجة، مػاقف تتشػع السعمسيغ وأف
 السذاىجة باالستسخارية، عسمية تترف أف يجب كسا والرفػؼ، والسعمسيغ الجراسية السػضػعات

 .التجريذ مياراتو  مادتو مغ متسكغ السعمسيغ / الصالب يذاىجه الحؼ السعمع يكػف  أف ويدتحدغ

 :التجريذ الفعمي فتخة( ب) 

 أف بسعشى بعزيا، أو التعميسية السيسات السعمسيغ تشفيح /الصالب مذاركة السخحمة بيحه يقرج 
 .الفعمي التجريذ مدئػلية الصالب يتحسل

 السعمعالصالب/  خخوج قبل كبيخ بذكل تصبق وأف بجالسخاحل ال ىحه أف عمىوبالتالي يجب التأكيج 
 وضع أجل مغ ليذ / السعمسيغالصالب تقييع مذخفي التخبية السيجانية مخاعاة وعمى الحياة العسمية إلى
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 الخىبة حاجد السعمسيغ ويكدخ / الصالب كفاءة مغ يحدغ الحؼ البشاء الشقج مغ أجل بل معيشة درجة
  .الصالب بسجارس التصبيق الػقػؼ أماـ مغ والخػؼ

 مخحمة ما بعج التجريب السيجاني:ثالًثا: 

التقييسات بذكل نيائي في ضػء أخح متػسط  / السعمسيغتقييع الصالبوفي ىحه السخحمة يتع 
تقييساف لمسعمع الستعاوف +  تقييسات لمسذخؼ األكاديسي + ٖالجورية خالؿ فتخة التجريب السيجاني )

واحج لقائج السجرسة(، وتدمع الجرجات باإلضافة إلى تقاريخ ومذاىج الديارات السيجانية إلى تقييع 
بكتابة تقخيخ فخدؼ عغ  / السعمسيغ، كسا يتع تكميف الصالبالسذخؼ عمى التجريب السيجاني بالكمية

ا فيو نقاط القػة ونقاط الزعف ومقتخحات التحديغ  .فتخة التجريب السيجاني، مػضح 

 متطمبات وشخوط االلتحاق بالتجريب السيجاني:التقجيم و  آلية 

ويتأكج مغ عمى نطامو األكاديسي، بتدجيل مقخر التجريب السيجاني  / السعمعيقػـ الصالب
 :التالية وذلظ بعج أف تتػافخ فيو شخوط التقجيع والتدجيلتزسشو في الخصة الجراسية الخاصة بو، 

كل مغ مذتسمة عمى متصمبات عمى األقل ساعة معتسجة  ٙٔٔ / السعمعأف يشيي الصالب -
 .واألقداـ األخخػ والسقخرات الحخة قدعالكمية والالجامعة و 

في خصتو الجراسية أكثخ مغ ست ساعات إضافة  / السعمعكػف متبقيا عمى الصالبأال ي -
 لداعات التجريب السيجاني.

 سابقة لمتجريب السيجاني. السقخرات الجراسية التي تعتبخ متصمباتدراسة  ءيجب إنيا -
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 .ألقداـ الكمية لمتجريب السيجاني الستصمبات الدابقة (ٔ)ججوؿ

 الستطمبات الدابقة لمتدجيل لسقخر التخبية السيجانية القدم
 نيج ٖٖٖٛ( ٕشخائق تجريذ دراسات إسالمية ) الجراسات اإلسالمية

 خاص ٕٓٓٗالتعمع  شخائق تجريذ ذوؼ صعػبات صعػبات التعمع التخبية الخاصة 
 خاص ٖٓٓٗدراسة حالة في مجاؿ صعػبات التعمع

 خاص ٖٓٔٗشخائق تجريذ ذوؼ اإلعاقة الفكخية  التخبية الفكخية
 نيج ٖٖٖٚ( ٕشخائق تجريذ اقتراد مشدلي ) االقتراد السشدلي

 ال يػجج متصمبات سابقة رياض األشفاؿ

في الصالب/ السعمع إبخاز صػرة مغ الدجل الجراسي مػضحا  فيو جسيع السداقات التي أنياىا  -
 الفرػؿ الجراسية الدابقة.

 :آلية ادعتساد وتهزيع الفخص لسن تشطبق دعميه شخوط االلتحاق

فعال  وقيامو  ،في تدجيل مقخر التجريب السيجاني / السعمعبعج التأكج مغ أحقية الصالب
جيات عمى  / السعمسيغيتع تػزيع الصالب ،السقخر في الخصة الجراسية الخاصة بوتزسيغ بالتدجيل و 
ذات الرمة بالتخرز بشاء  عمى عسمية التػاصل مع إدارة  (األشفاؿ رياض –سجارس التجريب) ال

 .(حاجة مجرسة التصبيق، السعجؿ التخاكسي لمصالب، رغبة الصالب) وفق اآللية التالية:التعميع 

 :جريبالتلجهات  / السعمسينتهجيه الطالبآلية 

لتسكيشيع مغ السباشخة لجييا، وتقـػ  لجيات التجريب / السعمسيغخصابات تػجيو الصالب تخسل الكمية
  .كمية جيات التجريب بجورىا بإرساؿ خصابات مباشخة الصالب/ السصبقيغ لجييا وججاوليع التجريدية لم

 :الهيكل التشظيسي لمتجريب السيجاني

جيات و الكمية ب السيجاني عسمية تعاونية بيغ شخاؼ والتقػيع خالؿ التجريتعج عسمية اإل
 وتتبع الييكمة التشطيسية التالية:الخياض(،  –) السجارس  التجريب
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:مهام ومدئهليات السذخفين األكاديسيين وجهات التجريب  
 :لمصالب/السعمع وتذسل ما يمي  مياـ ومدئػليات عسمية االشخاؼ والتقييعتتعجد 

 م ومدئهليات السذخف األكاديسي:مها :أواًل 

السذخؼ األكاديسي ىػ أحج أعزاء ىيئة التجريذ بالكمية مغ قدع العمـػ التخبػية أو مغ قدع   
 يمي:ويكػف مدئػؿ عسا  إشخافو،تعميسي مختز في مجاؿ 

 ا يخزسفي يعوقجرات يعفي مػضػعات ترقل ميارات / السعمسيغتقجيع محاضخات تسييجية لمصالب -
سجرسة، وكيفية حل بعس السذكالت التي الاستخاتيجيات التجريذ وأسذ التعامل مع ىيئة العسل ب

 قج يػاجييا ألشاء فتخة التجريب.

 عميد الكليت

 املشزف على وحدة الخدريب امليداني

 إلاشزاف من ِقَبِل جهت الخدريب إلاشزاف من ِقَبِل الكليت

 املعل  املخعاون  قائد املدرست املشزف ألاكادًمي

 منسقي الخدريب امليداني بأقسام الكليت

 إلاشزاف على الطالب / املعل  
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 مخاجعة مشدق التجريب السيجاني بالقدع الستالـ ممفات السجارس التي سيقػـ باإلشخاؼ عمييا. -
يػضح ليع دورىع في التجريب السيجاني،  في بجاية التجريب السيجاني /السعمسيغعقج اجتساع مع شالبو -

السجرسة وفخيق  قائجتجاه نفدو وتجاه زمالئو وتجاه  / السعمعويػضح ليع مياـ ومدئػليات الصالب
 شخيقتو في الديارة والستابعة والتقييع. / السعمسيغالعسل بالسجرسة، كسا يػضح لمصالب

وتػجيييع لكيفية نقج ما شاىجوه مغ أداء السعمسيغ  / السعمسيغحزػر حرز السذاىجة مع الصالب -
 خالؿ فتخة السذاىجة.بسجارس التصبيق 

في إعجاد الجروس والتحزيخ اليػمي وترحيح ممفات التحزيخ  / السعمسيغتػجيو ومتابعة الصالب -
 ألؼ أخصاء مػجػدة وكيفية تعجيميا.ىع وترشاد

عقج اجتساع بشياية اليـػ الجراسي ليتع فيو تعديد مغ خالؿ / السعمسيغ تقجيع التغحية الخاجعة لمصالب -
 نقاط القػة ومشاقذة جػانب الزعف وعالجيا.

)مذكالت  / السعمسيغابالغ مكتب التجريب السيجاني بالكمية عغ أؼ مذكالت تخز الصالب -
 سمػكية، تكخار الغياب،......( أو مذكالت تتعمق بجيات التجريب .

  . ٔباستخجاـ استسارة التقييع السعتسجة مغ قبل الكمية واحجات لكل لالث مخ  / السعمسيغالصالبتقييع  -
 .مغ قبل مجيخ السجرسة / السعمسيغالصالب قييعاستالـ ممف ت -
رصج الجرجات لسخات التقييع الثالث وحداب متػسط الجرجات في كذف الخصج السعج مغ قبل  -

  ٕمكتب التجريب السيجاني.
التخبية السيجانية بالكمية بتغحية راجعة لكل ما تع خالؿ فتخة التجريب السيجاني، وشخح  وحجةإمجاد  -

 حمػؿ لمسذكالت التي تست مػاجيتيا خالؿ فتخة التجريب.

  :ثانيا جهات التجريب
يقرج بجيات التجريب جسيع السؤسدات التعميسية التي يتع تخشيحيا مغ قبل إدارة التعميع وقبػليا مغ  

زعيا تمحجدة  نساذج تقييسيةبيا وفق  / السعمسيغالصالبالتجريب السيجاني بالكمية لتصبيق  وحجة قبل
 التجريب السيجاني . وحجة
 بسا يمي: ويختز السجرسة: قائج :أوال

                                                           
1
 انظر مالحك الدلٌل 
2
 انظر مالحك الدلٌل 
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ما يػجج بالسجرسة عمى  اليـػ األوؿ والتخحيب بيع واشالعيعفي  / السعمسيغالصالباستقباؿ  -
 االستفادة بيا في التجريب السيجاني.مغ مخافق ومعيشات يسكشيع 

 المػائح واألنطسة السجرسية. / السعمسيغالصالبيػضح  -
 بسػاعيج الحزػر واالنرخاؼ السحجد بالسجرسة. / السعمسيغالصالبيذخؼ عمى التداـ  -
 بالدمػؾ اإلسالمي في القػؿ والفعل. / السعمسيغالصالبيتأكج مغ التداـ  -
  التجريب السيجاني بالكمية. وحجة استسارة التقييع السعجة مغ قبلوفق  / السعمسيغالصالبتقييع  -
 ./ السعمسيغالصالببالتجريب السيجاني بخرػص أؼ مذاكل تتعمق  وحجةالتػاصل مع  -
أف  عمىالتجريب السيجاني بالكمية  لػحجةبالسجرسة  / السعمسيغالصالب تقجيع ممف تقييع -

استسارات تقييع  بالسجرسة، / السعمسيغالصالبيتزسغ )كذػؼ الحزػر واالنرخاؼ الخاص 
 (/ السعمسيغالصالباستسارات تقييع السعمع الستعاوف  – / السعمسيغالصالبالسجيخ 

 السعمم الستعاون  :ثانيا
 عشج التحاقيع بالتجريب السيجاني في السجرسة ويجيب عغ أسئمتيع. / السعمسيغالصالب يػجو -
 لثقل مياراتيع التجريدية. / السعمسيغمصالبليقجـ تغحية راجعة مدتسخة  -
 ./ السعمسيغالصالببيتشاقر مع السذخؼ األكاديسي حػؿ أؼ مذكالت تتعمق  -
مختاف خالؿ فتخة التجريب السيجاني وفق االستسارة السعجة مغ قبل  / معمعلباشتقييع كل  -

 مكتب التجريب السيجاني بالكمية. 

