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مقدمة
عزيزى المتدرب معمم ومعممة المستقبل :
 .1ال تنسى أن اليدف من التدريب ىو رفع كفاءتك وقدراتك كمربى إلى أقصى حد،
فساعدنا عى تنمية ىذة القدرات بإظيار إبداعاتك واستغالل ىذة الفترة بقدر
اإلمكان فى التعميم والسؤال عن كل شئ يصعب عميك أو تشعر أنك قد تحتاجو
فى المستقبل
 .2المشرف ىو مساعد لك لتطوير قدراتك ودفعك إلى األفضل فاستمع إلى نصائحو
وتوجيياتو وحاول التقميل من التوتر فى عالقتك معو .لكن ىذا ال يمنع من
مناقشتو فى النقاط التى ال تفيميا أو التى لك فييا وجية نظر أخرى.
 .3عند تدريبك اعمم أنك مؤتمن عمييم فعامميم كمعمم ناصح وراع احتياجات
الطالب النفسية واالجتماعية واألكاديمية .نحن ال نراك دائما ولن اهلل يراك فراع
الرقيب الدائم.
حين تقوم بيذا التدريب الميدانى تحت اإلشراف الفني الخاص ،فإن ذلك يكون من أجل
تحقيق األىداف التالية:
▪ أن تفيم عن طريق الممارسة الفعمية طبيعة عممية التدريس أو طبيعة أوجو
النشاط التى يمارس المعمم .
▪ أن تدرك ما لديك من قدرات وصفات تتطمبيا مينة التدريس وتعمل عمى تنميتيا.
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▪ أن تستفيد من نقد المشرف التربوى وتوجيياتو لتنمى لديك الميارات العممية
الالزمة لنجاح عممية التدريس فى اتجاه األىداف التربوية المنشودة.
▪ أن ينمو لديك شعور باإلنتماء إلى مينة التدريس كمينة تحتاج إلى إعداد خاص
والى تنمية ميارات من نوع معين.
ومن ثم فإن التدريب الميداني يعد مكونا أساسيا من مكونات برنامج إعداد المعمم
حيث يك تسب الطالب الكفايات التخصصية والتربوية والمينية والثقافية ،بما تتضمنو من
معارف واتجاىات وميارات التخطيط والتنفيذ والتقويم ليتمكن من أداء ميامو كمعمم
ومرشد وموجو كفء.

رسالة وأهداف برنامج التاريخ:
الرسالة:
يسعى برنامج التااري العاداد معمام متمياز يمتماك المعاارف التاريخياة والتربوياة والمياارات
الذىنيا ااة والمينيا ااة والبحثيا ااة والتكنولوجيا ااة ويعا ااى ىويتا ااو ويعتا ااز بحضا ااارتو ويتمسا ااك بقا اايم
وسموكيات المواطنة ويروج لمسياحة التاريخية لتحقيق أدواره التربوية والمجتمعية.
األهداف العامة لبرنامج التاريخ :
إعااداد خ اريج قااادر عمااى القيااام بميااام عممااو كمعماام لمتاااري فااى م ارحاال التعماايم العااام
والم اادارس المختمف ااة الحكومي ااة والخاص ااة والممغ ااات ،وذل ااك فيم ااا يتعم ااق بممارس ااة وظ ااائف
التعميم والتعمم والتوجيو واإلشاراف واإلدراة ووظاائف بحاوث تطاوير التعمايم والقياام بعممياات
التخطيط والتنفيذ والتقويم والتطوير .
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وتتمثل أىداف البرنامج فى اآلتي :
مستخدما تكنولوجياا التعمايم ويلياات
وتقويما
طا وتنفي ًذا
 .1اإللمام بعممية التدريس تخطي ً
ً
ً
التقويم واإلرشاد النفسي التى تناسب ذوى االحتياجات الخاصة .

 .2الااوعي بمفاااىيم األصااول الثقافيااة واالجتماعيااة لمتربيااة وتطبيقاتيااا فااي نظااام التعماايم
المصري.
 .3القدرة عمى التعمم الذاتي والتطوير الميني المستدام وتوظيف تكنولوجيا المعموماات
واالتصاالت .
 .4تحقيا ااق ال ا اربط با ااين مجا اااالت العما ااوم المختمفا ااة (الجغرافيا ااا واالجتما اااع واالقتصا اااد
والسياسة1111،إل ) ،وفيم المستجدات ذات العالقة بتخصصو .
 .5اكتساب أخالقيات المينة وقيم المجتماع فاي تعامالتاو ماع المتعمماين والمعنياين فاى
ضوء مقومات اليوية الثقافية لممجتمع .
 .6المش اااركة ف ااي أنش ااطة خدم ااة المجتم ااع والتط ااوير الترب ااوي متواص ااال بمغ ااة عربي ااة
اتخدما األس اااليب العممي ااة ذات العالق ااة بتخصص ااو ف ااي ح اال
وأجنبي ااة س ااميمة ومس ا ً
المشكالت المينية والمجتمعية؛ بما يحقق الجودة والتميز.

اتخدما معارفااو
 .7التعاارف عمااى أنسااب طاارق الد ارسااة والبحااث التاااريخي والتربااوي مسا ً
وميا ارتاو فااي د ارسااة األحاداث التاريخيااة لتطااوير المعرفاة التاريخيااة واالسااتفادة منيااا
في المشروعات اإلنسانية والمجتمعية.
 .8التعاارف عمااى المفاااىيم واألحااداث التاريخيااة فااي عصااورىا المختمفااة والقاادرة عمااى
توظيفيا في مجال التخصص.
 .9تنمي ا ااة مي ا ااارات اس ا ااتخدام الوث ا ااائق والمخطوط ا ااات والمت ا اااحف والص ا ااور والخا ا ارائط
واألماكن التاريخية لتحقيق أىداف التعمم واإلرشاد والتوعية السياحية واألثرية.
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سياسات واجراءات تنفيذ رسالة وتحقيق أهداف برنامج التاريخ بكمية التربية
بالمنوفية:
انطالقا من رسالة وأىداف البرنامج السالف تحديدىا  ،تقوم كمية التربية بجامعة المنوفية
من خالل إدارتيا وأقساميا العممية وأعضاء ىيئة التدريس بالسياسات واالجراءات االتية
لتحقيق تمك الرسالة واألىداف:
 )1إعداد المعمم قبل الخدمة – من خالل برنامج ذات جودة عالية ويراعي إعداد معمم
يتصف بأنو :
● متمكن من تخصصو االكاديمي.
● ذو ميارة في عرض مادتو والتفاعل مع طالبو .
● يعمل عمي خمق مناخ تربوي ديمقراطي داخل فصمو ومدرستو
● يعود تالميذه عمي العمل التعاوني  ،والتعميم الذاتي
● يؤكد عمي أىمية التفكير والتخطيط وحل المشكالت واتخاذ القرار في عممو التعميمي
ومن خالل النشاط المدرسي
● ممتزم بآداب المينة وقيم المجتمع المصري وقيم التقدم
● ذو ثقافة مصرية وعربية وعالمية  ،تجعمو قاد ار عمي التأكيد عمي اليوية واالنفتاح عمي
االخر
● قادر عمي استخدام التكنولوجيا بصفة عامة وتكنولوجيا التعميم بصفة خاصة
 )2تدريب المعمم أثناء الخدمة  ،وبث اتجاىات التنمية المينية الذاتية لدي الخريجين  ،ودعم
قيم التعميم المستمر مدي الحياة
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 )3دمج التكنولوجيا في مجاالت تكوين المعمم والبحوث التربوية  ،وترقية استخداماتيا في
مجاالت التعميم العالي والتعميم قبل الجامعي

