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 مقدمة 

 عزيزى الستدرب معلم ومعلسة السدتقبل :

ال تشدى أن اليجف مغ التجريب ىػ رفع كفاءتظ وقجراتظ كسخبى إلى أقرى حج،  .1
إبجاعاتظ واستغالل ىحة الفتخة بقجر فداعجنا عى تشسية ىحة القجرات بإضيار 

اإلمكان فى التعميع والدؤال عغ كل شئ يرعب عميظ أو تذعخ أنظ قج تحتاجو 
 فى السدتقبل

السذخف ىػ مداعج لظ لتصػيخ قجراتظ ودفعظ إلى األفزل فاستسع إلى نرائحو  .2
وتػجيياتو وحاول التقميل مغ التػتخ فى عالقتظ معو. لكغ ىحا ال يسشع مغ 

 و فى الشقاط التى ال تفيسيا أو التى لظ فييا وجية نطخ أخخى.مشاقذت
عشج تجريبظ اعمع أنظ مؤتسغ عمييع فعامميع كسعمع ناصح وراع احتياجات الصالب  .3

الشفدية واالجتساعية واألكاديسية. نحغ ال نخاك دائسا ولغ هللا يخاك فخاع الخقيب 
 الجائع.

حيغ تقػم بيحا التجريب السيجانى تحت اإلشخاف الفشي الخاص، فإن ذلظ يكػن مغ أجل  
 تحقيق األىجاف التالية:

أن تفيع عغ شخيق السسارسة الفعمية شبيعة عسمية التجريذ أو شبيعة أوجو  ▪
 الشذاط التى يسارس السعمع .

 تشسيتيا.أن تجرك ما لجيظ مغ قجرات وصفات تتصمبيا ميشة التجريذ وتعسل عمى  ▪
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أن تدتفيج مغ نقج السذخف التخبػى وتػجيياتو لتشسى لجيظ السيارات العسمية  ▪
 ة.دالالزمة لشجاح عسمية التجريذ فى اتجاه األىجاف التخبػية السشذػ 

أن يشسػ لجيظ شعػر باإلنتساء إلى ميشة التجريذ كسيشة تحتاج إلى إعجاد خاص  ▪
 وإلى تشسية ميارات مغ نػع معيغ.

فإن التجريب السيجاني يعج مكػنا أساسيا مغ مكػنات بخنامج إعجاد السعمع ومغ ثع     
حيث يكتدب الصالب الكفايات التخررية والتخبػية والسيشية والثقاؼية، بسا تتزسشو مغ 
معارف واتجاىات وميارات التخصيط والتشفيح والتقػيع ليتسكغ مغ أداء ميامو كسعمع 

  ومخشج ومػجو كفء.

 :جغرافيانامج الرسالة وأهداف بر 

 الرسالة:

يدععععععى بخنعععععامج إععععععجاد معمعععععع الجغخاؼيعععععا إلععععععجاد معمعععععع متسيعععععد يستمعععععظ السععععععارف التخبػيعععععة 
والجغخاؼية والسيارات الحىشية والسيشية والبحثيعة والتكشػلػجيعة  والقعجرة عمعى حعل السذعكالت 

 البيئية واتخاذ القخارات تجاه القزايا لتحقيق أدواره التخبػية والسجتسعية.

 األهداف العامة للبرنامج:

إعجاد خخيج قادر عمى الؿيام بسيام عسمو كسعمع لمجغخاؼيا في مخاحل التعميع العام 
وبالسجارس السختمفة الحكػمية والخاصة والمغات وذلظ ؼيسا يتعمق بسسارسة وضائف 

ميات التعميع والتعمع والتػجيو واإلشخاف واإلدارة ووضائف بحػث تصػيخ التعميع والؿيام بعس
 التخصيط والتشفيح والتقػيع والتصػيخ.
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 -وتتسثل أىجاف البخنامج في اآلتي:

اإللسام بعسمية التجريذ تخصيصًا وتشفيحا وتقػيسا مدتخجما تكشػلػجيا التعميع وآليات  -1
 التقػيع واإلرشاد الشفدي التي تشاسب ذوي االحتياجات الخاصة.

جتساعية لمتخبية وتصبيقاتيا في الػعي بسفاـيع األصػل الفمدؽية والثقاؼية واال -2
 نطام التعميع السرخي 

القجرة عمى التعمع الحاتي والتصػيخ السيشي السدتجام وتػضيف تكشػلػجيا السعمػمات  -3
 واالتراالت.