 السعمم ومدئهلياته: /مهام الطالب 
السعمع، والسداىسة في تخخيج كػادر  /في عسمية إعجاد الصالب حجخ الداويةالتجريب السيجاني يسثل 

ىػ السدتفيج مغ  /السعمعالشيػض بالعسمية التعميسية، والصالبعمى  بذخية عالية الكفاءة تداعج
جريب، ومعخفة التجريب السيجاني، وىػ محػر العسمية التجريبية، لحا يجب عميو إدراؾ وفيع أىسية الت

 : ووميام ومدؤولياتو تجاه ىحا العسل، وفيسا يمي أىع مدؤوليات
  في خطته الجراسية العسمي التجريب الطالب/السعمم لسقخرأواًل: تدجيل: 
 التدجيل في الشطاـ األكاديسي وذلظ في حالة تحقيقو لذخوط التدجيل. .ٔ
 بالتجريب السيجاني.حزػر المقاءات التسييجية التي تعقجىا الكمية لمتعخيف  .ٕ
 التعيج بااللتداـ بشطع ولػائح التجريب. .ٖ
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 قبل السباشخة بجهات التجريب: /السعممثانيا: ما يتطمب من الطالب 

بتدميع نسػذج التدجيل السبجئي، يحتػؼ عمى بيانات االتراؿ، ومعجلو  / السعمسيغالصالبيقـػ  .ٔ
 قتخحة لمتصبيق. التخاكسي، ورغباتو األولية في اختيار أسساء السجارس الس

 حزػر المقاءات التي تعقجىا جية التجريب لمتعخيف بيا وأىجافيا وخجماتيا. .ٕ
التجريب بالكمية  وحجةمغ التػجيو لسجارس التصبيق  اتأستالـ خصاب / السعمسيغالصالب عمى .ٖ

 لجية التجريب. ابياناتو االساسية وتدميسيعمى  يحتػؼ 

 :التجريب:ثشاء أ /السعممما يتطمب من الطالب ثالثا 

 السدتهي الذخري:دعمى  متطمبات ( أ)

التجريب بو،  وحجةالسباشخة بالسجرسة وعجـ التغيب، إال بعحر الئحي، ويجب ابالغ عمى  الحخص .ٔ
 واالنتطاـ في الحزػر لجسيع أياـ التجريب وفي السػاعيج السحجدة.

 إنجاز جسيع األعساؿ، واألنذصة، والسياـ السيشية، وبخنامج التجريب. .ٕ
 بأنطسة وقػاعج وتجخاءات جية التجريب وسياساتيا وعجـ مخالفتيا.االلتداـ  .ٖ

 ي:لسهشالسدتهي ادعمى  متطمبات 
 -في مجال تخطيط التجريذ:

 كتابة أىجاؼ سمػكية، وأخخػ سمػكية إجخائية لمجرس. -ٔ  
 وضع خصة تجريدية لتحقيق أىجاؼ الجرس. -ٕ  
 لتحقيق خصتو التجريدية.تحجيج السػاد التعميسية السختمفة الالزمة  -ٖ  
 تحجيج السػاد، أو األدوات الالزمة لتقػيع مجػ تحقق األىجاؼ. -ٗ  
 مقبػلة.و تدجيل خصة التجريذ متزسشة السحتػػ، واألىجاؼ، وخصة التشفيح، والتقػيع، بصخيقة مشطسة  -٘  
 تدجيل خصط بعيجة السجػ لمتجريذ عمى مجار شيخ أو فرل دراسي كامل. -ٙ  

 -تشفيح الجرس وإدارة الفرل:في مجال 
 التسييج لتشفيح مخاحل الجرس بصخيقة تجحب التالميح. -ٔ  
 استخجاـ األسئمة السثيخة لمتفكيخ، الػسائل التعميسية الدسعية، والبرخية. -ٕ  
 التحجث في الفرل بمغة مدسػعة، والتحخؾ بيغ الصالب بصخيقة مشاسبة. -ٖ  
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 مجعػما  بسبجأؼ الثػاب، والعقاب. تعديد الدمػؾ الجيج لمتالميح -ٗ  
 تػزيع زمغ الخصة بجقة، وتدارة الفرل. -٘  
 معاممتيع بػد وتندانية.و  معالجة مذكالت التعميع لجػ التالميح، -ٙ  
 تشفيح خصة تقػيع التعمع بشجاح، وتعصاء الػاجبات، وترحيحيا في الػقت السشاسب. -ٚ  

 -في مجال العسل السجرسي، واالجتسادعي:
 التعاوف مع إدارة السجرسة في تشفيح الخصط والبخامج التي تزعيا اإلدارة. -ٔ  
 السذاركة في اإلشخاؼ عمى جساعات الشذاط غيخ الرفي. -ٕ  
 السداىسة في ملء الحرز التي يتغيب بعس معمسي السجرسة عشيا. -ٖ  

 السذاركة في تخصيط وتشفيح مذخوعات السجرسة لخجمة البيئة. -ٗ  
 -القيم واالتجاهات السهشية:في مجال 

 االىتساـ بالسطيخ مغ حيث السمبذ والدمػؾ العاـ حتى يكػف قجوة لمصالب. -ٔ  
 التبكيخ في الحزػر إلى السجرسة، والجخػؿ إلى الجرس في الػقت السحجد. -ٕ  
 احتخاـ التدمدل اإلدارؼ، والػضيفي في السجرسة. -ٖ  
 

 التجريب السيجاني:فتخة خالل  الب/السعمممطلآلية التقييم   

) فرل دراسي التجريب السيجاني نذاط تخبػؼ ي شفح وفق خصة مشطسة، خالؿ فتخة زمشية محجدة 
/ الصالبيسارس واحج لجسيع التخررات، فرالف دراسياف لمصالب/ السعمع تخرز رياض األشفاؿ(،

فدية، والذخرية(، أو خاللو عسمية التجريذ، وتصبق الجػانب الشطخية )التخبػية، والش السعمسيغ
مغ قبل كستصمب سابق، ويتحسل مدؤولية قيادة الستعمسيغ تحت  االتصبيقية، أو التخررية، التي درسي

 .إشخاؼ فشي دقيق، كسا يتحسل مدؤولية السذاركة في األنذصة غيخ الرفية داخل البيئة السجرسية

السعمع الكفايات التي  /لصالبولكي تكػف التخبية السيجانية خبخة فعالة مػجية مفيجة ت كدب ا 
تجعل مشو معمع كفء، وبسا يحقق معاييخ الجػدة في مجاؿ إعجاده في ضػء االتجاىات التخبػية 

السعمع لزساف جػدة التقييع وشسػلو لجسيع  /السعاصخة، يتعاوف فخيق متكامل في تقييع الصالب
 الشحػ التالي:عمى  السيجانيةالتخبية  ندبالجػانب، ويتع تػزيع 
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 التجريب السيجاني. تػزيع ندب التقييع في( ٕججوؿ)

 ندبته في التقهيم السدئهل م
 % ٓٙ السذخؼ االكاديسي 9
 %ٖٓ السعمع الستعاوف  8
 %ٓٔ مجيخ السجرسة 4
 %ٓٓٔ السجسػػػػػػػػػػع الشيػػػػػػػػػػػائي 

 وفقًا لمججول التالي:و ستسارات التقييم السعجة مقجمًا، الالسعمسين وفقًا  /يتم متابعة وتقهيم الطالبو 

 .التجريب السيجاني ( تػزيع درجات التقييع فيٖججوؿ)

 مالحظات دعجد مخات التقييم الجرجة القائم بالتقييم
 ---- ٔ ٓٔ ةمجيخ السجرس

يؤخح متػسط درجات الصالب  ٕ ٖٓ السعمم السعاون 
 باالستسارتيغ

يؤخح متػسط درجات الصالب  ٖ ٓٙ األكاديسيالسذخف 
 باالستسارات الثالث

  ٙ درجة ٓٓٔ السجسهع

تتع عسمية التقييع بجسيع أقداـ الكمية وفق ججوؿ زمشي محجد يتع إعجاده مغ إدارة مكتب التجريب 
 :السيجاني بالكمية كالتالي

 ( الججوؿ الدمشي لتقييع الصالب بالتجريب السيجاني.ٗججوؿ)

 االسبهع التقييم
 نهاية األسبهع الثامن التقييم األول
 نهاية األسبهع العاشخ التقييم الثاني
 نهاية األسبهع الثاني دعذخ التقييم الثالث
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 دعن التجريب السيجاني: / السعمسينمطالبل واالدعتحارالغياب 

% مغ فتخة التجريب السحجدة في الفرل الجراسي، ٘ٚ.االلتداـ بالحزػر بشدبة ال تقل عغ ٔ
السعمع الحؼ تقل ندبة حزػره عغ ىحه الشدبة يعتبخ راسبا  في مقخر التجريب السيجاني  /فالصالب

 ويخصج لو تقجيخ محخـو )ح(.

السعمع االعتحار عغ االستسخار في دراسة فرل التجريب السيجاني دوف أف يعج راسبا   /.يجػز لمصالبٕ
ذلظ خالؿ فتخة زمشية تحجدىا القػاعج التشفيحية إذا تقجـ بعحر مقبػؿ لجػ الجية التي يحجدىا القدع، و 

التي يقخىا القدع ويخصج لمصالب )ع(، ويحتدب ىحا الفرل مغ السجة الالزمة إلنياء متصمبات 
 التخخج.

بالحزػر واالنرخاؼ خالؿ فتخة التجريب السيجاني في السػاعيج السحجدة لميـػ  / السعمعبلالصا.التداـ ٖ
 ضػابط السجرسة.الجراسي السجرسي وفق 

إحزار تقخيخ شبي بالحالة مغ مدتذفى حكػمي  ب/السعمع. في حاؿ التغيب السخضي عمى الصالٗ
 وال تقبل الجامعة األعحار الصبية مغ مدتذفيات أو مدتػصفات خاصة.

لاللة أسابيع و  إجازة أسبػع في حاؿ الدواج أو أسبػعيغ لمػالدة الصبيعية ة/السعمسة. مغ حق الصالب٘
 دة القيرخية بجوف خرع مع تعػيس يػـ عسل واحج عغ كل أسبػع غياب.لمػال

 سعمعالو األكاديسي  ومذخفقائج السجرسة و  /السعمعبمغ الصالبي. عشج الغياب مغ الزخورؼ أف ٙ
 . الستعاوف 

. يتع حدع نرف درجة عغ كل يػـ غياب مغ السجرسة بجوف عحر مقبػؿ، ضسغ استسارة التقييع ٚ
 تداـ الصالب بالجواـ الخسسي ومػاعيج الحزػر واالنرخاؼ مغ السجرسة.بالبشج الخاص بال

وبالشدبة الػفاة مغ الجرجة األولى  ،السقبػلة : اإلصابة بسخض معجؼالعامة ) األعحار مالحظة : 
مع إحزار تقخيخ عغ حالة االبغ مغ  –مخافقة االبغ السخيس  اإلجياض،لمصالبة/ السعمسة: 

 ( .  العائمةمدتذفى حكػمي وبصاقة 
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 عغلمسذخؼ شمب رفع الخرع و  معخفتو بصمبتوو  األعحار غيخ الصبية السقبػلة حدب حكع السذخؼ
ال يحق لمسذخؼ و  ،الطخوؼ القاىخة بعج عخض الحالة عمى لجشة التجريب السيجاني وذ / السعمعبلالصا

 مغ الخرع كمية  دوف الخجػع لمجشة. / السعمعإعفاء الصالب

 : التأخيخ

  يحدع ربع درجة و  تأخيخا  واحجا   لجية التجريبيعج كل ربع ساعة تأخيخ عغ الخط األحسخ
 عغ كل تأخيخ.