7

دليل التدريب الميداني

التدريب الميداني
ىو مكون أ ساسي من مكونات برنامج إعداد المعمم ،وىو البوتقة التي تنصير فييا
المكونات األخرى التخصصية والتربوية ،ييدف التدريب الميداني الى أن يكتسب الطالب
الكفايات التخصصية والتربوية والمينية والثقافية ،بما تتضمنو من معارف واتجاىات
وميارات التخطيط والتنفيذ والتقويم ليتمكنوا من أداء مياميم كمعممين أكفاء ،ومرشدين
وموجيين ،وتتضمن خبرات التربية الميدانية:
 -1التدريس المصغر بالفرقة الثانية ( ۲ساعات) أسبوعيا.
 -2التدريب الميداني بالفرقة الثالثة لمدة يوم أسبوعيا ،وأسبوع كامل في نياية كل فصل
دراسي.
 - 3التدريب الميداني بالفرقة الرابعة لمدة يوم أسبوعيا ،وأسبوع كامل في نياية كل
فصل دراسي

آلية التقييم في التدريب الميداني :
 -1التدريب الميداني بالفرقة الثانية (التدريس المصغر).
يتم التقييم ببرنامج التدريب الميداني عمى النحو التالي :
الفرقة الثانية
رقم المقرر

اسم المادة

ت

ت /ع

مج

2

2

أعمال

شفوي

عممي

تحريري

المجموع

فصمية
 Curr211تدريس -

30

مصغر

8

35

35
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 )۲التدريب الميداني بالفرقة الثالثة والفرقة الرابعة
تنص مادة ( )۱۱من الالئحة عمى ما يمي-:
النياية العظمى لدرجات التدريب الميداني مائة درجة بالفرقتين الثالثة والرابعة ،تضاف الى
المجموع الكمى لدرجات الطالب في نياية العام  ،ويتم توزيع عمى النحو التالي :
 %41أستاذ متخصص أو موجو المادة ( المشرف الخارجي )
 %41أستاذ تربوي ( المشرف الداخمي )
 %21مدير المدرسة

مراحل التدريب الميداني :
يتضمن برنامج التدريب الميداني :
 )1التدريس المصغر بالفرقة الثانية (ساعتان أسبوعيا )
 )۲التدريب الميداني بالفرقة الثالثة لمدة يوم أسبوعيا ،وأسبوع كامل في نياية كل فصل دراسي.
 )3التدريب الميداني بالفرقة الرابعة لمدة يوم أسبوعيا ،وأسبوع كامل في نياية كل فصل دراسي.

الغياب والحضور بالتدريب الميداني :
تنص مادة ( )9من الالئحة عمى ما يمي-:

مادة ( )9المواظبة:
يمتزم الطالب بحضور %75عمى األقل من الدروس العممية والنظرية ،لكل مقرر دراسي ،وال
تحتسب فييا أية اجازات .ويحرم الطالب من دخول امتحانات المقرر إذا قمت نسبة
حضوره عن ىذه النسبة بقرار من مجمس الكمية ،بناء عمى تقرير أستاذ المادة ،يعتمده
مجمس القسم وبعد أن توجو لمطالب ثالثة إنذارات.ويوقف قيد الطالب إذا انقطع عن
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الدراسة لسبب مرضى او غيره ما المقبولة ،بناء عمى شيادات موثقة تبرر سبب االنقطاع،
ويكون إيقاف القيد بقرار من مجمس الكمية.

اإلشراف عمى التدريب الميداني :
أوال  :لجنة اإلشراف العام عمى التربية العممية

تشكل ىذه المجنة برئاسة السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية وعضوية كال من :
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث عدد من أعضاء ىيئة التدريس من األقسام العممية المختمفة بالكمية بواقع عضو منكل تخصص وبحد أقصى عشرة أعضاء .

ثانيا :لجنة اإلشراف الفني
يتم تشكيل المجنة بقرار من األستاذ الدكتور عميد الكمية برئاسة وكيل الكمية
لشئون التعميم والطالب وعدد خمسة من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية من األقسام
المختمفة وعدد خمسة من مشرفين خارجيين من موجيي التربية والتعميم من مراحل دراسية
مختمفة

ثالثا :لجنة االمتابعة الميدانية ( مكتب مديرية التربية والتعميم ) :
يشكل السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية لجنة المتابعة الميدانية ( من مديرية التربية
والتعميم ) في بداية كل عام دراسي برئاسة السيد األستاذ وكيل و ازرة التربية والتعميم
بمحافظة المنوفية وعضوية مديري المراحل التعميمة التي يتدرب فييا الطالب والموجيين
المشرفين موزعين عمى المراحل المختمفة وفقا لتخصصاتيم .
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رابعاً :لجنة األعمال اإلدارية :
تشكل لجنة األعمال اإلدارية بقرار من السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية في بداية العام الدراسي
برئاسة السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب وعضوية كال من :
 السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا
 أمين الكمية أو المدير العام بالكمية
 مدير إدارة شئون الطالب
 موظف إداري لكل  511طالب بمرحمة البكالوريوس
 عضوين من اإلدارة العامة لشئون التعميم والطالب بالجامعة

اختصاصات لجان اإلشراف عمى التربية العممية
أوال  :اإلشراف العام عمى التربية العممية
تتمخص إختصاصات المجنة بكل مما يمي :
 إعداد دليل لمتربية العممية يتضمن قائمة بالكفايات التخصصية والتربوية

والمينية

والثقافية لبرنامج التربية العممية وذلك في ضوء رؤية ورسالة الكمية عمى أن يتضمن الدليل
عرضا ألساليب التدريس والتقويم المالئمة لحقيق ىذه الكفايات وكذلك نماذج مختارة إلعداد
وتنفيذ الدروس وادارة الفصل وتنظيم األنشطة الالصفية والتعامل مع المشكالت النفسية
واإلجتماعية لطالب المدرسة
 متابعة مدارس التربية العممية لمتحقق من كفاءة وفاعمية عمميات التدريب ومتابعة تنفيذ
خططيا الفنية
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 تحقيق الربط العضوي بين الكمية ولجنة اإلشراف والمتابعة الميدانية بمدرية التربية
والتعميم
 اعتماد خطة التدريس المصغر بالمدارس وبما يحقق فاعمية البرنامج
 عقد اجتماعين كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت التربية العممية وتقارير ىيئة
اإلشراف

ثانيا  :لجنة االشراف الفني
وتتمخص اختصاصات لجنة اإلشراف الفني فيما يأتي :
 توزيع المشرفين الفنيين عمى المدارس في ضوء القواعد التي يحددىا مجمس الكمية
 إعداد بطاقات المتابعة والتقويم الفنية التي يستخدميا مدير المدرسة والمشرف الخارجي
والداخمي
 تحديد إختصاص المشرف الفني الداخمي التي تكفل نجاح البرنامج وكيفية أدائيا وعمى
األخص في النواح التالية -:
-

المرور عمى مجموعات الشعب الدراسية بالمدارس ومتابعة سير التربية

العممية
-

اإلشتراك في تقييم الطالب من الناحية الفنية وفق بطاقات التقييم المعتمدة

من مجمس الكمية
-

القيام بإعداد بعض الدروس النموذجية

-

إقتراح قائمة وسائل وتكنولوجيا التعميم لطالب التخصص وتيسير إستعارتيا

من الكمية
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-

عقد إجتماعات دورية مع مجموعة اإلشراف الخارجية في مجال التخصص

بالمارس التي يتابعيا ومناقشة المشكالت واعداد تقارير لعرضيا عمى لجنة اإلشراف
الفني
كما تقوم المجنة بتحديد إختصاصات المشرف الفني الخارجي وكيفية ادائيا



وعمى األخص في النواحي التالية -:
-

إعداد وتقييم درس نموذجي بواقع ساعتين أسبوعيا لطالب المجموعة التي

يتولى اإلشراف عمييا
-

متابعة الطالب وتوجيييم لمنواحي الفنية في إعداد وتقديم الدروس

-

حضور اإلجتماعات الدورية مع المشرف الداخمي

-

تقديم تقارير بالمشكالت التي تعوق العممية التدريسية في مجال التخصص

-

اإلشتراك في تقويم الطالب من الناحية الفنية وفق بطاقات التقويم المعتمدة

من مجمس الكمية
كما تحدد ميام مدير المدرسة وكيفية أدائيا عمى األخص في النواحي


التالية
-

متابعة حضور الطالب المتدربين وانصرافيم وتوقيعيم في سجالت يقوم

بإعدادىا
-

وضع خطة بالحصص التي يتولى المتدربون القيام بتنفيذىا بالتعاون مع

المشرف الخارجي
-

متابعة اشتراك الطالب المتدربين في األنشطة المدرسية الالصفية وطابور

الصباح وتوفير سبل ىذه المشاركة
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-