تحقيق الخبط بيغ مجاالت العمػم السختمفة )التاريخ وعمػم البيئة والمغة  -4
 بتخررو.إلخ( وفيع السدتججات  ذات  العالقة  1111واإلحراء،

إكتداب أخالؾيات السيشة وؾيع السجتسع في تعامالتو مع الستعمسيغ والسعشييغ في  -5
 ضػء مقػمات اليػية الثقاؼية لمسجتسع.

السذاركة في أنذصة خجمة السجتسع والتصػيخ التخبػي مدتخجما األساليب العمسية  -6
الجػدة ذات العالقة بتخررو في حل السذكالت السيشية والسجتسعية بسا يحقق 

والتسيد متػاصاًل مع اآلخخيغ بمغة عخبية وأجشبية سميسة ومدتخجما األساليب 
 العمسية.

التعخف عمى أندب شخق الجراسة والبحث الجغخافي والتخبػي ومعارفو ومياراتو  -7
في دراسة الطػاىخ الجغخاؼية  لتصػيخ السعخفة الجغخاؼية في حياتو واالستفادة 

 ة والسجتسعية .مشيا في السذخوعات اإلنداني
التعخف عمى السفاـيع والطػاىخ الجغخاؼية في مجاالتيا السختمفة والقجرة عمى  -8

 تػضيفيا في مجال التخرز.
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تشسية ميارات قخاءة ورسع وتػضيف الخخائط الجغخاؼية بأنػاعيا السختمفة في  -9
 تجريذ الجغخاؼيا.

بكلية  جغرافيابرنامج ال أهدافوتحقيق رسالة سياسات وإجراءات تشفيذ 
 التربية بالسشهفية: 

لسشػؼية ف تحجيجىا ، تقػم كمية التخبية بجامعة االدال وأىجاف البخنامج انصالقا مغ رسالة
الدياسات واالجخاءات االتية بمغ خالل إدارتيا وأقداميا العمسية وأعزاء ىيئة التجريذ 

 : لتحقيق تمظ الخسالة واألىجاف

بخنامج ذات جػدة عالية ويخاعي إعجاد معمع مغ خالل  –إعجاد السعمع قبل الخجمة  (1
 يترف بأنو :

 متسكغ مغ تخررو االكاديسي. ●
 ذو ميارة في عخض مادتو والتفاعل مع شالبو .  ●
 يعسل عمي خمق مشاخ تخبػي ديسقخاشي داخل فرمو ومجرستو  ●
 يعػد تالميحه عمي العسل التعاوني , والتعميع الحاتي  ●
يؤكج عمي أىسية التفكيخ والتخصيط وحل السذكالت واتخاذ القخار في عسمو التعميسي  ●

 ومغ خالل الشذاط السجرسي 
 ممتدم بآداب السيشة وؾيع السجتسع السرخي وؾيع التقجم  ●
ذو ثقافة مرخية وعخبية وعالسية , تجعمو قادرا عمي التأكيج عمي اليػية واالنفتاح عمي  ●

 االخخ 
  عامة وتكشػلػجيا التعميع برفة خاصةرفة م التكشػلػجيا بقادر عمي استخجا ●
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أثشاء الخجمة , وبث اتجاىات التشسية السيشية الحاتية لجي الخخيجيغ , ودعع  تجريب السعمع  (2
 ؾيع التعميع السدتسخ مجي الحياة 

دمج التكشػلػجيا في مجاالت تكػيغ السعمع والبحػث التخبػية , وتخؾية استخجاماتيا في  (3
 مجاالت التعميع العالي والتعميع قبل الجامعي
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 التدريب السيداني
ىػ مكػن أساسي مغ مكػنات بخنامج إعجاد السعمع، وىػ البػتقة التي تشريخ فييا السكػنات    

األخخى التخررية والتخبػية، ييجف التجريب السيجاني الى أن يكتدب الصالب الكفايات 
والتخبػية والسيشية والثقاؼية، بسا تتزسشو مغ معارف واتجاىات وميارات التخررية 

التخصيط والتشفيح والتقػيع ليتسكشػا مغ أداء مياميع كسعمسيغ أكفاء، ومخشجيغ ومػجييغ، 
 وتتزسغ خبخات التخبية السيجانية:

 ساعات( أسبػعيا. ۲التجريذ السرغخ بالفخقة الثانية )  -1
كل فرل  الثالثة لسجة يػم أسبػعيا، وأسبػع كامل في نياية التجريب السيجاني بالفخقة -2

 دراسي.
كل  التجريب السيجاني بالفخقة الخابعة لسجة يػم أسبػعيا، وأسبػع كامل في نياية - 3            

 فرل دراسي.
 