الداعة  /السعمعالصالبحزخ و  الدابعةعشج الداعة  لجية التجريبمثاؿ: لػ كاف الخط األحسخ في 
 . ةيحدع مغ الصالب ربع درجو  فيعج ىحا تأخخ في الخبع الداعة األولى ٓٔ.ٚ

 ٗ/ٔ -في ىحه الفتخة الدمشية =  /السعمعالصالبلػ وقع تأخخ 

 درجة مع التػقيع عمى خصاب تػليق لمػاقعة عشج تدجيمو وقت  /السعمعالصالبعمى حدع ي
 .الحزػر غيخ مصابق لمػقت الفعمي لحزػره

 درجة لتأخخه عغ حزػر فتخات الججوؿ اليػمي في السػعج السحجد  /السعمعالصالبعمى حدع ي
 مع تػاججه في السجرسة.

 االستئحان :

   عمى تقجيخ السذخؼ. ابشاء   ،ال يدسح االستئحاف خالؿ الجواـ، إال في الحاالت الصارئة ججا 
  عميو تعػيس اليػـ بيػـ كامل،  ،قبل الداعة العاشخة الب/ السعمعالصفي حاؿ استئحاف

دعت لالستئحاف، وال  وتحزار عحر شبي أو خصاب مغ ولي األمخ يػضح الحالة التي
 .تحدع درجات

  حزخ يو  ،ليذ عميو تعػيس ،بعج الداعة العاشخة /السعمعمصالبلستئحاف السبكخ االفي حاؿ
 وال تحدع درجات.، عحر شبي أو خصاب مغ ولي األمخ يػضح الحالة التي دعت لالستئحاف

 تكخار االستئحاف السبكخ . /السعمعمصالبل ال يدسح 
 خالؿ الجواـ في حاؿ وجػد محاضخة في  جية التجريبالخخوج مغ  /السعمعمصالبل ي دسح

 مع إلدامية إحزار الججوؿ الجراسي .، الجامعة في أحج أياـ التجريب
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 قائسة السخاجع

 : األردف عساف، .التخبػية العمـػ كمية لصمبة العسمية التخبية ( 1998 ) :حديغ وبعارة، ماجج جابخ، أبػ .ٔ
 والتػزيع. لمشذخ الزياء دار

 دار القمع . ،دبي : اإلمارات العخبية الستحجة .السخشج في التجريذ( :ٜٜٙٔوآخخوف )عمى  لبجة،أبػ  .ٕ
اإلمارات  الجامعي، الكتاب دار .التجريب إلى اإلعجاد مغ السعمع تكػيغ ( 2005 ) :شو خالج األحسج، .ٖ

 الستحجة العخبية
 (ٔ) الصبعة ، وتصبيقاتو الشطخية واألسذ العسمية التخبية: ( 2002 ) ماجج الخصايبة، .ٗ
 ،والتجريذ السرغخ العسمية التخبية في الحجيث السخشج: ( 1997 ) الخحسغ عبج ،وجامل هللا عبج الفخا، .٘

 لمصباعة األمل الثانية، الصبعة
خالؿ  الستجربيغ الصالب إعجاد عمى وتأليخه الستعاوف  السعمع : دور ( 1994 )عمى  سالع القحصاني، .ٙ

 36 -72.ص ص، 15 سشة ،51 عجد ،العخبي الخميج دراسات مجمة. "العسمية التخبية فتخة
 اإلمارات .السيشية لمسعمسيغ والتشسية التكػيغ السرغخ التجريذ: ( 2005 ) دمحم جسل، دمحم، الجريج، .ٚ

 .الجامعي الكتاب دار : العيغ، الستحجة العخبية
 الكمية االبتجائية في السخحمة معمع إعجاد في ودورىا العسمية التخبية واقع ( 1998 ) :محسػد ،الدبحي .ٛ

 الدعػدية. السسمكة العخبية، القخػ  أـ جامعة ،مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة .بالصائف الستػسصة
 لمشذخ. الجساىيخية الجار :ليبيا ،مرخاتة .العسمية التخبية في السخشج ( 1994 ) :وآخخوف  الذارؼ .ٜ

 والتجريذ العسمية التخبية في الحجيث السخشج ( 2003 ) :الخحسغ عبج جامل، هللا، عبج الفخا، .ٓٔ
 .والتػزيع لمشذخ الثقافة دار :األردف عساف، .السرغخ

 مجمة القخاءة. الذاممة الجػدة ضل في السعمع إعجاد  ( 2005 ) : هللا عبج العازمي، نبيل، القالؼ، .ٔٔ
 .مرخ القاىخة، ،شسذ عيغ جامعة ،التخبية كمية ،( ٙٗ)  العجد ،السعخفةو 

 ،السيشية السعمسيغ حياة عمى السؤلخات– التعمع ميشة ( 2005 ) :بيفخلي وستانفػرد، فػرست باركي، .ٕٔ
 .األردف الذخوؽ،.غدة الجامعي، الكتاب دار ،سمساف ودمحم هللا عبج ميدػف  تخجسة

الكفايات التجريدية الالزمة لسعمع السخحمة االبتجائية في دولة (: ٜٗٛٔ) حدغ وآخخوف  ،جامع .ٖٔ
 الدشة األولى، العجد الثاني، سبتسبخ. ،السجمة التخبػية ،كمية التخبية، جامعة الكػيت .الكػيت

ستخاتيجيات تجريذ الجراسات ا(: ٜٕٓٓجيياف كساؿ دمحم الديج وفػزية دمحم ناصخ الجوسخؼ ) .ٗٔ
 .الصبعة األولى ،الخياض : مكتبة الخشج .ات (االجتساعية ) نساذج وتصبيق
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الخياض:  .واقعيا وسبل تصػيخىا ،التخبية في دوؿ الخميج العخبي ( : ٕٜٜٔدمحم حداف )  ،حداف .٘ٔ
 مكتب التخبية العخبي لجوؿ الخميج العخبي .

 الخياض : مكتبة الخشج. .مجخل إلى السشاىج وشخؽ التجريذ( : ٕٚٓٓحدغ جعفخ )  ،الخميفة .ٙٔ
. الخياض: مكتبة مجخل إلى التجريذ(: ٕٕٔٓضياء الجيغ دمحم ) ،حدغ جعفخ ومصاوع، الخميفة .ٚٔ

 الخشج.
 ،الحجيثة التخبية دار .وتصبيقات مفاىيع السعاصخة لتخبيةا في اإلشخاؼ ( 1992 ): زياد دمحم حسجاف، .ٛٔ

 .عساف
 الػفاء دار .السعمسيغ وتعجاد العسمية التخبية دليل  ( 2003 ) :األميغ ، الحفيع عبجو  ،فايد دنجش، .ٜٔ

 اإلسكشجرية والشذخ، الصباعة لجنيا
الفكخ  دار ،الثاني الكتاب ،العسمية التخبية دليل – وتعجاده السعمع اختيار ( 1996 ) :  عمي راشج، .ٕٓ

 القاىخة العخبي،
 العرخؼ  خرائز السعمع ،الثالث الكتاب ،األساسية ومياراتو الشاجح السعمع ( 2002 ) :عمي راشج، .ٕٔ

 العخبي. الفكخ دار : القاىخة ،عميو اإلشخاؼ – أدواره _
 اإلسكشجرية : مصبعة الجسيػرية. .دليل التخبية العسمية(: ٕٔٓٓالكمدة، رجب ) .ٕٕ
 .ٖعساف: دار وائل لمصباعة والشذخ، ط ،األردف .اإلدارة الرفية( : ٖٕٓٓرمدؼ فتحي ىاروف ) .ٖٕ
 الصبعة .التجريذ وأساسيات السيجانية التخبية:  ( 1998 ) المصيف عبج والحميبي، ميجؼ سالع، .ٕٗ

 .الخياض العبيكاف، مكتبة ،الثانية
 الكتاب دار :مرخ، القاىخة .وأدواره ومكانتو إعجاده" السعمع ( 2002 ) :محسػد ،وسعيج دمحم سعفاف، .ٕ٘

 الحجيث
 :مرخ القاىخة،. معمسيا كفايات -شخائقيا -أسديا اإلسالمية التخبية ( 2000 ) :مرصفى شمبي، .ٕٙ

 .والتػزيع لمشذخ الثقافة دار
مػضػعات ججيجة في ميجاف التخبية العسمية مغ مجارس الحزانة إلى  (:ٜٜٗٔشمتػت، عمي) .ٕٚ

 .ٔط ،الكػيت: دار القمع .الجامعة
 أزمشة : األردف عساف، .ألشائيا وفي الخجمة قبل السيشي ونسػه السعمع ( 2004 ) :لبيبة صالح، .ٕٛ

 والتػزيع. لمشذخ
 القاىخة السرخية، األنجمػ مكتبة ،3 ط. التجريذ لعسمية التخبػية األصػؿ: ( 2000 ) مججؼ عديد، .ٜٕ
 الخياض: دار الشذخ الجولي.ع.التجريب وتعجاد السعم(: ٖٜٜٔ) يذ ،قشجيل .ٖٓ
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 : الخياض ".السيجاني التجريب دليل" التجريذ ميارات ( 2003 ) :هللا عبج الحريغ، يذ، قشجيل، .ٖٔ
 .1 ط ،الػششية فيج السمظ مكتبة

عساف : دار الذخوؽ لمشذخ  .نساذج التجريذ الرفي(: ٜٜٛٔ) نايفة، يػسف و.قصامي، قصامي .ٕٖ
 .  وتػزيع

 .الفكخ دار : عساف األردف .وتجريبو تشسيتو السعمع إعجاد( 2005 ) :سييخ  حػالة، مرصفى، دمحم، .ٖٖ
 عساف: دار الفكخ. .إعجاد السعمع وتشسيتو وتجريبو(: ٕ٘ٓٓ) مرصفى عج الدسيع ،دمحم .ٖٗ
  .ٕط القاىخة : عالع الكتب، .اإلدارة السجرسية الحجيثة (:ٜ٘ٛٔووىيب ) ،دمحم سسعاف ،مخسي .43
 :مرخ القاىخة، .والتصبيق الشطخية بيغ التجريذ ميارات تعمع تفخيج:  ( 2004 )  صالح محسػد، .43

 .1 ط الكتب،، عالع
.  مخاحمو -أىسيتو  -التجريب السيجاني: تعخيفو (: ٕٗٔٓسامية مػسي إبخاىيع، ونائمة حدغ فائق ) .ٖٚ

 القاىخة. ،عالع الكتب
. دار الزياء التخبية العسمية السيجانية لصمبة كمية العمػـ التخبػية(: ٕٛٓٓماجج جابخ، وحديغ بعارة ) .ٖٛ

 األردف. ،لمشذخ والتػزيع
 الدعػدية. . جامعة شقخاء، السسمكة العخبيةدليل التخبية العسمية(: ٖٗٗٔنػؼ الغخيبي ) .ٜٖ
 ( كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ، جسيػرية مرخ العخبية.ٖٕٔٓوليقة التجريب السيجاني ) .ٓٗ
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 سالحق قائسة ال
 دعشهان السمحق رقم السمحق