متابعة اشتراك الطالب في العمميات اإلدارية لشئون الطالب والعاممين

بالمدرسة
-

تقويم الطالب من الناحية اإلدارية وفق بطاقات التقويم المعتمدة من مجمس

الكمية

ثالثا  :لجنة المتابعة الميدانية ( مكتب مديرية التربية والتعميم ) :
تتمخص اختصاصات المجنة فيا يمي :
 إعداد قائمة بمدارس التدريب في المراحل المختمفة
 إعداد قائمة بأعضاء اإلشراف الخارجي بكل تخصص
 الربط بين جياز اإلشراف العام بالكمية والمدارس والمشرفين الخارجيين
 متابعة تقارير حضور الطالب وسموكيم الشخصي وعالقاتيم بزمالئيم أثناء فترة
التربية العممية

رابعا  :لجنة األعمال االدارية :
تتحدد إختصاصات الجنة فيما يمي :
 إعداد بطاقات متابعة التقويم والمتابعة والتي تم إعتماىا من مجمس الكمية وتوزيعيا عمى
المشرفين
 توزيع مجموعات الطالب عمي مدارس التربية العممية في ضوء القواعد المقررة
 توزيع المشرفين الفنيين الداخميين عمي مدارس التربية العممية
 توزيع المشرفين الفنيين الخارجيين عمي مدارس التربية العممية
 إعداد جداول االشراف لممشرفين الفنيين الداخميين والخارجيين وتسميميا
 القيام باالتصاالت اإلدارية الالزمة مع مديرية التربية والتعميم
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 تسجيل غياب الطالب من واقع بطاقة المتابعة الواردة من المدارس
 حصر غياب المشرفيين الفنيين الخارجيين من واقع بطاقة المتابعة
 إعد اد االستمارات المالية الخاصة لمكافآت التربية العممية لممشرفين الخارجيين ومديري
المدارس
 إعداد طشوف رصد درجات التقويم وتفريغ درجات المشرف الخارجي ومدير المدرسة
والمشرف الداخمي
 إعداد الكشوف النيائية بدرجة كل طالب متدرب في المادة

إجراءات التدريب الميداني :
 )1يتم إعداد خطاب موجو لمسيد االستاذ  /وكيل أول و ازرة التربية والتعميم
بمحافظة المنوفية لموافاة الكمية بأسماء المدارس االعدادي والثانوي واالبتدائي التي
ستستقبل طالب التدريب الميداني في العام الجامعي التالي موضحا بالخطاب
المراكز التي سيتم تدريب الطالب فييا  ،وكذلك لتحديد سعة كل مدرسة من كل
تخصص سواء مجموعة أو أكثر طبقا لظروف وامكانياتات المدرسة  ،يتم اعتماد
ىذا الخطاب من السيد االستاذ الدكتور /عميد الكمية
 )2نظ ار لوجود بعض الطالب وغالبيتيم من الطالبات يسكنون في قرى بعيدة
فيتم توزيعيم في مدارس قريبة من محل إقامتيم بمعدل (  4إلى  ) 8طالب في
المجموعة الواحدة بحد أقصى  11طالب لكل مجموعة
)3

يتم تصوير الخطاب نسختين  ،وتسميم االصل والصورتين إلي مكتب

أرشيف الكمية  ،حتي يتسنى ليم إرسالو.
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 )4يتم تقسيم أعداد طالب الفرقتين الثالثة والرابعة عمى المدارس السابق حصر
أسمائيا فقط وفقا لالئحة التدريب الميداني.
 )5يتم وضع خطة زمنية لتسجيل أسماء الطالب بالمدارس وفقا لرغباتيم .
)6

يتم إعالن أسماء المدارس لمطالب والخطة الزمنية لتسجيل األسماء بعد

إعالن نتيجة الفرقة الثانية والثالثة مباشرة لتنفيذ التدريب الميداني بوسائل مختمفة،
وىي كاآلتي :
● لوحة اإلعالنات بالكمية
● موقع الكمية .
● صفحة كمية التربية عمى موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك .
 )7يتم التسجيل شخصيا لكل طالب  ،وبتقديم كارنيو العام الحالي.
)8

يتم إعداد نماذج لكشوف حضور الطالب بالتدريب الميداني ويسجل عمييا

اسم المدرسة والفرقة والشعبة .
)9

تقوم مسئولة الفرقة بإدارة الدراسة واالمتحانات باستالم الكارنيو من الطالب،

وتسجيل اسمو بكشوف التدريب الميداني  ،وكذلك ينس أرقام جموس العام الحالي.
 )11في حالة رغبة الطالب في تغيير مدرسة أو إدراج مدارس أخرى بدال من
المعمنة ،سيتم تقديم طمب باسم السيد أ.د /وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
بشان إدراج مدرسة  ......بدال من مدرسة  ....لطالب الفرقة  .....شعبة ....
في العام الجامعي  ، ........ويتم تجميع كافة طمبات الطالب مع المسئول
بمكتب التربية العممية بالكمية وتعرض عمى السيد أ.د /وكيل الكمية لشئون التعميم
والطالب وبعد الموافقة يتم إخطار الطالب بتمبية رغبتيم سواء بإعالنو في لوحة
اإلعالنات أو بإطالعيم عمى الكشوف الجديدة لمتدريب الميداني.
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 )11يتم إعداد كشوف باسماء جميع المدارس التي سيتم أداء التدريب الميداني
بيا محدد بيا كل شعبة والفرقة الدراسية ويوم التدريب الميداني.
 )12يتم إعتماد تمك الكشوف بمجمس الكمية
 )13يتم إعداد خطاب لمسيد األستاذ  /وكيل أول و ازرة التربية والتعميم بمحافظة
المنوفية  ،موضح بو البيان السابق الخاص بأسماء المدارس ،وذلك حتى يتم
ترشيح أسماء السادة المشرفين الخارجيين الذين سيقومون باإلشراف عمى التدريب
الميداني كل وفق تخصصو.
 )14يتم توزيع خطابات التربية العممية لمفرقتين الثالثة والرابعة عى أعضاء ىيئة
التدريس والييئة المعاونة وفقا لرغباتيم  ،مع توضيح يلية اإلشراف بيا ومتابعة
الطالب وموافاة الكمية بتقارير توضح األداء بالتربية العممية 1
 )15يتم إعداد خطاب موجو لكل مدير مدرسة موضح بو الفرق والشعب التي
ستؤدي بمدرستو التدريب الميداني واليوم  ،حتى يتسنى لو ضبط الجدول المدرسي
وفقا لمتخصص الذي سيستقبمو خالل األسبوع ،وموضح بو بداية التدريب الميداني
ونيايتو وبداية الفترة المتصمة لمفرقة الثالثة والفرقة الرابعة لكل فصل دراسي عمى
حده.
)16