 
 
 
 
 
 

 آلية التقييم في التدريب السيداني :
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 السرغر(.التدريب السيداني بالفرقة الثانية )التدريس  -1
 يتع التقييع ببخنامج التجريب السيجاني عمى الشحػ التالي :

 الفخقة الثانية

أعسال  مج ع/ت ت اسع السادة  رقع السقخر
 فرمية 

 السجسػع تحخيخي  عسمي  شفػي 

Curr322   تجريذ
 رغخم

- 2 2 31 35 35  - 11111111 

 

 ( التدريب السيداني بالفرقة الثالثة والفرقة الرابعة ۲
 -( مغ الالئحة  عمى ما يمي:۱۱تشز مادة )    

الشياية العطسى لجرجات التجريب السيجاني مائة درجة بالفخقتيغ الثالثة والخابعة، تزاف الى 
 : عمى الشحػ التالي عيالسجسػع الكمى لجرجات الصالب في نياية العام ، ويتع تػز 

 % أستاذ متخرز أو مػجو السادة  ) السذخف الخارجي (41      
 % أستاذ تخبػي ) السذخف الجاخمي ( 41      
 % مجيخ السجرسة 21       

 مراحل التدريب السيداني :
 يتزسغ بخنامج التجريب السيجاني :

 أسبػعيا (( التجريذ السرغخ بالفخقة الثانية )ساعتان 1
 بالفخقة الثالثة لسجة يػم أسبػعيا، وأسبػع كامل في نياية كل فرل دراسي.( التجريب السيجاني ۲
 ( التجريب السيجاني بالفخقة الخابعة لسجة يػم أسبػعيا، وأسبػع كامل في نياية كل فرل دراسي.3
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 الغياب والحزهر بالتدريب السيداني :
 -( من الالئحة على ما يلي::تشص مادة )     

 ( السهاظبة::مادة )
%  عمى األقل مغ الجروس العسمية والشطخية، لكل مقخر دراسي، وال 75يمتدم الصالب بحزػر 

تحتدب فييا أية اجازات. ويحخم الصالب مغ دخػل امتحانات السقخر إذا قمت ندبة 
حزػره عغ ىحه الشدبة بقخار مغ مجمذ الكمية، بشاء عمى تقخيخ أستاذ السادة، يعتسجه 

لمصالب ثالثة إنحارات.ويػقف قيج الصالب إذا انقصع عغ مجمذ القدع وبعج أن تػجو 
الجراسة لدبب مخضى او غيخه ما السقبػلة، بشاء عمى شيادات مػثقة تبخر سبب االنقصاع، 

 ويكػن إيقاف القيج بقخار مغ مجمذ الكمية.
 

 : التدريب السيداني اإلشراف على  
 التربية العسلية اإلشراف العام على لجشة أوال : 

  وعزػية كال مغ :عسيج الكمية تذكل ىحه المجشة بخئاسة الديج األستاذ الجكتػر 
 وكيل الكمية لذئػن التعميع والصالب  -
 لذئػن الجراسات العميا والبحػث  وكيل الكمية -
عجد مغ أعزاء ىيئة التجريذ مغ األقدام العمسية السختمفة بالكمية بػاقع عزػ مغ  -

 .وبحج أقرى عذخة أعزاء كل تخرز 

 اإلشراف الفشي لجشةثانيا: 
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وكيل الكمية  بقخار مغ األستاذ الجكتػر عسيج الكمية بخئاسةالمجشة  يتع تذكيل              
وعجد خسدة مغ أعزاء ىيئة التجريذ بالكمية مغ األقدام السختمفة  لذئػن التعميع والصالب

 مغ مػجيي التخبية والتعميع مغ مخاحل دراسية مختمفة مغ مذخفيغ خارجييغ وعجد خسدة 
 : ة ) مكتب مديرية التربية والتعليم (السيداني الستابعةا ثا: لجشةثال

تخبية السيجانية ) مغ مجيخية اليذكل الديج األستاذ الجكتػر عسيج الكمية لجشة الستابعة      
األستاذ وكيل وزارة التخبية والتعميع عام دراسي بخئاسة الديج  والتعميع ( في بجاية كل

السػجييغ بسحافطة السشػؼية وعزػية مجيخي السخاحل التعميسة التي يتجرب فييا الصالب و 
 1السذخفيغ مػزعيغ عمى السخاحل السختمفة وفقا لتخرراتيع 

  
  : عسا  اإلدارية األ لجشةرابعًا: 

تذكل لجشة األعسال اإلدارية بقخار مغ الديج األستاذ الجكتػر عسيج الكمية في بجاية العام الجراسي 
 بخئاسة الديج األستاذ الجكتػر وكيل الكمية لذئػن التعميع والصالب وعزػية كال مغ : 