 .الطالب/ـه في مقخر التخبية السيجانيةآلية تقييم  (ٔممحق)
 (ٕممحق)

استسارات 
تقييع 

السذخؼ 
 األكاديسي

 طالب/السعمم بقدم الجراسات اإلسالمية.استسارة تقييم السذخف األكاديسي لم
 مدار صعهبات التعمم. -طالب/السعمم بقدم التخبية الخاصةاستسارة تقييم السذخف األكاديسي لم

 مدار التخبية الفكخية. -طالب/السعمم بقدم التخبية الخاصةالسذخف األكاديسي لماستسارة تقييم 
 طالب/السعمم بقدم االقتراد السشدلي) دعسمي ونظخي(.استسارة تقييم السذخف األكاديسي لم
 طالب/السعمم بقدم رياض األطفال.استسارة تقييم السذخف األكاديسي لم

( ٖممحق)
استسارات 

تقييع السعمع 
 ستعاوف ال

 طالب/السعمم بقدم الجراسات اإلسالمية.استسارة تقييم السعمم الستعاون لم
مدار صعهبات  -طالب/السعمم بقدم بقدم التخبية الخاصةاستسارة تقييم السعمم الستعاون لم

 التعمم.
 الفكخية.مدار التخبية  -طالب/السعمم بقدم بقدم التخبية الخاصةاستسارة تقييم السعمم الستعاون لم
 طالب/السعمم بقدم االقتراد السشدلي) دعسمي ونظخي(.استسارة تقييم السعمم الستعاون لم
 طالب/السعمم بقدم رياض األطفال.استسارة تقييم السعمم الستعاون لم

 استسارة تقييم قائج/ــة السجرسة / الخوضة (ٗممحق)
 ( ٘ممحق)

نساذج 
متابعة سيخ 

التجريب 
 السيجاني

 التدجيل السبجئي لمطالب/ السعمم استسارة
 . التطبيق طالب/السعمم بسجارس وروضاتمسذخف األكاديسي لمالديارات اإلشخافية ل متابعة تقخيخ

 ججول زيارات مذخفة الكمية لمسجارس / الخوضات.
 تقخيخ زيارة مجرسة/ روضة
 تقخيخ حرص السذاهجة .

 تقخيخ لقاءات التجريذ السرغخ.
 حرخ وتدجيل الغياب لمطالب/ السعمسين. استسارة

 نسهذج اإلنحار األول والثاني لمغياب لمطالب/ السعمسين.
 .السيجاني طبيقدعن فتخة الت الحاتي لمطالب السعمم التقخيخ (ٙممحق)
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 " انتربٍت انمٍذاوٍت/ـه فً مقرر بنبطانآنٍت تقٍٍم "
 

 الهكسم عضى/ج هٌئح الذدزًع         وفقه هللا،،

 الظلام علٌكو وزحهح هللا وةسكاده.. وةعد،

 

ٔانز٘ ثشفمّ انًُبرط انًؼزًذح نزمٛٛى أداء انطبنت/ـخ فٙ يمشس انزشثٛخ انًٛذاَٛخ، 

كغبة انكفبٚبد انالصيخ يٍ رخطٛظ ٔرُفٛز ٔرمٕٚى نؼًهٛخ انزذسٚظ، يغ إٚٓذف إنٗ 

فٙ انزخظض  انزؼهًٛٙاإلرمبٌ نهًٓبساد انزذسٚغٛخ انًشرجطخ ثؼُبطش انًٕلف 

نهًزذسة/ـّ.انذلٛك   

 ٔلذ رى رمغٛى انذسعبد ٔفمبً نهغذٔل انزبنٙ:

 آنٛخ انزمٛٛى انذسعخ انًخظظخ انمبئى ثبنزمٛٛى و

انكهٛخيششف/ـّ  1  صالس صٚبساد يؼزًذح، ُٚؤخز يزٕعطٓب انؾغبثٙ. 66 

 رمٛٛى انغًبد انؼبيخ نهطبنت/ـّ انًزذسة/ـّ.  16 لبئذ/ـّ انًذسعخ 2

3 
انًؼهى/ـّ 

 انًزؼبٌٔ
 صٚبسربٌ يؼزًذح، ُٚؤخز يزٕعطًٓب انؾغبثٙ. 36

 

 الهشرف على الذسةٌح الهٌدانٌح                                                  

د. ًاسر أحهد                                                                                        

 السًع
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طالث/الهعلو ةأقظام:دقٌٌو الهشرف الأكادًهٍ للاطذهازاخ   

 

 .انذساعبد اإلعاليٛخ 

 طؼٕثبد انزؼهى، ٔانزشثٛخ انفكشٚخ. -انزشثٛخ انخبطخ ثًغبسٚٓب 

 .ٙااللزظبد انًُضن 

 .سٚبع األطفبل 
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 اعزًبسح رمٛٛى انطبنت/ـّ فٙ يمشس انزشثٛخ انًٛذاَٛخ )لغى انذساعبد اإلعاليٛخ(

 "خبص ثًششف انكهٛخ"

  انشلى انغبيؼٙ  اعى انطبنت/ـّ

  انؾظخ  انًبدح  انًذسعخ

  ػُٕاٌ انذسط

 أٔالً: أثشص انًهؾٕظبد:

 عـ( فٙ يغبل انزمٕٚى ة( فٙ يغبل انزُفٛز أ( فٙ يغبل انزخطٛظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 صبَٛبً: ػُبطش انزمٛٛى:

دسعبد( 16أ( االنزضاو ٔانؾضٕس ) و  
انذرجت 

 انىهبئٍت

انذرجت 

 انمستحقت
دسعبد ( 16) انذسط عـ( إػذاد خطخ و  

انذرجت 

 انىهبئٍت

انذرجت 

 انمستحقت

.االنزضاو ثًٕاػٛذ انؾضٕس ٔاالَظشاف 1 االَزظبو فٙ انزؾضٛش انٕٛيٙ.  16  5   2  

2 
االنزضاو ثؾضٕس انؾظض انٕٛيٛخ انًغُذح 

 نهطبنت/ـّ.
5  11 

كزبثخ انخطخ انزذسٚغٛخ انٕٛيٛخ ثطشٚمخ 

 يُظًخ ٔيزغهغهخ.
1  

دسعبد ( 16) انخظبئض انشخظٛخة(  و انذرجت  

 انىهبئٍت

انذرجت 

 انمستحقت
ثظٕسح ػهًٛخ طؾٛؾخ.طٛبغخ األْذاف  12  2  

.نهطالةاالْزًبو ثبنًظٓش انؼبو كمذٔح  3  2  13 
انزُٕع فٙ األْذاف ثؾٛش رشًم 

.انًٓبسٚخ( –انٕعذاَٛخ –)انًؼشفٛخ  
1  

ٔانؾٕٛٚخ. انؾًبطلٕح انشخظٛخ ٔ 4  1  14 
انذسط ػهٗ صيٍ  َشبطبدرٕصٚغ 

.انؾظخ  
2  

5 
 ٔانؾشص ػهٗ االعزفبدح يٍرمجم انُمذ 

.انًششف/ـّ  
  1 رؾذٚذ انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ انًُبعجخ. 15  2

ٔؽغٍ انزظشف.ًزغ ثبنهجبلخ انز 6   1 رضًٍٛ اعزشارٛغٛبد انزمٛٛى. 16  1 

.االرضاٌ االَفؼبنٙعشػخ انجذٚٓخ ٔ 7  1      

8 
 طبلىانًذسعخ ٔ لبئذؽغٍ انزؼبيم يغ 

 انزذسٚظ.
2      

9 
ٔانجشايظ فٙ األَشطخ  انفبػهخًشبسكخ ان

 انًذسعٛخ.
1      
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 صبَٛبً: ربثغ ػُبطش انزمٛٛى:

دسعخ( 11)انزذسٚظ  ٔاعزشارٛغٛبدك ائطشد(  و انذرجت  

 انىهبئٍت
انذرجت 

 انمستحقت
دسعخ( 28) انزمٕٚى ْـ( أدٔاد ٔأعبنٛت و انذرجت  

 انىهبئٍت
انذرجت 

 انمستحقت

.ٔاالَزمبنٙ(انغٛذ نهذسط )االفززبؽٙ، انزًٓٛذ   17 انزؾشٚشٚخ.ٔٛى انشفٓٛخ ٛانزم أعبنٛترُٕع  36  2   2  

.انزًكٍ يٍ انًبدح انؼهًٛخ 18  1  31 
ركهٛف انطالة ثبنٕاعجبد انًُضنٛخ انًُبعجخ 

 ٔيزبثؼزٓب.
2  

.انزذسٚظ انًُبعجخاعزشارٛغٛخ  اعزخذاو 19   2 انزُٕع فٙ اعزخذاو انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ. 28  2 

انششػ.انزذسط فٙ  26   6 رُظٛى ٔرشرٛت اعزخذاو انغجٕسح 27  2 

.اعزخذاو أعبنٛت انزؼضٚض  25   2 انذلخ ٔانًزبثؼخ فٙ رظٕٚت َشبطبد انزؼهى 32  2 

.انزؼهًٛٛخ نهزمُٛبدانزٕظٛف انظؾٛؼ  29  1  26 
سثظ يٕضٕع انذسط ثؾٛبح انطبنت/ِ 

 ٔثٛئزّ
2  

.إداسح ٔضجظ انظف 21 َجشارّ ٔضٕػ انظٕد ٔانزذسط فٙ 22  1   01  

    33 
اعشاء انزؼذٚالد انالصيخ نهزذسٚظ ثُبء 

 ػهٗ انُزبئظ
2  

:صبنضبً: انًغًٕع انكهٙ    

   الدرجة المستحمة كتابة الدرجة المستحمة الدرجة النهائٌة

61 ....................... .................................................................   

عضو هٌئة التدرٌساسم   ..............................................................................................   

   .............................................................................................. التولٌع
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 (عملً) المعلمة بالتربٌة المٌدانٌة لسم االلتصاد المنزلًبطالة تموٌم الطالبة/ 

 )استمارة تمٌٌم مشرفة الكلٌة(

 ................... :اسم الستجربة :......................       الخقم الجامعي
 ............د/ ......... :...........................       السذخفة :السجرسة
 درجة 31السجسهع الكمى الستسارة التقييم =    الجرس:.......................دعشهان 

 

 التمٌٌم معٌار م

 تحمك المعٌار

 درجة(1)

تحمك بدرجة 

 متوسط

 درجة(1/2)

 لم ٌتحمك

 صفر

 : السمات الشخصٌة والسلوكٌة للطالبة / المعلمةأوالً 

   1 .المظهر والسلون اإلسالمً فًااللتزام بتعالٌم الدٌن  1

   1 ووضوحه.سالمه النطك  2

   2 االلتزام بالحضور فى المواعٌد الرسمٌه للمدرسة . 3

   2 المواظبة على الدوام فى المدرسه طوال االسبوع . 4

   2 االلتزام بمواعٌد بداٌة ونهاٌة الحصص . 5

   1 معاملتهم . فًمع التلمٌذات والعدل  ةالعاللة الطٌب 6

) الغذاء  المنزلًالمدرة على االنتاج والممارسة الفعلٌة لمجاالت االلتصاد  7

 –اداره التصادٌات االسرة  –تأثٌث مسكن  –المالبس والنسٌج  – والتغذٌة

 . والعاللات االسرٌة ( الطفولة

1   

 ثانٌاً معاٌٌر ما لبل التدرٌس )التخطٌط وتحضٌر الدرس (

   1 والخبرات تنظٌما تصاعدٌاً من حٌث الصعوبة .تنظٌم المعلومات والمهارات   .1

   1 تجرٌب الخامات واالدوات ومعرفة خواصها وطرق معالجتها .  .2
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   1 تحدٌد بٌانات الدرس بوضوح ) التارٌخ /الحصة / الفصل / عنوان الدرس العملً (  .3

التفصٌل ( المرونة فً إعداد البٌئة الصفٌة أٌاً كانت ) الفصل / معمل التغذٌة /معمل   .4

 مع مراعاة التهوٌة الجٌدة واإلضاءة .