بالتعاون بين مديرية التربية والتعميم ولجنة التربية العممية بالمديرية يتم عقد

لقاءات مع موجيي التربية العممية لموقوف عمى المشكالت والمعوقات أمام تحقيق
أىداف التربية العممية بصورة أفضل ومناقشة سبل التغمب عمييا
 )17يتم تصوير كشوف الفصل الدراسي الثاني بعد نياية الفصل الدراسي األول
وذلك لكي يتم عمل اي تعديل حدث بالفصل الدراسي األول قبل التصوير كتغيير
ترشيح احد المشرفين الذين قد يكونوا أحيموا إلى المعاش.
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 )18في حالة غياب المشرف الخارجى  ،يتم إرسال خطاب إلى السيد األستاذ /
وكيل أول و ازرة التربية والتعميم بمحافظة المنوفية موضح بو غياب المشرف واسم
المدرسة والفرقة والشعبة التي يشرف عمييا ،عمى أن ينبو عمى المشرف بضرورة
االلتزام في الحضور أو ترشيح مشرف أخر ويتم اعتماد الخطاب من السيد األستاذ
الدكتور  /عميد الكمية.
 )19في حالة غياب الطالب ،يقوم مسئول التفريغ بإعداد إنذار لمطالب موضح
بو بند المواظبة وفقا لالئحة الكمية السابق اإلشارة لو ،وموضحا بو ضرورة االلتزام
في حضور التدريب الميداني.
 )21بعد انتياء كل فصل دراسي يقوم مسئول تفريغ التدريب الميداني بحساب
نسبة الحضور وحساب نسبة الغياب لكل طالب.
 )21في حالة عدم تحقيق الطالب لنسبة الحضور المقررة بالالئحة يقوم مسئول
التفريغ بحصر الطالب الذين لم يحققوا النسبة وتسميمو لمسئول الفرقة الثالثة أو
الفرقة الرابعة.
 )22يتم إعداد مذكرة لمعرض عمى مجمس الكمية موضح بيا أسماء الطالب
الذين لم يحققوا نسبة حضورىم .%75
 )23يتم تقييم الطالب بصفة مستمرة أثناء التدريب من قبل مديري الدارس
والموجيين الفنيين وكذلك المشرفيين الداخميين وذلك باستخدام بطاقة مالحظة لكل
منيم ( مرفق بطاقات التقييم )
 )24قبل نياية التدريب الميداني بأسبوع  ،يتم تسميم الطالب الرائد نماذج درجات
الطالب  ،وذلك لتسميميا لمسادة الموجيين والسادة مديري المدارس والتنبيو عميو
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بضرورة أن يقوم السادة المشرفين بتسميم الظرف مغمق المكتب السيد أ.د  /وكيل
الكمية لشئون التعميم والطالب.
 )25بعد اعتماد المذكرات من مجمس الكمية ،تقوم مسئولة الفرقة بأعداد خطاب
موجو لرئيس الكنترول المختص ،لتبميغو بقرار مجمس الكمية بحرمان جميع الطالب
المحرومين.
 )26تقوم مسئولة الفرقة بمراجعة نتائج الطالب المحرومين مع الكنترول
المختص قبل التوقيع عمييا من قبل السيد أ1د وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
والسيد أ.د/عميد الكمية
 )27في نياية الفصل الدراسي الثاني يتم تكرار ما تم بالنسبة لمطالب الذين لم
يحققوا نسبو حضورىم .%75
 )28يقوم المسئول بمكتب التربية العممية بإعداد مذكرات صرف مكافأة التدريب
الميداني السادة المشرفين الداخميين والخارجيين موضح بيا جميع البيانات السابقة
 ،وعدد األيام المستحقة الصرف ،ويتم اعتماده من السيد أ.د/عميد الكمية.
 )29أما بالنسبة لمسادة مديري المدارس فيتم إعداد قرار الصرف الخاص بيم
موضح بو أيام التدريب الميداني دون تحديد عدد ،حيث يقوم قسم استحقاقات كادر
عام بحساب عدد األيام اإلجمالية ليم وفقا لأليام المدونة بالقرار.
 )31بعد اعتماد الق اررات من السيد أد /عميد الكمية ،يتم تصويرىا وتسميميا القسم
استح قاقات كادر عام وكادر خاص إلتمام إجراءات الصرف ،وتسميم نسخة من
القرار بمكتب السيد أ.د /عميد الكمية.
 )13يتم إعداد قرار صرف مكافاة التدريب الميداني لألطراف المستحقة
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التعريف بالمصطمحات :
التدريب الميداني :

يمثل التدريب الميداني الخبرة الواقعية في برنامج إعداد المعمم في الكمية  ،والتي تقدم
ضمن برنامج اإلعداد لمطالب سواء كانت ىذه الخبرات تتم في الميدان الواقعي لمتدريس
أو داخل أسوار كميات التربية حيث يكتسب الطالب فيو الكفايات التخصصية والتربوية
والمينية والثقافية بما تتضمنو من معارف واتجاىات وميارات ليتمكنوا من يداء مياميم
كمعممين أكفاء ومرشدين وموجيين
مدارس التدريب الميداني:
ىى مدارس حكومية أو خاصة تحت إشراف حكومي ؛ يتدرب فييا الطالب المعمم
ويتعرف عمى يلياتيا ويشاىد مايمارسو المعممين من أساليب وطرق تدريس ويتدرب عمى
ممارستيا وتجريب بعض مستحدثات طرق ومداخل واستراتيجيات التدريس
المشرف الداخمي :
ىو أحد أعضاء ىيئة التدريس المتخصص بقسم المناىج وطرق التدريس بكميات
التربية
المشرف الخاجي :
ىو أحد السادة الموجيين المتخصصين من وكالة و ازرة التربية والتعميم واداراتيا
بمحافظة المنوفية كحمقة اإلتصال بين الطالب المعمم ومدرسة التدريب من ناحية وبين
كمية التربية متمثمة في المشرفين الداخميين من ناحية أخرى وذلك بموجب إتفاق بين
الجامعة ممثمة في كمية التربية وادارات التعميم ممثمة في التوجيو الفني المختص
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أهداف التربية العممية :
نظ ار العتبار التربية العممية خطوة أساسية في إعداد المعممين لمتدريب العممي عمى
مواقف التدريس الواقعية من خالل المشاىدة والمالحظة واإلحتكاك المباشر ومن ثم
اإلنخراط الفعمي في عممية التدريس لذا يمكن تحديد أىداف التربية العممية فيما يمي :
 إعداد الطالب المعمم نفسياً وتربوي ًا لمقيام بمسؤولياتو المينية بعد التخرج .
 إكساب الطالب المعمم الميارات الالزمة في مجال تخصصو.
 إتاحة الفرصة لمطالب المعمم لمتطبيق العممي لممبادئ واألسس النظرية التي درسيا في
مقررات اإلعداد التربوي في الميدان الواقعي
 صقل الطالب المعمم بالخبرات األساسية المتطورة في إدارة الصف
 اكتساب الطالب المعمم الميارات الالزمة لممارسة األدوار المتعددة في مينة التعميم
 مساعدة الطالب المعمم عمى مواجية المشكالت الصفية التي تحتاج الى التصرف السريع
والمناسب
 إتاحة الفرصة لمطالب لإلحتكاك بالمعممين األساسيين وبإدارة المدرسة واألشراف التربوي
ألكتساب الخبرات المينية التي تسيم في تحسين األداء
 إتاحة الفرصة لمطاب لمتعرف عمى مناىج المرحمة الدراسية وتحميل محتواىا واستخالص
جوانب التعمم المختمفة
 إتاحة الفرصة لمطاب إلكتساب الميارات األساسية لمتدريس (ميارة تخطيط الدروس –
ميارة تنفيذ الدروس – ميارة إنتاج الوسائل التعميمية واستخداميا – ميارة إثراء البيئة
الصفية باألنشطة – ميارة إدارة الفضل  -ميارة تقييم الطالب )111
 تنمية الميول اإليجابية نحو مينة التدريس في المرحمة التي يتدرب فييا
 إتاحة الفرصة لمطالب المعمم لمعرف قدراتو وامكاناتو التدريسية
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 تييئ الفرصة لمطالب لتقبل التوجييات اإلشرافية وبالتالي تقبل النقد
 تسمح بتطبيق المفاىيم والنظريات والمبادئ في الموقف التدريسي الحقيقي في حجرات
الدراسة
 تتيح الفرصة لمطالب بالتعرف عمى مبادئ وأخالقيات مينة المعمم وممارستيا
 اكتساب ميارات النقد والتقويم الذاتي البناء في ظروف طبيعية