  الديج األستاذ الجكتػر وكيل الكمية لذئػن الجراسات العميا 
 م بالكمية أميغ الكمية أو السجيخ العا 
  مجيخ إدارة شئػن الصالب 
  شالب بسخحمة البكالػريػس  511مػضف إداري لكل 
  عزػيغ مغ اإلدارة العامة لذئػن التعميع والصالب بالجامعة 

 اإلشراف على التربية العسلية لجاناختراصات    
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 أوال : اإلشراف العام على التربية العسلية
 تتمخز إختراصات المجشة بكل مسا يمي : 

   إعجاد دليل لمتخبية العسمية يتزسغ قائسة بالكفايات التخررية والتخبػية  والسيشية
والثقاؼية لبخنامج التخبية العسمية وذلظ في ضػء رؤية ورسالة الكمية عمى أن يتزسغ الجليل 
عخضا ألساليب التجريذ والتقػيع السالئسة لحقيق ىحه الكفايات وكحلظ نساذج مختارة إلعجاد 

وتشطيع األنذصة الالصؽية والتعامل مع السذكالت الشفدية جروس وإدارة الفرل وتشفيح ال
 واإلجتساعية لصالب السجرسة 

   متابعة مجارس التخبية العسمية لمتحقق مغ كفاءة وفاعمية عسميات التجريب ومتابعة تشفيح
 خصصيا الفشية 

  نية بسجرية التخبية تحقيق الخبط العزػي بيغ الكمية ولجشة اإلشخاف والستابعة السيجا
 والتعميع 

   اعتساد خصة التجريذ السرغخ بالسجارس وبسا يحقق فاعمية البخنامج 
   عقج اجتساعيغ كل فرل دراسي لسشاقذة مذكالت التخبية العسمية وتقاريخ ىيئة

 اإلشخاف 
 االشراف الفشي  لجشةثانيا : 
 لجشة اإلشخاف الفشي ؼيسا يأتي : اختراصات  وتتمخز
   تػزيع السذخفيغ الفشييغ عمى السجارس في ضػء القػاعج التي يحجدىا مجمذ الكمية 
  إعجاد بصاقات الستابعة والتقػيع الفشية التي يدتخجميا مجيخ السجرسة والسذخف الخارجي

 والجاخمي 
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  تحجيج إختراص السذخف الفشي الجاخمي التي تكفل نجاح البخنامج وكيؽية أدائيا وعمى
  -ػاح التالية :األخز في الش

السخور عمى مجسػعات الذعب الجراسية بالسجارس ومتابعة سيخ التخبية  -
 العسمية 

اإلشتخاك في تقييع الصالب مغ الشاحية الفشية وفق بصاقات التقييع السعتسجة  -
 مغ مجمذ الكمية 

 الؿيام بإعجاد بعس الجروس الشسػذجية  -
لتخرز وتيديخ إستعارتيا إقتخاح قائسة وسائل وتكشػلػجيا التعميع لصالب ا -

 مغ الكمية 
في مجال التخرز عقج إجتساعات دورية مع مجسػعة اإلشخاف الخارجية  -

بالسارس التي يتابعيا ومشاقذة السذكالت وإعجاد تقاريخ لعخضيا عمى لجشة اإلشخاف 
 الفشي 

  دائيا كسا تقػم المجشة بتحجيج إختراصات السذخف الفشي الخارجي وكيؽية ا
  -وعمى األخز في الشػاحي التالية :

وتقييع درس نسػذجي بػاقع ساعتيغ أسبػعيا لصالب السجسػعة التي إعجاد  -
 يتػلى اإلشخاف عمييا  

 لمشػاحي الفشية في إعجاد وتقجيع الجروس متابعة الصالب وتػجيييع  -
 حزػر اإلجتساعات الجورية مع السذخف الجاخمي  -
 تقجيع تقاريخ بالسذكالت التي تعػق العسمية التجريدية في مجال التخرز  -
اإلشتخاك في تقػيع الصالب مغ الشاحية الفشية وفق بصاقات التقػيع السعتسجة  -

 مغ مجمذ الكمية 
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   كسا تحجد ميام مجيخ السجرسة وكيؽية أدائيا عمى األخز في الشػاحي
 التالية 
متابعة حزػر الصالب الستجربيغ وانرخافيع وتػؾيعيع في سجالت يقػم  -

 بإعجادىا 
وضع خصة بالحرز التي يتػلى الستجربػن الؿيام بتشفيحىا بالتعاون مع  -

 السذخف الخارجي 
في األنذصة السجرسية الالصؽية وشابػر متابعة اشتخاك الصالب الستجربيغ  -