1   

   1 تنوع األهداف المهارٌة فى مستوٌاتها وصٌاغتها بطرٌمة إجرائٌة ٌسهل لٌاسها .  .5

ابتكار اسالٌب متنوعة وفعالة لحث الطالبات على تنفٌذ المطلوب منهن ) تغذٌة /   .6

 اشغال فنٌة / تفصٌل ...........( .
1 

  

تتناسب مع األهداف السلوكٌة للدرس  التًاختٌار الوسائل التعلٌمٌة الحدٌثة   .7

 .الفصل  فًومستوى الطالبات 
1 

  

   1 مراعاة االمكانات المتوافرة بالمدرسة وال تتعارض مع لٌم وتمالٌد المجتمع .  .8

 إجراءات عرض الدرسثالثاً : 

   1 .اختٌار تهٌئة مناسبة للتمهٌد للدرس تثٌر دافعٌة الطالبات للتعلٌم   .1

 الحٌاتٌةعرض أنشطة وإجراءات التدرٌس بحٌث تتضمن المفاهٌم والمضاٌا   .2

 بما ٌتناسب مع طبٌعة الدرس وزمنه .
1 

  

   1 تنظٌم جلوس وولوف التلمٌذات بالشكل المناسب لدرس العملً .  .3

   1 وخطوات العمل الخاص بالعملً.االلتزام بتمنٌات   .4

التطبٌك امام التلمٌذات ومدى التزام الطالبه المعلمة بالممادٌر وخطوات العمل   .5

. 
1 

  

   1 .وضع خطة إلنهاء الدرس   .6

   1 الئمة .بصورة  معمل مالبس ( –مكان العمل ) معمل تغذٌه تنسٌك وعرض   .7

 األسرٌةتدعٌم الدروس باستخدام المراجع والمماالت المرتبطة بالتربٌة   .8

 كمصادر للمعرفة .
1 

  

   1 الهادفة المباشرة (. الخبرةاعتماد مبدأ البحث والتجرٌب والتطوٌر ) تطبٌك   .9

   1 مراعاة الخط الزمنى لالنتمال بخطوات الدرس تدرٌجٌاً .  .11

   1 تأصٌالً لفكرة المشاركة المجتمعٌة . الحٌاتٌةربط الدرس بالموالف   .11
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من المرح على الدرس مع ادارة الصف  شًءالتفاعل مع التلمٌذات واضفاء   .12

 بشكل جٌد.
1 

  

 استخدام أسالٌب تعزٌز متنوعه للتلمٌذات .  .13

 

1 

  

متابعه التلمٌذات أثناء العمل وتوجٌهم فً الولت المناسب فردٌاً وجماعٌاً   .14

 مع المستوى الفكري لهن .توجٌهاً ٌتناسب 
1 

  

السماح للتلمٌذات بالمرونة فً الجلوس والحركة واالستخدام االمثل للخامات   .15

 واالدوات .
1 

  

التغذٌة الراجعة اثناء ممارسة التلمٌذات للعملً ) تغذٌة / تفصٌل /اشغال فنٌة   .16

).... 
1 

  

   1 تعزٌز لٌمه العمل الٌدوي واحترامه .  .17

التلمٌذات على وضع كل شًءفً مكانهالمحدد والحفاظ على االدوات تدرٌب   .18

 وترشٌد االستهالن فً الخامات المستخدمة .
1 

  

الماكٌنات والتزامها بالممادٌر  تحرى الدلة اثناء استخدام اآلالت الحادة   .19

 الخاصة بالتطبٌك العملً .
1 

  

عند اختٌار المواضٌع  الجارٌة واألحداثاستغالل المناسبات الدٌنٌة والوطنٌة   .21

 .سٌتم تدرٌسها التً 

1   

 األخرىوجمٌع المواد الدراسٌة  األسرٌةالمدرة على الربط بٌن التربٌة   .21

 علم حٌاة . بأنه المنزلًعلى فلسفه االلتصاد  اً اعتماد

1   

   1 .األسرٌةالتربٌة  فًابتكار أفكار متجددة   .22

خلمة باعتبارها ركٌزة أساسٌة فً تدرٌس إبراز آٌات الرحمن الجمالٌة فً   .23

 التربٌة األسرٌة .

1   

 رابعاً : معاٌٌر استخدام الوسائل التعلٌمٌة

   1 صدق ووضوح معلومات الوسائل التعلٌمٌة . 1

   1 . ةبشكل صحٌح بما ٌحمك أهداف الدرسلٌالوس استخدام 2

   1 الوسائل التعلٌمٌة.استغالل البٌئة فً إنتاج  3
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 خامساً : معاٌٌر بعد الدرس التموٌم

مدى مناسبة )الموضوع , األهداف وتحمٌمها، الممدمة، الشرح ووضوحه،  1

 .الخامات واألدوات، الوسائل التعلٌمٌة( 
1 

  

 المنزلًتطوٌر األفكار والرموز الخاصة بااللتصاد  فًمدى مساهمة الدرس  2

 .للتلمٌذات
1 

  

اكساب التلمٌذات سلوكٌات حسنة أو تعدٌل او الغاء  فًمدى مساهمة الدرس  3

 سٌئةاثناء تطبٌك العملً .سلوكٌات 
1 

  

   1 وسجالت األداء . ،استخدام طرق متنوعة للتموٌم مثل المالحظة 4

   1 المعلمة بسجالت أداء التلمٌذات وإعالمهم بمدى تمدمهم . الطالبةاحتفاظ  5

   1 التدرٌس والخطط بناًء على نتائج التموٌم .تعدٌل األداء واستراتٌجٌات  6

   1 معالجة ضعاف المستوى وتشجٌع المتفولات . فًاالستفادة من نتائج التموٌم  7

مراعاة الفروق الفردٌة بٌن التلمٌذات وتمدٌم التغذٌة الراجعة  8

 للتعلم .المناسبةوالداعمة 
1 

  

 ومدعماً للتعلٌم .تمدٌم التغذٌة الراجعة للدرس كان مناسباً  9

 

1 

  

 سادساً : ملف إنجاز الطالبة

وإخراجه بشكل بالمدرسة معرض  إعداد فً المعلمة الطالبة مدى تعاون 1

 مبتكر .
1 

  

 التعاون مع إدارة المدرسة فً تنفٌذ الخطط، والبرامج واألنشطة. 2

 

1 

  

 . فً المدرسةالمعلمة  االنجازات التً حممتها الطالبة 3

 

1 

  

 . وتفعٌلها الحصص االحتٌاطٌةولت  تفادة منساالمدى  4

 

1 

  



 كليت التربيت بىادي الدواسز                  دليل الخدريب امليداني

 59من  33الصفحة 
 

 تمدٌم ملف االنجاز بشكل مناسب ومبتكر وكامل فً الولت المحدد. 5

 

1 

  

   1 المعلمة. توفر موارد الكترونٌة لإلنجازات واألنشطة التً لامت بها الطالبة 6

   1 المطلوبة على ملفها.تمبل توجٌهات المشرف بصدر رحب، وتنفٌذ التعدٌالت  7

   61 مجموع الدرجات 
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 ( نظري)  االلتصاد المنزلً بطالة تموٌم الطالبة/ المعلمة بالتربٌة المٌدانٌة لسم

مشرفة الكلٌة () استمارة تمٌٌم   

............ ٙانشلى انغبيؼ             :......................     خاعى انًزذسث  

انًششفخ ...................              انًذسعخ ...........................      

دسعخ 66انًغًٕع انكهٗ العزًبسح انزمٛٛى =   

انذسعخ  عٕاَت انزمٛٛى و

 انُٓبئٛخ 

 انذسعخ

 انًؼطبح

 يالؽظبد

يؼبٚٛش انشخظٛخ: أٔالً   16    

.انًظٓش ٔانغهٕن اإلعاليٙ فٙاالنزضاو ثزؼبنٛى انذٍٚ  1  2   

ٔٔضٕؽّ.عاليّ انُطك  2  2   

.لٕح انشخظٛخ ٔانضمخ ثبنُفظ  3  2   

يؼبيهزٓى . فٙيغ انزهًٛزاد ٔانؼذل  خانؼاللخانطٛٛج 4  2   

) انغزاء  انًُضنٙانمذسح ػهٗ االَزبط ٔانًًبسعخ انفؼهٛخ نًغبالد االلزظبد  5

 –اداسِ الزظبدٚبد االعشح  –رأصٛش يغكٍ  –انًالثظ ٔانُغٛظ  – ٔانزغزٚخ

. ٔانؼاللبد االعشٚخ ( انطفٕنخ  

2   

يؼبٚٛش يب لجم انزذسٚظ )انزخطٛظ ٔرؾضٛش انذسط (: صبَٛبً   12   

أْذاف انًُٓظ .انزخطٛظ نهذسٔط اػزًبداً ػهٗ  6  2   

   2 رؾذٚذ ثٛبَبد انذسط ثٕضٕػ ) انزبسٚخ /انؾظخ /انفظم / ػُٕاٌ انذسط  7

ػُذ طٛبغخ أْذاف انذسط . األعشٚخيشاػبح االْذاف انؼبيخ نهزشثٛخ  8  2   

.ثذلخ ٔرغهغم  انؼهًٙرؾذٚذ انًفبْٛى ٔانؼُبطش انشئٛغٛخ ٔانًؾزٕٖ  9  2   

يغزٕٚبرٓب  فٙرُٕع األْذاف انغهٕكٛخ ) انًؼشفٛخ / انًٓبسٚخ/ انٕعذاَٛخ (  16

.ٚغٓم لٛبعٓب  إعشائٛخٔطٛبغزٓب ثطشٚمخ   

2   

رًُٗ انزفكٛش انُبلذ ٔؽم انًشكالد اعزخذاو طشق ٔاعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ  11

 ٔيٓبساد األداء نذٖ انزهًٛزاد .

2   

إعشاءاد ػشع انذسطصبنضبً :   18    

.اخزٛبس رٓٛئخ يُبعجخ نهزًٓٛذ نهذسط رضٛش دافؼٛخ انطبنجبد نهزؼهٛى  12  2   

 انؾٛبرٛخػشع أَشطخ ٔإعشاءاد انزذسٚظ ثؾٛش رزضًٍ انًفبْٛى ٔانمضبٚب  13

.ثبعزشارٛغّٛ انزذسٚظ انزٗ رى رؾذٚذْب فٗ رخطٛظ انذسط ثًب ٚزُبعت   

2   

.ٔضغ خطخ إلَٓبء انذسط  14  2   
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الئمخ .رُغٛك ٔػشع دفزش انزؾضٛش ثظٕسح  15  2   

.ثبنشكم انًُبعت نطشٚمخ انزذسٚظ انًخزبسح طبنجبد رُظٛى عهٕط ان 16  2   

 األعشٚخرذػٛى انذسٔط ثبعزخذاو انًشاعغ ٔانًمبالد انًشرجطخ ثبنزشثٛخ  17

 كًظبدس نهًؼشفخ .