أسس التربية العممية :
لتحقيق األىداف المرجوة من التربية العممية البد من معرفة األسس التي تستند عمييا
ويمكن إيجازىا في :
 توافر اإلمكانيات البشرية والمادية الالزمة لنجاح التربية العممية
 إعتبار التربية العممية جزء أساسي من مكونات اإلعداد التربوي لممطالب المعمم
 وضوح أىداف التربية العممية لمطالب والمشرفين الداخميين والخارجيين واإلداريين
 التعاون المستمر بين القائمين عمى تخطيط واشراف وتنفيذ برنامج التربية العممية
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب المعممين
 اختيار المدارس المتعاونة والمتفيمة لدور التربية العممية بحيث تشمل جميع الجوانب
التربوية التي يمر بيا الطالب أثناء فترة التدريب

مسئوليات األطراف المشاركة في برامج التربية العممية
يشترك في اإلشراف عمى طالب التربية العممية كل من عضو ىيئة تدريس بالكمية (
مشرف داخمي ) وموجو من و ازرة التربية والتعميم ( مشرف خارجي ) ويشاركيم في التقويم
والمتابعة مديري مدارس التدريب
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أوال :مسئوليات وأدوار المشرف الداخمي (عضو هيئة التدريس المتخصص )
 متابعة مواظبة الطالب ومدى قياميم باألدوار المطموبة منيم كمعممين بالمدرسة
 متابعة التزام الطالب المعممين بقواعد ويداب وأخالقيات المينة عند التعامل مع
المتعممين وادارة المدرسة والمعممين
 متابعة خطط التدريس في كراسات التحضير عند زيارة الطالب في الحصص
الدراسية ومتابعة تنفيذ الطالب لمميارات التدريسية وتدوين المالحظات ومناقشتيم
فييا بعد اإلنتياء من الدرس
 إجراء جمسات مناقشات فردية وجماعية مع الطالب والموجيين بصفة دورية
لإلطمئنان عمى سير العممية التعميمية
 المساىمة في حل المشكالت التي قد تصادف الطالب المعممين مع الموجيين أو
مديري المدارس
 تقويم أداء الطالب المعممين باستخدام بطاقة التقويم بعد حضوره لكل طالب
ثالث مرات عمى األقل
 تقديم تقرير فصمي عن سير العمل متضمنا المقترحات التي قد تسيم في تطوير
األداء لمطالب المعممين
ثانيا  :مسئوليات وأدوار المشرف الفني :
 تعريف الطالب بأسرة المدرسة ( مدير – معممين – عمال )
 تعريف الطالب بالقوانين والموائح المنظمة لمعمل بالمدرسة
 تعريف الطالب بأدوارىم ومسئولياتيم كمعممين بالمدرسة
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 متابعة مدى إلترام الطالب بالحضور وبآداب وأخالقيات المينة عند التعامل
مع زمالئو ومع إدارة المدرسة
 تسييل حضور الطالب حصص مشاىدة مع معممين ذوي خبرة وحثيم عمى
تسجيل مالحظاتيم ومناقشتيم فييا بعد انتياء الحصة
 مساعدة الطالب في إعداد خطط دراسية واجراء تدريس مصغر فيما بينيم
وتدريبيم عمى النقد البناء
 تسييل ميمة حضور الطالب حصص دراسية وممارسة عممية التدريس
ومتابعتيم وتقويم األداء التدريسي لكل طالب وتسجيميا في بطاقة المالحظات
 أعداد تقرير شيري ويخر فصمي يعرض عمى المشرف الداخمي يتضمن :
مدى تقدم الطالبالمشكالت التي تواجو الطالبكيفية مواجية تمك المشكالت وحميامقترحات لتحسين برامج التدريب الميدانيثالثا  :مسئوليات مدير الدرسة :
 عقد اجتماع في بداية البرنامج مع المشرفيين والطالب المعممين لمتعريف
بأنظمة المدرسة ولوائحيا وأساليب التعامل اإلداري مع أسرة المدرسة
 متابعة التزام الطالب بالحضور مبك ار وحضور طابور الصباح
 يعرف الطالب المعممين باإلمكانات الموجودة في المدرسة ويحدد الميام اإلدارية
التي يمكن ليم المشاركة فييا
 يخصص مكان مناسب يجتمع فيو الطالب المعممين ومشرفييم
 يوفر الفرص لمشاركة الطالب المعممين في األنشطة المدرسية
24

دليل التدريب الميداني
 يسيم في حل المشكالت التي قد يتعرض ليا الطالب المعممين
 يشرف عمى توزيع الحصص األساسية واألعباء األخرى من إشراف أو حصص
احتياطية لمطالب المعممين
 يباشر حضور الطالب المعممين داخل الصفوف الدراسية ويدون مالحظاتو
 يقيم الطالب المعممين بصفة دورية باستخدام بطاقات المالحظة

رابعا  :مسئوليات وأدوار الطالب المعمم في مدرسة التدريب :
تتيح برامج التربية العممية لمطالب المعمم العديد من المواقف الواقعية المتنوعة  ،والتي
تمنحو الكثير من الميارات المينية والعامو  ،والتي توفر لو الفرصة لمعايشتة لمحياة
المدرسية بصورة كاممة  ،لذا ينبغي عمى الطالب المعمم أن يراعي األمور التالية :
 اإللتزام بالمالبس المناسبة والمظير العام والسموك وبقواعد العمل وبأخالق المينة
والحرص عمى تنفيذ لوائح المدرسة ونظاميا
 اإللتزام بالحضور مبك ار والحرص عمى حضور طابور الصباح
 الحرص عمى عدم التغيب أو اإلنصراف دون اإلستئذان من مدير المدرسة
والمشرف الفني
 الحرص عمى التعامل مع أسرة المدرسة بأسموب قائم عمى اإلحترام المتبادل
 حضور حصص مشاىدة لممعممين ذوي الخبرات لإلستفادة واكتساب الميارات
التدريسية المختمفة
 حضور حصص مشاىدة مع الزمالء وتسجيل مالحظات ومناقشتيا مع المشرف
 مراعاة المرحمة العمرية لممتعممين وكذلك مراعاة الفروق الفردية عند التعامل
معيم
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 التعامل مع أولياء أمور الطالب المترددين عمى المدرسة بأسموب الئق
 المشاركة الجادة والفعالة في األنشطة المدرسية
 اإللتزام بتوجييات المشرف الفني ومناقشتو في المشكالت التي تواجيك لإلستفادة
من خبراتو
 استثمار اإلمكانات الموجودة بالمدرسة لخدمة العممية التعميمية
 تصميم وانتاج مواد تعميمية باستخدام خامات البيئة ومشاركة الطالب فييا
 التعاون مع المعممين بالمدرسة من نفس التخصصواإلستفادة من خبراتيم
والمشاركة في اإلجتماعات التي تناقش تدريس المقررات أو المشكالت التي
تواجييم أثناء التطبيق
 اإلىتمام بكراسة التحضير واإللتزام بالتحضير اإلسبوعي
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توصيف مقررات برنامج التدريب الميداني
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توصيف مقرر دراسي
 -3بيانات المقرر
الرمز الكوديcurr133
التخصص:

اسم المقرر :تدريس مصغر ( )1

عدد الوحدات الدراسية :

نظري ( ) -

الفرقة الثانية

عممي ( ) 1

 -1أهداف المقرر

يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا المقرر أن يكون قاد ارً عمى :
 -1يتعرف عمى بعض المفاىيم التربوية المتعمقة بعممية التدريس
 -2يذكر مراحل التدريس المصغر.
 -3يتعرف عمى المبادئ األساسية لمتدريس المصغر وعناصرة.
 -4يتعرف عمى مفيوم األىداف السموكية.
 -5صياغة أىداف تعميمية في شكل سموكي في المجاالت المختمفة
 -6يتعرف عمى كيفية تحميل المحتوى
 -7يتعرف ميارات التدريس األساسية .
 -8يحدد عناصر الخطة التدريسية
 -8يطبق بأمثمة عممية لميارات تنفيذ الدرس
 -9يقيم زمالئو بصورة موضوعية وأسموب الئق

-1نواتج التعمم المستهدفه من المقرر :
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أ -المعرفة
والفيم

أ -3/يستنتج أىمية التدريس المصغر.

أ- 2/يوضح مراحل التدريس المصغر.
أ3/يعرض عناصر التدريس المصغر.