 الرباح وتػفيخ سبل ىحه السذاركة 
ة اشتخاك الصالب في العسميات اإلدارية لذئػن الصالب والعامميغ متابع -

 بالسجرسة 
تقػيع الصالب مغ الشاحية اإلدارية وفق بصاقات التقػيع السعتسجة مغ مجمذ  -

 الكمية 
 :  لجشة الستابعة السيدانية ) مكتب مديرية التربية والتعليم (ثالثا : 

 تتمخز اختراصات المجشة ؼيا يمي : 
  إعجاد قائسة بسجارس التجريب في السخاحل السختمفة 
  إعجاد قائسة بأعزاء اإلشخاف الخارجي بكل تخرز 
  الخبط بيغ جياز اإلشخاف العام بالكمية والسجارس والسذخفيغ الخارجييغ 
  متابعة تقاريخ حزػر الصالب وسمػكيع الذخري وعالقاتيع بدمالئيع أثشاء فتخة

 التخبية العسمية 
 :  ةاالداري لجشة األعسا رابعا : 
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 : تتحجد إختراصات الجشة ؼيسا يمي 

 زيعيا عمى ػ إعجاد بصاقات متابعة التقػيع والستابعة والتي تع إعتساىا مغ مجمذ الكمية وت
 السذخفيغ

 تػزيع مجسػعات الصالب عمي مجارس التخبية العسمية في ضػء القػاعج السقخرة 
   تػزيع السذخفيغ الفشييغ الجاخمييغ عمي مجارس التخبية العسمية 
 تػزيع السذخفيغ الفشييغ الخارجييغ عمي مجارس التخبية العسمية 
 إعجاد ججاول االشخاف لمسذخفيغ الفشييغ الجاخمييغ والخارجييغ وتدميسيا 
 الؿيام باالتراالت اإلدارية الالزمة مع مجيخية التخبية والتعميع 
 ياب الصالب مغ واقع بصاقة الستابعة الػاردة مغ السجارس تدجيل غ 
 حرخ غياب السذخفييغ الفشييغ الخارجييغ مغ واقع بصاقة الستابعة 
  إعجاد االستسارات السالية الخاصة لسكافآت التخبية العسمية لمسذخفيغ الخارجييغ ومجيخي

 السجارس
  ارجي ومجيخ السجرسة درجات التقػيع وتفخيغ درجات السذخف الخإعجاد شذػف رصج

 والسذخف الجاخمي 
  إعجاد الكذػف الشيائية بجرجة كل شالب متجرب في السادة 

 إجراءات التدريب السيداني :
لتخبية والتعميع يتع إعجاد خصاب مػجو لمديج االستاذ / وكيل أول وزارة ا (1

لسػافاة الكمية بأسساء السجارس االعجادي والثانػي واالبتجائي التي  بسحافطة السشػؼية
عي التالي مػضحا بالخصاب ستدتقبل شالب التجريب السيجاني في العام الجام

مجرسة مغ كل  , وكحلظ لتحجيج سعة كلالتي سيتع تجريب الصالب فييا  السخاكد
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يتع اعتساد أو أكثخ شبقا لطخوف وإمكانياتات السجرسة ، تخرز سػاء مجسػعة 
 ىحا الخصاب مغ الديج االستاذ الجكتػر/ عسيج الكمية 

نطخا لػجػد بعس الصالب وغالبيتيع مغ الصالبات يدكشػن في قخى بعيجة  (2
( شالب في  8إلى  4فيتع تػزيعيع في مجارس قخيبة مغ محل إقامتيع بسعجل ) 

 شالب لكل مجسػعة  11رى قأالسجسػعة الػاحجة بحج 
يتع ترػيخ الخصاب ندختيغ , وتدميع االصل والرػرتيغ إلي مكتب   (3

 أرشيف الكمية , حتي يتدشى ليع إرسالو. 
دابق حرخ عمى السجارس الشالب الفخقتيغ الثالثة والخابعة أعجاد يتع تقديع  (4

 فقط وفقا لالئحة التجريب السيجاني. أسسائيا 
 لتدجيل أسساء الصالب بالسجارس وفقا لخغباتيع .يتع وضع خصة زمشية  (5
بعج يتع إعالن أسساء السجارس لمصالب والخصة الدمشية لتدجيل األسساء   (6

لتشفيح التجريب السيجاني بػسائل مختمفة،  إعالن نتيجة الفخقة الثانية والثالثة مباشخة
 : وىي كاآلتي