2   

.يشاػبح انخظ انضيُٗ نالَزمبل ثخطٕاد انذسط رذسٚغٛبً  18  2   

يٍ انًشػ ػهٗ انذسط يغ اداسح انظف  شٙءانزفبػم يغ انزهًٛزاد ٔاضفبء  19

 ثشكم عٛذ.

2   

   2 اعزخذاو أعبنٛت رؼضٚض يزُٕػّ نهزهًٛزاد . 26

   8 ساثؼبً : يؼبٚٛش اعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛٛخ

أْذاف انذسط .رزُبعت يغ  انزٙاخزٛبس انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انؾذٚضخ  21  2   

انزؼهًٛٛخ.طذق ٔٔضٕػ يؼهٕيبد انٕعبئم  22  2   

   2 يشاػبح انٕعبئم انزؼهًٛٛخ نًغزٕٖ َضظ انزهًٛزاد . 23

انٕلذ انًُبعت ٔػذو رشكٓب نفزشح طٕٚهخ  فٙاعزخذاو انٕعبئم انزؼهًٛخ  24

. طبنجبد ايبو ان  

2   

   12 خبيغبً : يؼبٚٛش ثؼذ انذسط )انزمٕٚى (

نهغٕاَت االرٛخ :يشاػبح انزمٕٚى  25  

يذٖ يُبعجخ ) انًٕضٕع , األْذاف ٔرؾمٛمٓب، انًمذيخ، انششػ 

 ٔٔضٕؽّ، انخبيبد ٔاألدٔاد، انٕعبئم انزؼهًٛٛخ ( 

2   

   2 اعزخذاو طشق يزُٕػخ نهزمٕٚى يضم انًالؽظخ ٔعغالد األداء . 26

. ٔإػاليٓى ثًذٖ رمذيٓىالطالبات انًؼهًخ ثغغالد أداء  انطبنجخاؽزفبظ  27  2   

يؼبنغخ ضؼبف انًغزٕٖ ٔرشغٛغ  فٙاالعزفبدح يٍ َزبئظ انزمٕٚى  28

 انًزفٕلبد .

2   

. يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انزهًٛزاد اصُبء انزمٕٚى 29  2   

   2 رمذٚى انزغزٚخ انشاعؼخ كبٌ يُبعجب ٔيذػًب نهزؼهى .  36

   66 يغًٕع انذسعبد 

 

 

 



 كليت التربيت بىادي الدواسز                  دليل الخدريب امليداني

 59من  36الصفحة 
 

 انزٕعٛٓبد انغهجٛبد االٚغبثٛبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الدرجة كتابٌاً: ........................    اسم المشرفة: د/ .....................

 المراجعة: ..............................    التولٌع:.................................

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كليت التربيت بىادي الدواسز                  دليل الخدريب امليداني

 59من  37الصفحة 
 

 استمارة تمٌٌم الطالبة فً التدرٌب المٌدانى ) لسم رٌاض األطفال(
 اسم الطالبة /.............................  الفصل الدراسً/.الثانً

 اسم الروضة/.............................. ...   التارٌخ/......................................

 بنود التمٌٌم العنصر م
 

 درجة
 

 البند

الدرجة 
المستحمة 

 للطالبة

 مالحظات

1  
 

السمممممممممممممات 
 الشخصٌة

   1 مظهرها الئك ومناسب
   1 النطك السلٌم لمخارج األلفاظ

   1 تتصرف كمدوة فً تعاملها مع األطفال
تتمبل التوجٌه ولدٌها استعداد للتطور    1   

   1 لدٌها اتزان انفعالً وتتحكم فى انفعاالتها
مجموع درجات 

 العنصر
 5 

 
  

2  
 
 

 التخطٌط

صحٌحة .تصٌغ االهداف صٌاغة   1   
تختار المحتوى الذى ٌساعد على تحمٌك األهداف 

 المنشودة .
1   

   1 تختار الوسائل التدرٌسٌة المناسبة للتدرٌس 
   1 تستخدم االستراتٌجٌة المناسبة لتحمٌك األهداف

   1 راعت جودة تنسٌك التخطٌط الٌومً.
من تحمك للتأكدتحدد أسالٌب ووسائل التموٌم المناسبة  

 االهداف
1   

 6  مجموع درجات العنصر

 
  

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

 التهٌئة
 

تجذب انتباه األطفال وتثٌر دافعٌتهم لموضـــوع النشاط 
 الجدٌد 

2   

تسترجع ما لدي االطفال من معلومات سابمة،  
األسئلة المثٌرة للتفكٌرعن طرٌك واستدعاؤها .   

2   

تموم ما ســـــبك تعلمه وربطه بموضوع النشاط  
 الجدٌد أو احدي نماطه.

1 
 
 

  

   5  مجموع درجات العنصر
4  

 
 
 
 

تستخدم عبارات متنوعة ومناسبة لمدرات االطفال 
  العملٌة ومن لاموس االطفال اللغوى.

2   

   1 تغٌر نبرات صوتها وشدتها ونوعٌتها .
السلون المرغوب فٌه فور صدوره  زتعز  1   

   1 تذكر األطفال بموانٌن الفترة
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عرض 
 الدرس

  1 تتعامل مع األطفال بهدوء واحترام ولطف وبشاشة
 

  1 تتمبل األطفال كما هم وتنصت لما ٌمولون 
 

تراعً شروط األمن والسالمة فً المواد واألدوات 
 والوسائل المستخدمة

1  
 

   1 تضــــــــبط سلوكٌات االطفال بأسالٌب تربوٌة . 
   1 تتٌح فرصة لألطفال لالعتماد على أنفسهم

توفر وسائل حسٌة وشبه حسٌة بعدد كاف وحجم 
 مناسب 

2   

تتٌح فرصه لألطفال لمشاهدة ولمس وفحص الوسٌلة 
 أثناء العرض

1   

االطفبل تعرض معهىمبث انذرس وتجٍب عه أسئهت 

 بصىرة صحٍحت .
2   

قبدرة عهى االبتكبر واإلبذاع نمسبٌرة انمتغٍراث 

 انتعهٍمٍت.
1   

تعرض انمعهىمبث بتسهسم مىطقً نٍستىعبهب االطفبل 

 دون نبس أو غمىض.
1   

تمىح االطفبل فرصت إثبرة حىاراث متعهقت بمىضىع 

 انذرس
1   

إلنهاء النشاطتلتزم بالتولٌت الزمنً المناسب   1   
   1 تنمل األطفال إلى الفترة التالٌة بطرٌمة مشولة وسلسة

مجممممممممممموع درجممممممممممات 
 العنصر

 21   

 
 

5 

 

طرررررررررررررررق 
 التدرٌس
 
 

تستخدم استراتٌجٌات متعددة تثٌر انتباه االطفال وتولد 
  لدٌهم الدافعٌة للتعلم

2   

تحافظ طرٌمة التدرٌس على نشاط االطفال فً أثناء 
. التعلم  

1   

تنسجم الطرٌمة مع المعلومات المتضمنة فً النشاط    1   
   1 تنوع الطالبة فً طرق وأسالٌب عرض األنشطة

مجموع درجات 
 العنصر

 5   

 
 
 

6 

 
 

 التموٌم

تستخدم وسٌلة تمٌٌم مناسبة لمعرفة مدى تحمك 
 األهداف 

 

2   

 تنوع المماٌٌس لتموٌم جوانب النمو المختلفة
 

1   

   2 تالحظ وتتابع األطفال بدلة لتتأكد من إنجازاتهم
مجموع درجات 

 العنصر
 

 5   
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دور المعلمة  7
 المساعدة

تلتزم بحضور النشاط كمعلمة مساعدة من بداٌته 
 لنهاٌته

1   

تساعد المعلمة االساسٌة فً تنظٌم األطفال وضبط 
 الصف.

2  
 

  1 تمرر الوسائل بٌن األطفال لمشاهدتها
 

مجموع درجات 
 العنصر

 4   

تلتزم الطالبة بالحضور للروضة فً أٌام التطبٌك  االنضباط 8
 المٌدانً

 

4   

تلتزم الطالبة بمواعٌد الحضور واالنصراف الرسمٌة 
 للدوام بالروضة

3    

تلتزم الطالبة بالولت المخصص لكل فترة من فترات 
 البرنامج الٌومً بالروضة

3   

درجات مجموع 
 العنصر

 11   

 المجموع الكلى
 

61   
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 بأقدام: الستعاون لمطالب/السعمماستسارة تقييم السعمم 

 
 .انذساعبد اإلعاليٛخ 
 طؼٕثبد انزؼهى، ٔانزشثٛخ انفكشٚخ. -انزشثٛخ انخبطخ ثًغبسٚٓب 

 .ٙااللزظبد انًُضن 

 .سٚبع األطفبل 
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ؼه ِّى  ًُ  انًزؼبٌٔ(اعزًبسح رمٛٛى انطبنت/ـّ فٙ يمشس انزشثٛخ انًٛذاَٛخ لغى انذساعبد اإلعاليٛخ )خبص ثبن

  انشلى انغبيؼٙ  اعى انطبنت/ـّ

  انؾظخ  انًبدح  انًذسعخ

 ػُٕاٌ انذسط
 

 

 أٔالً: ػُبطش انزمٛٛى:

 دسعبد( 6أ( انخظبئض انشخظٛخ ) و
انذرجت 

 انىهبئٍت

انذرجت 

انمستحق

 ة
 و

دسعبد  12عـ( طشائك ٔاعزشارٛغٛبد انزذسٚظ )

) 
انذرجت 

 انىهبئٍت

انذر

جت 

انمس

 تحقت

  3 .انزٓٛئخ انًُبعجخ نًٕضٕع انذسط  16  2 .نهطالةاالْزًبو ثبنًظٓش انؼبو كمذٔح  1

  2 .انضمخ ثبنُفظ 11  2 ٔانؾٕٛٚخ. انؾًبطلٕح انشخظٛخ ٔ 2

3 
ٍ انًؼهى ػهٗ االعزفبدح ي ٔانؾشصرمجم انُمذ 

 .انًزؼبٌٔ
  2 .انزفبػم االٚغبثٙ يغ انطالة 12  2

انذرجت  دسعبد ( 6ة( انزخطٛظ إلػذاد انذسٔط ) و

 انىهبئٍت

انذرجت 

انمستحق

 ة
  2 .اعزخذاو أعبنٛت انزؼضٚض  13

  1 أصُبء انششػ. انظؾٛؼاالعزشٓبد  14  2 ثظٕسح ػهًٛخ طؾٛؾخ.طٛبغخ األْذاف  4

5 
انغٛش فٙ خطخ انذسط ٔفك االعزشارٛغٛبد 

 انًؾذدح.
  2 .انزؼهًٛٛخ نهزمُٛبد انًُبعتانزٕظٛف  15  2

      2 انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ انًُبعجخ.رؾذٚذ  6

انذرجت  دسعبد ( 6) انزمٕٚى د( أدٔاد ٔأعبنٛت و

 انىهبئٍت

انذرجت 

انمستحق

 ة
    

      2 انزؾشٚشٚخ.ٔٛى انشفٓٛخ ٛانزم أعبنٛترُٕع  7

      2 ركهٛف انطالة ثبنٕاعجبد انًُضنٛخ انًُبعجخ. 8

      2 انذلخ ٔانًزبثؼخ فٙ رظٕٚت َشبطبد انزؼهى. 9

 :صبَٛبً: انًغًٕع انكهٙ
 انذسعخ انًغزؾمخ كزبثخ

 انذسعخ انًغزؾمخ انذسعخ انُٓبئٛخ

36 
...........................