أ -4/يبين مبررات استخدام التدريس المصغر.
أ -5/يحدد شروط التخطيط الجيد

أ -6/أن يعدد عناصر اليدف السموكي.
أ -7/أن يحدد مستويات األىداف في مجاالتيا الثالث.
أ -8/أن يحدد أىمية خطة الدرس بالنسبة لممعمم.

أ -9/أن يتعرف عمى أىمية ميارة التمييد لمدرس .
أ -11/ان يتعرف عمى أساليب تنويع المثيرات .
ب -المهارات
الذهنية :

ب -1/يصنف األىداف المعرفية إلى مستواياتيا المختمفة.
ب -2/يصنف األىداف الوجدانية إلى مستواياتيا المختمفة.
ب -3/يصنف األىداف الميارية إلى مستواياتيا المختمفة
ب -4/يقارن بين أنواع التمييد المختمفة.

ب -5/أن يعد خطة درس نموذجية في مجال تخصصو.

ب -6/أن يقارن بين أنواع المثيرات المختمفة

جا  -الميارات ج -1/أن يصيغ الطالب أىداف تعميمية من تخصصو في المجاالت الثالث.
المينية

الخاصة

بالمقرر :

ج – 2/يعد نماذج لخطط تدريسية مصغرة

ج -3/يطبق أحد اإلستراتيجيات التدريسية أثناء تنفيذ الدرس

ج -4/يطبق ميارات تنفيذ الدرس فى دروس مصغرة فى مجال التخصص
الثالث

د – الميارات
العامة :

د -1/القدرة عمى البحث العممي والقراءة المتأممة حول مبادئ التدريس.
د -2/يتعاون مع زمالئو في حل المشكالت المدرسية.
د -3/يتعامل مع طالبة بطرق الئقة
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 -1د -4/يتقبل النقد من ( المشرفين ) والزمالء

 -2د -5/ينقد أداء اآلخرين نقداً بناء وفقا ألسس عممية وموضوعية

محتوى مقرر تدريس مصغر ()3

األسبوع
األول

محتوى المقرر
يتعرف عمى بعض المفاىيم التربوية المتعمقة بعممية التدريس

الثاني

يتعرف عمى المبادئ األساسية لمتدريس المصغر وعناصره ومراحمو

الثالث

يتعرف عمى مفيوم األىداف السموكية

الرابع

يتعرف عمى كيفية تحميل المحتوى

الخامس

يتعرف عمى عناصر الخطة التدريسية

السادس

يتعرف عمى ميارات التدريس األساسية

السابع

صياغة أىداف تدريسية

الثامن

تقويم الطالب لصياغة األىداف فيما بينيم

التاسع

تحميل محتوى بعض دروس المقرر

العاشر

عرض نماذج من أعمال الطالب ونقدىا

الحادي عشر

إعداد خطط دراسية مصغرة

الثاني عشر

تقويم الخطط الدراسية التي تم إعدادىا

 -5أساليب التعميم
والتعمم والتدريب

 -1/5المناقشة
 -2/5العمل في مجموعات صغيرة
 -3/5العصف الذىني

 -4/5التدريس المصغر
 -6أساليب التعميم
والتعمم والتدريب

تعميم األقران – العرض العممي -التعمم الفردي

لمطالب

ذوى القدرات المحدودة
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 -7تقويم الطااالب :
أ -األساليب
المستخدمة
ب -التوقيت
جا  -توزيع الدرجات

اختبارات شفوي – عروض عممية
تكميفات ومشاركات
واجبات منزلية
أثناء الفصل الدراسي وفي نيايتو
 35درجات شفوي
 30درجات أعمال فصمية
 35درجات عممي
 درجة تحريري 111المجموع

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات

مذكرة التدريس المصغر

ب -كتب ممزمة

الكتب الدراسية لمتعميم العام بالتخصصات المختمفو

جـ  -كتب مقترحة

الصافي يوسف شحاتو( :)2118التدريس المصغر رؤية معاصرة  .القاىرة :
الموتس لمنشر والتوزيع.
فادية ديمتري يوسف ( :)2116التدريس المصغر ج، 3المنصورة  ،عامر لمطباعة والنشر

كمال عبد الحميد زيتون( :)2113التدريس  ،نماذجه ومهاراته.عالم الكتب
القاىره.
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توصيف مقرر التدريس المصغر ()1
توصيف مقرر دراسي
 -3بيانات المقرر
الرمز الكوديcurr 133
التخصص:

اسم المقرر :تدريس مصغر ()2

الفرقة الثانية

نظري ( ) -

عممي ( ) 1

عدد الوحدات الدراسية :

 -2أىداف

 -1يتعرف ميارة إدارة الفصل والوقت

المقرر

 -2إكتساب ميارة التفاعل المفظي بين المعمم والمتعممين
 -3يتعرف ميارة التعزيز والتمييد وغمق الدرس
 -4اكتساب ميارة صياغة وتوجيو األسئمة الشفيية
 -5إكتساب ميارة استخدام الوسائل التعميمية المناسبة
 -6يتعرف ميارة إعداد وتنفيذ الميام التعميمة بمشاركة الطالب
 -7يتعرف استراتيجيات وطرق التدريس
 -8يتعرف أنواع وأساليب تقييم المتعممين

 -4نواتج التعمم المستهدفة من تدريس المقرر :
أ-المعرفة والفيم

أ -3/يوضح العالقة بين أسالب إدارة الفصل وخصائص المتعممين

أ- 2/يدرك أىمية إستغالل وقت الحصة وعدم إىدارىا

أ -3/يوضح أسس اختيار اإلستراتيجيات التعميمية المناسبة
أ -4/يصف يليات تنفيذ اإلستراتيجيات التعميمية المناسبة
أ -5/يتعرف أنواع وأساليب وأدوات تقييم المتعممين.

أ -6/يتعرف أسس العمل داخل فريق أثناء تنفيذ الميام التعميمية
أ -7/يتعرف كيفية صياغة األسئمة صياغة جيدة

أ -8/يحدد معايير اختيار الوسيمة التعميمية المناسبة لمموضوع
32

دليل التدريب الميداني
أ -9/يتعرف الميارات اإلجتماعية الالزمة في أثناء التفاعل المفظي داخل

الفصل وخارجو
ب -الميارات

ب-1/يختار الوسائل التعميمية المناسبة لمدرس

الذىنية :

ب -2/يحدد اإلستراتيجيات التدريسية المناسب لمضوع الدرس
ب -3/يستخدم أساليب تقييم متنوعة لمموضوع الواحد
ب -4/يتخير الصياغة المناسة لألسئمة

ب -5/يستخدم التعزيز اإليجابي في الوقت المناسب
جا  -الميارات

المينية الخاصة
بالمقرر :

ج -1/ينظم بيئة صفية تساعد عمى تحقيق أىدافو

ج – 2/أن يقدم درساً من خالل التدريس المصغر مشتمالً عمى جميع الميارات

التي درسيا.