 لػحة اإلعالنات بالكمية   ●
  مػقع الكمية . ●
 التخبية عمى مػقع التػاصل االجتساعي الؽيذ بػك .صفحة كمية  ●
 يتع التدجيل شخريا لكل شالب ، وبتقجيع كارنيو العام الحالي.  (7
 يتع إعجاد نساذج لكذػف حزػر الصالب بالتجريب السيجاني ويدجل عمييا  (8

 . اسع السجرسة والفخقة والذعبة
تقػم مدئػلة الفخقة بإدارة الجراسة واالمتحانات باستالم الكارنيو مغ الصالب،   (9

 وتدجيل اسسو بكذػف التجريب السيجاني ، وكحلظ يشدخ أرقام جمػس العام الحالي.
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في حالة رغبة الصالب في تغييخ مجرسة أو إدراج مجارس أخخى بجال مغ  (11
الكمية لذئػن التعميع والصالب السعمشة، سيتع تقجيع شمب باسع الديج أ.د/ وكيل 

بذان إدراج مجرسة ...... بجال مغ مجرسة .... لصالب الفخقة ..... شعبة .... 
السدئػل في العام الجامعي ........ ، ويتع تجسيع كافة شمبات الصالب مع 

وتعخض عمى الديج أ.د/ وكيل الكمية لذئػن التعميع  بسكتب التخبية العسمية بالكمية 
بعج السػافقة يتع إخصار الصالب بتمبية رغبتيع سػاء بإعالنو في لػحة والصالب و 

 اإلعالنات أو بإشالعيع عمى الكذػف الججيجة لمتجريب السيجاني.
يتع إعجاد كذػف باسساء جسيع السجارس التي سيتع أداء التجريب السيجاني    (11

 بيا محجد بيا كل شعبة والفخقة الجراسية ويػم التجريب السيجاني.
 يتع إعتساد تمظ الكذػف بسجمذ الكمية  (12
يتع إعجاد خصاب لمديج األستاذ / وكيل أول وزارة التخبية والتعميع بسحافطة   (13

السشػؼية ، مػضح بو البيان الدابق الخاص بأسساء السجارس، وذلظ حتى يتع 
تخشيح أسساء الدادة السذخفيغ الخارجييغ الحيغ سيقػمػن باإلشخاف عمى التجريب 

 السيجاني كل وفق تخررو. 
تخبية العسمية لمفخقتيغ الثالثة والخابعة عى أعزاء ىيئة تػزيع خصابات ال يتع (14

التجريذ والييئة السعاونة وفقا لخغباتيع ، مع تػضيح آلية اإلشخاف بيا ومتابعة 
 1الصالب ومػافاة الكمية بتقاريخ تػضح األداء بالتخبية العسمية 

 يتع إعجاد خصاب مػجو لكل مجيخ مجرسة مػضح بو الفخق والذعب التي   (15
دي بسجرستو التجريب السيجاني واليػم ، حتى يتدشى لو ضبط الججول السجرسي ستؤ 

وفقا لمتخرز الحي سيدتقبمو خالل األسبػع، ومػضح بو بجاية التجريب السيجاني 
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كل فرل دراسي عمى لمفخقة الثالثة والفخقة الخابعة ونيايتو وبجاية الفتخة السترمة ل
 حجه.

بالتعاون بيغ مجيخية التخبية والتعميع ولجشة التخبية العسمية بالسجيخية يتع عقج  (16
لقاءات مع مػجيي التخبية العسمية لمػقػف عمى السذكالت والسعػقات أمام تحقيق 

 أىجاف التخبية العسمية برػرة أفزل ومشاقذة سبل التغمب عمييا 
يتع ترػيخ كذػف الفرل الجراسي الثاني بعج نياية الفرل الجراسي األول   (17

وذلظ لكي يتع عسل اي تعجيل حجث بالفرل الجراسي األول قبل الترػيخ كتغييخ 
 تخشيح احج السذخفيغ الحيغ قج يكػنػا أحيمػا إلى السعاش. 

 في حالة غياب السذخف الخارجى ، يتع إرسال خصاب إلى الديج األستاذ /  (18
مػضح بو غياب السذخف واسع  السشػؼيةوكيل أول وزارة التخبية والتعميع بسحافطة 

السجرسة والفخقة والذعبة التي يذخف عمييا، عمى أن يشبو عمى السذخف بزخورة 
االلتدام في الحزػر أو تخشيح مذخف أخخ ويتع اعتساد الخصاب مغ الديج األستاذ 

 الجكتػر / عسيج الكمية.
الصالب، يقػم مدئػل التفخيغ بإعجاد إنحار لمصالب مػضح في حالة غياب   (19

دابق اإلشارة لو، ومػضحا بو ضخورة االلتدام الالسػاضبة وفقا لالئحة الكمية  شج ب بو
 في حزػر التجريب السيجاني. 