... 

...............................................................................

......................... 

ؼه ِّى انًزؼبٌٔ ًُ  اعى ان

..............................................................................................................

.................................... 

 انزٕلٛغ

..............................................................................................................

.................................... 
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 استمبرة تقٍٍم انطبنب/ـه فً مقرر انتربٍت انمٍذاوٍت قسم انتربٍت انخبصت )خبص ببنُمعه ِّم انمتعبون(

  انشلى انغبيؼٙ  انطبنت/ـّاعى 

  انؾظخ  انًبدح  انًذسعخ

 ػُٕاٌ انذسط
 

 

 أٔالً: ػُبطش انزمٛٛى:

 دسعبد( 6أ( انخظبئض انشخظٛخ ) و
انذرجت 

 انىهبئٍت

انذرجت 

انمستحق

 ة
 و

دسعبد  12عـ( طشائك ٔاعزشارٛغٛبد انزذسٚظ )

) 
انذرجت 

 انىهبئٍت

انذرجت 

 انمستحقت

  3 .انزٓٛئخ انًُبعجخ نًٕضٕع انذسط  16  2 .نهطالةاالْزًبو ثبنًظٓش انؼبو كمذٔح  1

  2 .انضمخ ثبنُفظ 11  2 ٔانؾٕٛٚخ. انؾًبطلٕح انشخظٛخ ٔ 2

3 
ٍ انًؼهى ػهٗ االعزفبدح ي ٔانؾشصرمجم انُمذ 

 .انًزؼبٌٔ
  2 .انزفبػم االٚغبثٙ يغ انطالة 12  2

انذرجت  دسعبد ( 6ة( انزخطٛظ إلػذاد انذسٔط ) و

 انىهبئٍت

انذرجت 

انمستحق

 ة
  2 .اعزخذاو أعبنٛت انزؼضٚض  13

  1 أصُبء انششػ. انظؾٛؼاالعزشٓبد  14  2 ثظٕسح ػهًٛخ طؾٛؾخ.طٛبغخ األْذاف  4

5 
انغٛش فٙ خطخ انذسط ٔفك االعزشارٛغٛبد 

 انًؾذدح.
  2 .انزؼهًٛٛخ نهزمُٛبد انًُبعتانزٕظٛف  15  2

      2 انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ انًُبعجخ.رؾذٚذ  6

انذرجت  دسعبد ( 6) انزمٕٚى د( أدٔاد ٔأعبنٛت و

 انىهبئٍت

انذرجت 

انمستحق

 ة
    

      2 انزؾشٚشٚخ.ٔٛى انشفٓٛخ ٛانزم أعبنٛترُٕع  7

      2 ركهٛف انطالة ثبنٕاعجبد انًُضنٛخ انًُبعجخ. 8

      2 انذلخ ٔانًزبثؼخ فٙ رظٕٚت َشبطبد انزؼهى. 9

 :صبَٛبً: انًغًٕع انكهٙ
 انذسعخ انًغزؾمخ كزبثخ

 انذسعخ انًغزؾمخ انذسعخ انُٓبئٛخ

36 
...........................

... 

...............................................................................

......................... 

ؼه ِّى انًزؼبٌٔ ًُ  اعى ان

..............................................................................................................

.................................... 

 انزٕلٛغ

..............................................................................................................

.................................... 
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) عملى (  (المعلمة المعاونةب )خاص بطالة تموٌم الطالبة المعلمة بالتربٌة المٌدانٌة لسم االلتصاد المنزلى  

 اسم الستجربة :......................                 الخقم الجامعي ............ 
 السجرسة : ...........................                 السذخفة ...................

بنود التمٌٌم           م  الدرجة  
 النهائٌه

الدرجة 
 المعطاه

 مالحظات

 أوالً السمات الشخصٌة والسلوكٌة للطالبة / المعلمة :  
 

2   

شخصٌتها جادة متزنة انفعالٌاً وتعدل فً المعاملة بٌن جمٌع  1
 الطالبات .

1   

   1 تحسن التصرف أمام المشكالت الطارئة.  2

 ثانٌاً مهارات تخطٌط الدرس :-  
 

6   

تراعى وضوح الهدف العام من الدروس, وارتباطه بالمحتوى ,  3
. وبما سبك تعلمه  

1   

تراعى شمول نواتج التعلم الجوانب األساسٌة المعرفٌة والمهارٌة  4
 والوجدانٌة .

1   

   1 تختار استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة . 5
   1 تجهز الخامات واألدوات التً ٌتطلبها الدرس . 6
   1 ترتٌب مكان تواجد الطالبات جلوساً أو ولوفا بما ٌٌسر متابعتهن . 7
بعض المراحل مسبماً وفماً لمتطلبات الدرس توفٌراً للولت  تعد 8

 وحرصاً على انتهاء الدرس فً الولت المحدد .
1   

 ثالثاً مهارات تنفٌذ الدرس العملً : 
 

5   

   1 تركز على احتٌاطات األمان والسالمة داخل المعمل .  9
توجه الطالبات نحو ترشٌد االستهالن فً الخامات والطالة  11

 المستخدمة .
1   

   1 تحرص على استعمال الطالبات الصحٌح لألجهزة واألدوات . 11
 تحرص على أن ٌكون اتجاه عملها متوافما مع اتجاه عمل الطالبات  12

  
1   

   1 تحركاتها فً المعمل محسوبة تساعد على جذب انتباه الطالبات . 13
 رابعاً مهارات إنهاء العمل : 

 
2   

ملخص سرٌع للخطوات التً تم إنجازها .تمدم  14  1   
   1 تحرص على اعادة مكان العمل كما كان لبل البدء . 15

   15 درجة  مجموع درجات التمٌٌم       
 تولٌع المعلمة المعاونة  

                                                                                                                       .....................    
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المعلمة المعاونة ( ) نظري (خاص ببطالة تموٌم الطالبة المعلمة بالتربٌة المٌدانٌة لسم االلتصاد المنزلً )   
:......................                 انشلى انغبيؼٙ ............اعى انًزذسثخ    

 انًذسعخ : ...........................                 انًششفخ ...................

الدرجة  بنود التمٌٌم        م 
 النهائٌه

الدرجة 
 المعطاه

 مالحظات

 أوالً السمات الشخصٌة والسلوكٌة للطالبة / المعلمة :  
 

3   

   1 االلتزام بتعالٌم الدٌن اإلسالمً فً المظهر والسلون . 1
شخصٌتها جادة متزنة انفعالٌاً وتعدل فً المعاملة بٌن جمٌع  2

 الطالبات
1   

   1 تخرج الحروف من مخارجها بصوت مسموع وواضح . 3
   4 ثانٌاً مهارات تخطٌط الدرس :- 

بوضوح ) التارٌخ/الحصة /الفصل /عنوان تحدٌد بٌانات الدرس  4
 الدرس ( .

1   

تنوع األهداف السلوكٌة ) المعرفٌة /المهارٌه/ الوجدانٌة ( فً  5
 مستوٌاتها وصٌاغتها بطرٌمة اجرائٌة ٌسهل لٌاسها .

1   

   1 تختار استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة . 6
7 

 
   1 استخدام الوسائل التعلٌمٌة فً الولت المناسب .

   3 ثالثاً اجراءات عرض الدرس :- 
.عرض الدرس باالستراتٌجٌة التً تم تحدٌدها فً التخطٌط للدرس 8  1   

   1 ربط محتوى الدرس بأهدافه. 9
   1 تنسٌك وعرض دفتر التحضٌر بصورة الئمة . 11

   3 رابعاً معاٌٌر استخدام الوسائل التعلٌمٌة :- 
التعلٌمٌة الحدٌثة التً تتناسب مع أهداف الدرس .اختٌار الوسائل  11  1   
   1 استخدام الوسائل التعلٌمٌة فً الولت المناسب . 12
   1 استغالل امكانٌات البٌئة المحلٌة فً انتاج الوسائل التعلٌمٌة . 13

   2 خامساً معاٌٌرما بعد الدرس ) التمٌٌم ( :- 
اهداف الدرس، الممدمة، الشرح مدى مناسبة ) الموضوع، تحمٌك  14

 ووضوحه، الوسائل التعلٌمٌة ( .
1   

   1 مراعاة الفروق الفردٌة بٌن التلمٌذات أثناء التموٌم .  15

   15 درجة مجموع درجات التمٌٌم      
                       
 تولٌع المعلمة المعاونة                       
                      ............................... 
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 استمارة تمٌٌم الطالبة فً التدرٌب المٌدانى لسم رٌاض األطفال ) المعلمة المتعاونة(
 اسم الطالبة /.............................  الفصل الدراسً/........

التارٌخ/......................................اسم الروضة/.............................. ...     

 بنود التمٌٌم العنصر م
 

 درجة
 

 البند

الدرجمممممممممة 
المسممممتحمة 

 للطالبة

 مالحظات

1  
 

السمممممممممممممات 
 الشخصٌة

   1 مظهرها الئك ومناسب

   1 لنطك السلٌم لمخارج األلفاظا

   1 تتصرف كمدوة فً تعاملها مع األطفال

   1 تتمبل التوجٌه ولدٌها استعداد للتطور  

   1 لدٌها اتزان انفعالً وتتحكم فى انفعاالتها
مجممممممممممموع درجممممممممممات 

 العنصر
 5 

 
  

2  
 
 

 التخطٌط

   1 تصٌغ االهداف صٌاغة صحٌحة .

تختممار المحتمموى الممذى ٌسمماعد علممى تحمٌممك األهمممداف 
 المنشودة .

1   

   1 تختار الوسائل التدرٌسٌة المناسبة للتدرٌس 

   1 تستخدم االستراتٌجٌة المناسبة لتحمٌك األهداف

   1 راعت جودة تنسٌك التخطٌط الٌومً.

من تحممك أسالٌب ووسائل التموٌم المناسمبة للتأكمد تحدد 
 االهداف

1   

 6  مجموع درجات العنصر
 

  

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

 التهٌئة

تجذب انتباه األطفال وتثٌر دافعٌتهم لموضـــوع النشاط 
 الجدٌد 

1   

تمممموم مممما ســــمممـبك تعلممممه وربطمممه بموضممموع النشممماط  
الجدٌمممد أو احمممدي نماطمممه عمممن طرٌمممك االسمممئلة المثٌمممرة 

 للتفكٌر.

1 
 
 

  

  مجموع درجات العنصر
 

2   

  
 
 
 
 
 
 

 االطفمممالعبمممارات متنوعمممة ومناسمممبة لممممدرات  تسمممتخدم
 لاموس االطفال اللغوى. ومن العملٌة 

1   

   1 تغٌر نبرات صوتها وشدتها ونوعٌتها .

   1 السلون المرغوب فٌه فور صدوره  زتعز

   1 تذكر األطفال بموانٌن الفترة

   1 تتعامل مع األطفال بهدوء واحترام ولطف وبشاشة

   1 أنفسهمتتٌح فرصة لألطفال لالعتماد على 
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عممممممممممممممرض 
 الدرس

(مناسمبة للموضموع و شمبه حسمٌة أ حسٌة)توفر وسائل 
 الممدم. 