ج -3/يييئ بيئة العمل التعوني عند تنفيذ أنشطة صفية
ج -4/يصمم وسائل تعميمية تتناسب مع تخصصو
ج -5/يدير الفصل بكفاءة عالية

ج -6/يتخير الوقت المناسب لطرح األسئمة

د – الميارات

د -1/يستخدم أسموب الئق أثناء التعمل مع زمالئو وطالبو

العامة :

د-2/

د -3/يتطوع بالمشاركة في اقتراح حمول لبعض المشكالت الصفية
د -4/يتقبل النقد من الموجيين ( المشرفين ) والمعممين
د -5/ينقد أداء اآلخرين نقداً بناء وفقا ألسس عممية وموضوعية

محتوى مقرر تدريس مصغر ()1
األسبوع
األول

محتوى المقرر
يتعرف عمى ميارات التخطيط التريسي
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الثاني

يتعرف عمى الميارات األساسية لمتدريس

الثالث

يتعرف عمى طرق واستراتيجيات الدريس

الرابع

يتعرف عمى أدوات وأساليب تقييم الطالب

الخامس

عرض نموذج لميارة التييئة

السادس

عرض نموذج لميارة اختيار واستخدام الوسائل التعميمية

السابع

تقويم الطالب لنماذج ميارة اختيار واستخدام الوسائل التعميمية

الثامن

عرض نماذج لصياغة األسئمة وكيفية طرحيا

التاسع

عرض نماذج لغمق الدرس

العاشر

عرض نماذج لتنويع المثيرات

الحادي عشر

إعداد خطط دراسية مصغرة

الثاني عشر

تقويم الخطط الدراسية التي تم إعدادىا

 -5أساليب التعميم
والتعمم والتدريب

 -1/5المناقشة
 -2/5العمل في مجموعات صغيرة
 -3/5العصف الذىني

 -4/5التدريس المصغر
 -6أساليب التعميم

تعميم األقران – العرض العممي -التعمم الفردي

والتعمم والتدريب
لمطالب

ذوى القدرات
المحدودة
 -7تقويم الطااالب :
أ -األساليب المستخدمة

أسئمة شفوية – عروض عممية
تكميفات ومشاركات

دروس عممية
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أثناء الفصل الدراسي وفي نيايتو

ب -التوقيت

 35درجات شفوي

جا  -توزيع الدرجات

 30درجات أعمال فصمية
 35درجات عممي
 درجة تحريري 111المجموع
 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات

مذكرة التدريس المصغر

ب -كتب ممزمة

الكتب الدراسية بالتعميم العام بالتخصصات المختمفو

جـ  -كتب مقترحة حسن حسن القرش( :)2113مهارات التدريس ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،مكتبة زىراء الشرق
حسن حسين زيتون : )2114(.مهارات التدريس رؤية فى تنفيذ التدريس .القاىرة ،عالم
الكتب

شوقي ستيفن(2115م) :التدريس من التقميد الي الحديث  .القاىرة  ،عالم
الكتب
الصافي يوسف شحاتو .)2118(:التدريس المصغر رؤية معاصرة  .القاىرة ،
الموتس لمنشر والتوزيع
كمال عبد الحميد زيتون.)2113(:التدريس،نماذجه ومهاراته.عالم الكتب
القاىره.
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توصيف مقرر التدريب الميداني ()3
 -3البرنامج الذي يقدم المقرر من خالله  :برنامج التاريخ
إختياري

 -1طبيعة المقرر  :إجباري
 -1المسئول عن المقرر
 -4السنة الدراسية  :الفرقة الثالثة

(أ) البيانات األساسية :
العنوان :تدريب ميداني
عدد الساعات 4 :
نظري -

عممي 4

المجموع 4 :

الساعات المعتمدة  -:يوم دراسي كامل إسبوعيا باإلضافة إلى إسبوع متصل بكل فصل دراسي

بيانات المقرر :
 -3بيانات المقرر
الرمز الكودي
التخصص

أسم المقرر  :تدريب ميداني ( ) 1
عدد الوحدات الدراسية :

الفرقة الثالثة
نظري ( ) -

عممي ( ) 4

 -2أىداف

التدريب -1اإلندماج في أسرة المدرسة والوقوف عمى مناىج المرحمة اإلعدادية
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دليل التدريب الميداني
 -1التخطيط الجيد لمتدريس في ضوء خصائص المتعممين والفروق
الفردية بينيم
 -2معرفة استراتيجيات وطرق تدريس مادة التخصص لمطالب
العاديين وذوي اإلحتياجات الخاصة
-4أساليب واستراتيجيات إداة الفصل
 -3توظيف الوسائل التكنولوجية المناسبة لمادة التخصص
 -4استخدام أساليب التقويم المناسبة لطبيعة المرحمة
 -5القيام بمسئولياتو المينية في ضوء اإللتزام بأخالقيات المينة
 -3نواتج التعمم المستيدفو من التدريب :
أ -المعمومات
والمفاىيم

أ  - 1/يتعرف عمى إدارة المدرسة ومعممييا والمشرف الفني
أ  - 2/يتعرف عمى مسئولياتو وميامو كمعمم في المدرسة
أ  - 3/يحدد الخبرات السابقة الخاصة بالموضوع
أ - 4 /يصيغ نواتج التعمم بصورة صحيحة

أ - 5 /يحدد مكونات الخطة التدريسية في مادة تخصصو
أ - 6 /يتعرف استراتيجيات وطرق تدريس مادة تخصصو لمتالميذ
العاديين في ضوء خصائص وقدرات الطالب

أ - 7 /يتعرف أساليب واستراتيجيات إدارة الفصل
أ - 8 /يحدد أساليب تقييم التالميذ وتقديم تغذية راجعة مناسبة
أ -9 /يحدد الوسائل التكنولوجية المناسبة لطبيعة التالميذ

أ  -11/يختار اإلستراتيجيات وطرق التدريس المناسبة لمتالميذ ذوي
اإلحتياجات الخاصة
أ  -11/يتعرف أدواره ومسئولياتو في تحقيق جودة األداء في مجال
تخصصو
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دليل التدريب الميداني

ب – الميارات

ب  - 1/يحمل محتوى مناىج المرحمة اإلعدادية في تخصصو لمتعرف

الذىنية

عمى جوانب التعمم
ب - 2 /يقترح معايير لتقييم أدائو الميني في تدريس مادة التخصص
ب  -3 /يصمم أداة لتقييم إدارة المشكالت الصفية والتعامل مع
األنماط المختمفة لسموك المتعممين
ب  - 4/يختار األدوات المناسبة لتقييم المتعممين
ب  -5/يقارن بين استراتيجيات وطرق تدريس مادة التخصص من
حيث أثرىا عمى تعمم الطالب

جا  -الميارات

ج - 1/يعد خطة تدريسية تتناسب مع المتعممين العاديين وذوي

المينية

اإلحتياجات الخاصة
ج  - 2/يدير البيئة الصفية بكفاءة

ج -3/يوظف الوسائل التكنولوجية المناسبة لتدريس مادة التخصص
ج  - 4/ينوع في استراتيجيات وطرق تدريس مادة التخصص في ضوء
قدرات المتعممين العقمية المختمفة
ج  - 5/يوظف نتائج تقويم المتعممين في تطوير أدائو الميني
ج  -6/يشرك المتعممين في أنشطة فردية وجماعية

ج  - 7/يستخدم أدوات تقييم لممتعممين تتناسب مع مادة تخصصو
د – الميارات
العامة :

د -1/يشارك في األنشطة والمشروعات الجماعية التي تتم بالمدرسة
د - 2 /يتواصل بفاعمية مع زمالئو وطالبو
د - 3 /يساىم في حل مشكالت المتعممين
د  - 4/ينمي أدائو الميني باستخدام شبكة اإلنترنت
د – 5 /يتقبل الرأي والرأي اآلخر
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دليل التدريب الميداني

م -1/التدريب عمى ميارات التواصل مع إدارة المدرسة .

 -4مواقف

م -2/التديب عمى تحميل موضوعات المقرر

التدريب

م -3/التدريب عمى المالحظة والمشاىدة لنماذج التدريس

(محتوى

م -4/التدريب عمى إعداد الخطط الدراسية

التدريب )

م -5/التدريب عمى ميارات تنفيذ التدريس
م-6/التدريب عمى تقويم األداء لزمالئو
م –7/التدريب عمى إدارة الصف الدراسي
م – 8 /التدريب عمى توظيف الوسائل التعميمية والمستحدثات
التكنولوجية
م  – 9/التدريب عمى اإلشراف المرسي
م – 11 /التدريب عمى إعداد أدوات تقييم تتناسب مع موضوعات
المقرر

م -11 /التدريب عمى تقييم المتعممين
المشاىدة– المحاكاة – التدريب في مجموعات صغيرة –تمثيل األدوار-

 -5أساليب

تعميم األقران

التدريب

الينطبق

-6أساليب

التدريب
لذوي

اإلحتياجات

الخاصة

-7

تقويم الطالب

أ – األساليب

بطاقات المالحظة
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دليل التدريب الميداني
المستخدمة
ب  -التوقيت
ج – توزيع الدرجات