ئػل تفخيغ التجريب السيجاني بحداب بعج انتياء كل فرل دراسي يقػم مد (21
 شالب.  ندبة الحزػر وحداب ندبة الػياب لكل

 في حالة عجم تحقيق الصالب لشدبة الحزػر السقخرة بالالئحة يقػم مدئػل  (21
التفخيغ بحرخ الصالب الحيغ لع يحققػا الشدبة وتدميسو لسدئػل الفخقة الثالثة أو 

 الفخقة الخابعة. 
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 يتع إعجاد محكخة لمعخض عمى مجمذ الكمية مػضح بيا أسساء الصالب  (22
 %.  75الحيغ لع يحققػا ندبة حزػرىع 

مغ قبل مجيخي الجارس يتع تقييع الصالب برفة مدتسخة أثشاء التجريب  (23
والسػجييغ الفشييغ وكحلظ السذخفييغ الجاخمييغ وذلظ باستخجام بصاقة مالحطة لكل 

 مشيع ) مخفق بصاقات التقييع (
الخائج نساذج درجات ، يتع تدميع الصالب  قبل نياية التجريب السيجاني بأسبػع  (24

والتشبيو عميو  سجار سالصالب ، وذلظ لتدميسيا لمدادة السػجييغ والدادة مجيخي ال
بزخورة أن يقػم الدادة السذخفيغ بتدميع الطخف مغمق السكتب الديج أ.د / وكيل 

 الكمية لذئػن التعميع والصالب.
جاد خصاب بعج اعتساد السحكخات مغ مجمذ الكمية، تقػم مدئػلة الفخقة بأع  (25

مػجو لخئيذ الكشتخول السختز، لتبميغو بقخار مجمذ الكمية بحخمان جسيع الصالب 
 السحخوميغ.  

تقػم مدئػلة الفخقة بسخاجعة نتائج الصالب السحخوميغ مع الكشتخول   (26
د وكيل الكمية لذئػن التعميع والصالب 1السختز قبل التػؾيع عمييا مغ قبل الديج أ

 والديج أ.د/عسيج الكمية 
في نياية الفرل الجراسي الثاني يتع تكخار ما تع بالشدبة لمصالب الحيغ لع   (27

 %.75يحققػا ندبو حزػرىع 
بإعجاد محكخات صخف مكافأة التجريب السدئػل بسكتب التخبية العسمية يقػم  (28

غ والخارجييغ مػضح بيا جسيع البيانات الدابقة السيجاني الدادة السذخفيغ الجاخميي
 ، وعجد األيام السدتحقة الرخف، ويتع اعتساده مغ الديج أ.د/عسيج الكمية.
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أما بالشدبة لمدادة مجيخي السجارس فيتع إعجاد قخار الرخف الخاص بيع   (29
مػضح بو أيام التجريب السيجاني دون تحجيج عجد، حيث يقػم قدع استحقاقات كادر 

 عام بحداب عجد األيام اإلجسالية ليع وفقا لأليام السجونة بالقخار. 
رػيخىا وتدميسيا القدع بعج اعتساد القخارات مغ الديج أد/ عسيج الكمية، يتع ت  (31

استحقاقات كادر عام وكادر خاص إلتسام إجخاءات الرخف، وتدميع ندخة مغ 
 القخار بسكتب الديج أ.د/ عسيج الكمية.

 لألشخاف السدتحقة  يتع إعجاد قخار صخف مكافاة التجريب السيجاني  (42
 :  بالسرطلحات تعريفال      

 : التدريب السيداني       
 تقجم والتي الكمية ، في السعمع إعجاد بخنامج في خبخة الػاقعيةال جريب السيجانيالت يسثل           

لمصالب سػاء كانت ىحه الخبخات تتع في السيجان الػاقعي لمتجريذ  اإلعجاد بخنامج ضسغ
حيث يكتدب الصالب ؼيو الكفايات التخررية والتخبػية  أو داخل أسػار كميات التخبية 

ليتسكشػا مغ آداء مياميع  والسيشية والثقاؼية بسا تتزسشو مغ معارف واتجاىات وميارات
 كسعمسيغ أكفاء ومخشجيغ ومػجييغ 

 :دريب السيدانيمدارس الت      
ىى مجارس حكػمية أو خاصة تحت إشخاف حكػمي ؛ يتجرب فييا الصالب السعمع           