1   

تتٌح فرصه لألطفمال لمشماهدة ولممس وفحمص الوسمٌلة 
 أثناء العرض

1   

بتسهسام مىطقاً وتجٍاب عاه  عرض معهىمابث اناذرست

 .بصىرة صحٍحت  أسئهت االطفبل
1   

فرصات إثابرة حاىاراث متعهقات بمىضاىع  طفابلمىح االت

 انذرس
1   

مجممممممممممموع درجممممممممممات 
 العنصر

 11   

 
 
5 

 

طرررررررررررررررق 
 التدرٌس

 
 

تستخدم استراتٌجٌات متعددة تثٌر انتبماه االطفمال وتولمد 
 لدٌهم الدافعٌة للتعلم 

1   

تحممافظ طرٌمممة التممدرٌس علممى نشمماط االطفممال فممً أثنمماء 
 التعلم ومنسجمة مع المعلومات الممدمة.

1   

مجممممممممممموع درجممممممممممات 
 العنصر

 2   

 
 
 
6 

 
 

 التموٌم

لمعرفمممة ممممدى تحممممك  تسمممتخدم وسمممٌلة تمٌمممٌم مناسمممبة
  األهداف

 

1   

   1 تأكد من إنجازاتهمبدلة لتتتابع األطفال تالحظ و
مجممممممممممموع درجممممممممممات 

 العنصر
 2   

تلتمممزم الطالبمممة بالحضمممور للروضمممة فمممً أٌمممام التطبٌمممك  االنضباط 7
 المٌدانً

 

ٌتم خصم نصف   2
درجممة لكممل ٌمموم 

 غٌاب للطالبة 

تلتزم الطالبة بمواعٌمد الحضمور واالنصمراف الرسممٌة 
 للدوام بالروضة

1    

مجممممممممممموع درجممممممممممات 
 العنصر

 3   

   31 المجموع الكلى
 

 اسم المشرفة  /...............................
 التولٌع/.......................................
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اعزًبسح يٕؽذح نغًٛغ   األلغبو

 ببنقبئذ/ـه انتربىي(استمبرة تقٍٍم انطبنب/ـه فً مقرر انتربٍت انمٍذاوٍت )خبص 

 اعى انطبنت/ـّ
....................................................................

.................. 
 انشلى انغبيؼٙ

.........................

...... 

 ......................................................................................................................... انًذسعخ

 انذرجت انمستحقت انذرجت انىهبئٍت أٔالً: ػُبطش انزمٛٛى: و

  2 انًظٓش انؼبو ٔرًضم انمذٔح انؾغُخ. 1

  2 انٕٛيٙ، ٔانزفبػم اإلٚغبثٙ.انًٕاظجخ ػهٗ انؾضٕس ٔاالَظشاف  2

  2 رؼبٌٔ انطبنت/ـّ انًزذسة يغ لبئذ انًذسعخ ٔيُغٕثٛٓب. 3

  2 يشبسكخ انطبنت/ـّ انًزذسة فٙ انفؼبنٛبد ٔانُشبطبد انزؼهًٛٛخ. 4

  2 ػشع انخطخ انزذسٚغٛخ ػهٗ لبئذ انًذسعخ ثظٕسح دٔسٚخ. 5

 :صبَٛبً: انًغًٕع انكهٙ
 انذسعخ انًغزؾمخ كزبثخ

 انذسعخ انًغزؾمخ انذسعخ انُٓبئٛخ

16 
...........................

... 

.................................................................................

....................... 

 اعى انمبئذ انزشثٕ٘

................................................................................................................

.................................. 

 انزٕلٛغ

................................................................................................................

.................................. 

 انخزى

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 كليت التربيت بىادي الدواسز                  دليل الخدريب امليداني

 59من  48الصفحة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للطالث/ الهعلواطذهازج الذظجٌل الهتدئٍ 

 اعى انطبنجخ:..........................

 

 سلى انغٕال:...........................

 

 انًؼذل انزشاكًٙ:....................... ) ٚغت إؽضبس طٕسح يٍ انغغم األكبدًٚٙ نهطبنت/ انطبنجخ(

 

نهزطجٛك: انًذاسط/ انشٔضبد انًزبؽخ
3
 

1. 6. 

                                                           
3
 بالتنسٌك مع إدارة التعلٌمٌتم تحدٌدها كل فصل دراسً  

الهٌدانٍ الذدزًثعهلٌح  طٌس نذاةعح نهاذج  
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2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 16. 

 

 أسغت فٙ رطجٛك انزشثٛخ انًٛذاَٛخ ٔفمبً نزشرٛت سغجبرٙ كبنزبنٙ:

 

1......................................................... 

 

2........................................................ 

 

3...................................................... 

 

4...................................................... 

 

5...................................................... . 

 

 

 ػهًبً ثأٌ انزٕصٚغ ٚزى رجؼبً نهًؼذالد .

 

 رٕلٛغ انطبنجخ  

............................. 

 

 

 

 



دقسًس عن الصًازج الإشرافٌح الذىجٌهٌح
 

 ..........................................................................-المسم :

 ....................................................-اسم الروضة / المدرسة :
 ..................................................................-:اسم المشرفة 

  -أسماء الطالبات :

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 

 -حول مباشرة الطالبات : 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 -حول متابعة غٌابات الطالبات : 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 -حول أهم المشكالت التً واجهت الطالبات خالل األسبوعٌن الرابع والخامس والسادس للدراسة: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 هل تم حل المشكالت ؟ أم مازالت المشكلة لائمة ؟ 

.................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

 
     /   والسوضاخ خلال الفصل الدزاسي )  ( للعام  للهدازض نشرف الكلٌح جدول شًازاخ

 ...........................................-............................................. المشرف:-المسم :

 المدرسة / الروضة األٌام األسبوع

 الثالث 
  

  

 الرابع 
  

  

 الخامس 
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 السادس 
  

  

 السابع 
  

  

 الثامن 
  

  

 التاسع 
  

  

 العاشر 
  

  

 الحادي عشر 
  

  

   الثانً عشر 
  

 الثالث عشر 
  

  

 الرابع عشر 
  

  

 

 دقسًس شًازج ندزطح/ زوضح

 أنه وفي ًىم ................ قام عضى هيئت الخدريس الدكخىر:......................................

 ........................................... من الساعت ............... وحتى الساعت ..............بشيارة مدرست 

 وسيارة الطالب الخالي أسمائه :

0) ........................................................... 

2) ........................................................... 

3) ........................................................... 

4) ........................................................... 

5) ........................................................... 

6) ........................................................... 

 ٌعتمذ مذٌر انمذرست                  

 االسم:               
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 انتىقٍع:              

 رمشٚش انضٚبسح:

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 :يالؽظبد

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

  

 عضى هٍئت انتذرٌس                  

 االسم:               

 انتىقٍع:              

 
 

 

 

 

 

 

 تمارٌر حضور حصص المشاهدة
 

-المسم :               -اسم الطالب / المعلم :  
 

-المادة :       -الحصة :          -الٌوم والتارٌخ :  
 

 التوجٌهات السلبٌات االٌجابٌات البند

   التمهٌد
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   شرح الدرس

 

 

 

 

 

   التموٌم

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اطذهازج حصر غٌاب ودأخٌس طلاب الذسةٌح الهٌدانٌح
 اطو الهدزطح/ السوضح:- 

 عدد الطلاب/ الطالتاخ :-

مجموع 
 التأخٌر

 -أٌام التأخٌر عن الدوام 
 التوارٌخ

مجموع 
 الغٌاب

توارٌخ  –أٌام الغٌاب 
 م اسم الطالب  الغٌاب

 الٌوم التارٌخ الٌوم التارٌخ

      

 
 
 

 

1 
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2 

      

 
 
 

 
 

3 

      

 
 

 
 
 

4 

 

 

 

   رٕلٛغ لبئذ/ لبئذح انًذسعخ                      خزى انًذسعخ   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 اسم الطالب/ الطالبة.................................................الرلم الجامعً/..............................

 الغٌاب/................................... المسم/...............................................عدد مرات
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 توارٌخ غٌاب الطالب/الطالبة.........................................................................

      ........................................................................./ 

 الروضة/.............................اسم المدرسة/ 

تم إنذار الطالب المذكور أعاله بالحرمان من الممرر إذا لم ٌلتزم بالحضور مع علمه التام بأنه إذا تجاوز نسبة الغٌاب عن 

 % سٌتم حرمانه نهائٌاً من الممرر .25

 

 

  
   

   / الطالبة تولٌع الطالب            
                                                  ......................................             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اسم الطالب/ الطالبة.................................................الرلم الجامعً/..............................

 المسم/...............................................عدد مرات الغٌاب/...................................

 توارٌخ غٌاب الطالب/الطالبة.........................................................................

       .........................................../.............................. 
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 اسم المدرسة/ الروضة/.............................

تم إنذار الطالب المذكور أعاله بالحرمان من الممرر إذا لم ٌلتزم بالحضور مع علمه التام بأنه إذا تجاوز نسبة الغٌاب 

 % سٌتم حرمانه نهائٌاً من الممرر .25عن 

 
 
   

 تولٌع الطالب/ الطالبة                  
 

               ...................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن فذسج الذدزًث الهٌدانٍ للطالث/ــح الهعلهح الذقسًس الفسدي

رمشٚش انطبنت/ ــخ ػٍ انزذسٚت انًٛذاَٙ
4  

 ػضٚض٘ انطبنت/ـخ انًؼهًخ:

بشياية التجريب السيجاني يجب عميظ تقجيع تقخيخ عغ التجريب مغ خالؿ ملء الشسػذج التالي إلكتخونيا  وسيدودؾ 
، وشباعتو مخاعاة الجقة المغػية وسالسة التعبيخ ومخاعاة تحخؼ الجقةمذخؼ/ ػة الكمية بشدخة إلكتخونية مشو، مع 

 .A4ورؽ مقاس  عمى
اسم الطالب/ـة: 

................................. 
الرلم 

الجامعً:...............................
....... 

المسم : 
....................................... 

مدرسة/ روضة 
 التطبٌك:...........................

                                                           
4
 ٌتم تزوٌد الطالب المعلم بنسخة إلكترونٌة لعمل التمرٌر بموجبها ولتوحٌد محتوٌات التمرٌر لجمٌع الطالب المعلمٌن 
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  تجرب دعميهتم الوالعسل الحي  التي قست بهاواألنذطة السهجهدة  مجرسة/ روضة التطبيقنبحة مخترخة دعن أدعط: 
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................ 

 تفاصيل التجريب الفعمية: 
 أسبهع التطبيق العخض العام:

دعجد حرص السذاهجة التي تم 
 حزهرها

  

دعجد جمدات التجريذ السرغخ التي تم 
 تشفيحها

  

   التي تم التجريب دعميهاالسهارات 
السحاضخات والجورات اإلثخائية 

 السراحبة لمتجريب السيجاني
  

 الذأنل الرادٍ للطالث/ـح الهعلو/ـح

 أهم نماط الموة لدي:

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 

 ماط الضعف، وكٌفٌة مواجهتها:أهم ن
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 

 أوجه االستفادة من المٌدانً:
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

 
 المشكالت التً واجهتنً:

..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

 ممترحات التحسٌن:
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 

 

 

 