أثناء التدريب وفي نيايتو
 %41المشرف الفني–  %41المشرف الداخمي–  %21مدير المدرسة

-8قائمة الكتب الدراسية والمراجع
أ – مذكرات

اليوجد

ب – كتب ممزمة الكتب الدراسية لممرحمة اإلعدادية
ج – كتب مقترحة

توفيق مرعي ( ) 2116الكفايات التعميمية في ضوء النظم  ،ط، 1دار الفرقان
لمنشر والتوزيع  ،األردن
حسن حسين زيتون ( )2114ميارات التدريس رؤية فى تنفيذ التدريس،
القاىرة ،عالم الكتب.
شوقي ستيفن (2115م) التدريس من التقميد الي الحديث  ،القاىرة ،عالم
الكتب
كمال عبد الحميد زيتون(.)2113التدريس  ،نماذجه ومهاراته.عالم الكتب ،
القاىرة
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دليل التدريب الميداني

توصيف مقرر التدريب الميداني ()1
 -3البرنامج الذي يقدم المقرر من خالله  :برنامج التاريخ
 -1طبيعة المقرر  :إجباري
 -1المسئول عن المقرر
 -4السنة الدراسية  :الفرقة الرابعة

(ب) البيانات األساسية :
العنوان :تدريب ميداني
عدد الساعات 4 :
نظري -

عممي 4

المجموع 4 :

الساعات المعتمدة  -:يوم دراسي كامل إسبوعيا باإلضافة إلى إسبوع متصل بكل فصل دراسي

بيانات المقرر :
 -3بيانات المقرر
الرمز الكودي
التخصص

 -2أىداف
التدريب

أسم المقرر  :تدريب ميداني ()1
عدد الوحدات الدراسية :

الفرقة الثانية
نظري ( ) -

عممي ( ) 1

 -1يحدد المفيوم االجرائى لبعض المفاىيم التربوية المتعمقة بعممية التدريس
 -2يذكر مكونات منظومة التدريس.
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دليل التدريب الميداني
 -3يتعرف عمى المبادئ األساسية لمتدريس المصغر .
 -4يتعرف عمى مفيوم األىداف السموكية
 -5إعداد أىداف تعميمية في شكل سموكي في المجاالت المختمفة
 -6إعداد خطة درس فى مجال تخصصة.
 -7يتعرف عمى كيفية تحميل المحتوى
 -8يييئ لدرس فى مجال تخصصة .
 -11يطبق بأمثمة عممية ألساليب تنويع المثيرات .
 -11يعرف كيف تكون معمما ناجحا فى تعزيزك لتالميذك .
 -12يطبق االرشادات التي تساعد المعمم في تحسين عممية الغمق
 -3نواتج التعمم المستيدفة من التدريب :
أ -المعمومات
والمفاىيم

أ - 1/يتعرف عمى إدارة المدرسة ومعممييا والمشرف الفني
أ -2/يتعرف عمى مسئولياتو وميامو في التربية العممية
أ -3/يتعرف عمى مناىج المرحمة الثانوية من حيث طبيعتيا واألنشطة التعميمية
بيا
أ - 4/يتعرف النماذج واإلتجاىات الحديثة لتحقيق أىداف التعمم
أ -5/يصف مبادئ التعمم النشط المتمركز حول المتعمم
أ - 6/يصف طرق واستراتيجيات تنمية أنواع التفكير لدى المتعممين
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دليل التدريب الميداني
أ - 7/يوضح المداخل واإلستراتيجيات المختمفة لتدريس مادة تخصصو
أ - 8/يحدد أدوات التقييم المناسبة لممحتوى والمتعممين
أ - 9/ينوع في األنشطة إلثراء البيئة الصفية
أ - 11/يحدد معايير التقييم الذاتي ألدائو التدريسي
أ -11/يطبق استراتيجيات التعمم التعاوني في التدريس

ب – الميارات

ب  - 1/يحمل محتوى مناىج المرحمة الثانوية في تخصصو لمتعرف عمى جوانب

الذىنية

التعمم
ب  2/يقترح معايير لتقييم أدائو الميني في تدريس مادة التخصص
ب -3 /يصمم أداة لتقييم إدارة المشكالت الصفية والتعامل مع األنماط المختمفة
لسموك المتعممين
ب - 4 /يختار األدوات المناسبة لتقييم المتعممين
ب  - 5يقارن بين استراتيجيات وطرق تدريس مادة التخصص من حيث أثرىا
عمى تعمم الطالب

جـ  -المهارات
المهنية

ج 1/يصمم أنشطة ووسائل تعميمية تتناسب مع مادة تخصصو ومع قدرات
المتعممين المختمفة
ج  - 2/يثري بيئة التعمم من خالل تطبيق استراتيجيات التدريس المتمايز والتعمم
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دليل التدريب الميداني
النشط
ج  - 3/يمتزم بالمبادئ األخالقية لمينة التدريس عند حل المشكالت المينية
ج - 4 /يطبق أدوات تقييم متنوعة لقياس اكتساب المتعممين لمميارات المختمفة
ج -5 /يستخدم نتائج تقييم المتعممين لتحسين أدائو التدريسي
ج -6 /يقيم تأثير تطبيق استراتيجيات التدريس المختمفة عمى أداء المتعممين
ج - 7 /يحمل نتائج تقييم المتعممين لتحسين تعمميم وتطوير أدائو التدريسي
ج - 8 /يمارس أدوار ومسئوليات مينية متعددة أثناء عممو داخل المدرسة
د – المهارات
العامة :

د -1/يشارك في أنشطة ومشروعات جماعية مع زمالئو
د - 2 /يتواصل مع طالبو وزمالئو
د - 3 /ينمي ذاتو مينبا من خالل المشاركة في ورش العمل
د - 4 /يحل المشكالت المينية بصورة إبداعية
د - 5 /يتعاون بشكل إيجابي وفعال لحل مشكالت الطالب
د - 6 /يتقن استخدام المستحدثات التكنولوجية
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دليل التدريب الميداني
 -4محتوي التدريب :

م -1/التدريب عمى ميارات التواصل مع أسرة المدرسة .
م -2/التديب عمى تحميل موضوعات المقرر
م -3/التدريب عمى المالحظة والمشاىدة لنماذج التدريس
م -4/التدريب عمى إعداد الخطط الدراسية
م -5/التدريب عمى ميارات تنفيذ التدريس
م -6/التدريب عمى توظيف اإلستراتيجيات التدريسية
م - 7/التدريب عمى تقويم األداء لزمالئو
م –8/التدريب عمى إدارة الصف الدراسي
م – 9 /التدريب عمى توظيف الوسائل التعميمية والتكنولوجية

م  – 11/التدريب عمى اإلشراف المرسي

م – 11 /التدريب عمى إعداد أدوات تقييم تتناسب مع
موضوعات المقرر
م -12/التدريب عمى ممارسة األنشطة الصفية والالصفية
م -13 /التدريب عمى تقييم المتعممين
 -9أساليب التدريب

المشاىدة – المحاكاة – التدريب في مجموعات صغيرة – تمثيل األدوار
 -تعميم األقران

-31

أساليب

التنطبق

التدريب لذوي

اإلحتياجات الخاصة

-33
أ – األساليب
المستخدمة

تقويم الطالب
بطاقات المالحظة
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دليل التدريب الميداني
ب  -التوقيت
ج – توزيع الدرجات

-31

أثناء التدريب وفي نيايتو
 %41المشرف الفني –  %41المشرف الداخمي –  %21مدير المدرسة

قائمة الكتب الدراسية والمراجع

أ – مذكرات
ب – كتب ممزمة
ج – كتب مقترحة

اليوجد
الكتب الدراسية لممرحمة الثانوية
يمال جمعة عبد الفتاح ( :)2111استراتيجيات التدريس والتعميم (نماذج
وتطبيقات) ،العين ،دار الكتاب الجامعي

حسن حسين زيتون  ،كمال عبد الحميد زيتون ( )2113التمم والتدريس من

منظور البنائية  ،ط ،1القاىرة  ،عالم الكتب

نادية حسن العفون ( )2112اإلتجاىات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير

 ،ط ،1القاىرة ،عالم الكتب
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