ويتعخف عمى آلياتيا ويذاىج مايسارسو السعمسيغ مغ أساليب وشخق تجريذ ويتجرب عمى 
 شخق ومجاخل واستخاتيجيات التجريذ بعس مدتحجثات مسارستيا وتجخيب 

 السذرف الداخلي :       
لتجريذ الستخرز بقدع السشاىج وشخق التجريذ بكميات ىػ أحج أعزاء ىيئة ا        

  التخبية
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 السذرف الخاجي : 
ىػ  أحج الدادة السػجييغ الستخرريغ مغ وكالة وزارة  التخبية والتعميع  وإداراتيا 

بسحافطة السشػؼية كحمقة اإلترال بيغ الصالب السعمع ومجرسة التجريب مغ ناحية وبيغ 
وذلظ بسػجب إتفاق بيغ كمية التخبية متسثمة في السذخفيغ الجاخمييغ مغ ناحية أخخى 

 مسثمة في التػجيو الفشي السختز لتخبية وإدارات التعميعالجامعة مسثمة في كمية ا
 أهداف التربية العسلية :  

نطخا العتبار التخبية العسمية خصػة أساسية في إعجاد السعمسيغ لمتجريب العسمي عمى    
مػاقف التجريذ الػاقعية مغ خالل السذاىجة والسالحطة واإلحتكاك السباشخ ومغ ثع 

 ؼيسا يمي :أىجاف التخبية العسمية  لحا يسكغ تحجيج اإلنخخاط الفعمي في عسمية التجريذ 
 التخخج  بعج بسدؤولياتو السيشية لسؿيام وتخبػياً  فدياً ن السعمع الصالب إعجاد. 
 تخررو مجال في الالزمة السيارات السعمع الصالب إكداب. 
  إتاحة الفخصة لمصالب السعمع لمتصبيق العسمي لمسبادئ واألسذ الشطخية التي درسيا في

 مقخرات اإلعجاد التخبػي في السيجان الػاقعي 
  صقل الصالب السعمع بالخبخات األساسية الستصػرة في إدارة الرف 
  اكتداب الصالب السعمع السيارات الالزمة لسسارسة األدوار الستعجدة في ميشة التعميع 
  مداعجة الصالب السعمع عمى مػاجية السذكالت الرؽية التي تحتاج الى الترخف الدخيع

 والسشاسب
 السعمسيغ األساسييغ وبإدارة السجرسة واألشخاف التخبػي إتاحة الفخصة لمصالب لإلحتكاك ب

 ألكتداب الخبخات السيشية التي تديع في تحديغ األداء
  إتاحة الفخصة لمصاب لمتعخف عمى مشاىج السخحمة الجراسية وتحميل محتػاىا واستخالص

 جػانب التعمع السختمفة 
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 ( الجروس ميارة تخصيط إتاحة الفخصة لمصاب إلكتداب السيارات األساسية لمتجريذ – 
ميارة إثخاء البيئة  –ميارة إنتاج الػسائل التعميسية واستخجاميا  –ميارة تشفيح الجروس 
 (111ميارة تقييع الصالب  -ميارة إدارة الفزل  –الرؽية باألنذصة 

  تشسية السيػل اإليجابية نحػ ميشة التجريذ في السخحمة التي يتجرب فييا 
  إتاحة الفخصة لمصالب السعمع لسعخف قجراتو وإمكاناتو التجريدية 
  تييئ الفخصة لمصالب لتقبل التػجييات اإلشخاؼية وبالتالي تقبل الشقج 
  تدسح بتصبيق السفاـيع والشطخيات والسبادئ في السػقف التجريدي الحؿيقي في حجخات

 الجراسة 
 ات ميشة السعمع ومسارستيا تتيح الفخصة لمصالب بالتعخف عمى مبادئ وأخالؾي 
  اكتداب ميارات الشقج والتقػيع الحاتي البشاء في ضخوف شبيعية 

 أسس التربية العسلية :

األسذ التي تدتشج عمييا  ةلتحقيق األىجاف السخجػة مغ التخبية العسمية البج مغ معخف  
 ويسكغ إيجازىا في : 

  تػافخ اإلمكانيات البذخية والسادية الالزمة لشجاح التخبية العسمية 
  إعتبار التخبية العسمية جدء أساسي مغ مكػنات اإلعجاد التخبػي لممصالب السعمع 
 جاخمييغ والخارجييغ واإلدارييغ وضػح أىجاف التخبية العسمية لمصالب والسذخفيغ ال 
 وإشخاف وتشفيح بخنامج التخبية العسمية تخصيط  التعاون السدتسخ بيغ القائسيغ عمى 
  مخاعاة الفخوق الفخدية بيغ الصالب السعمسيغ 
  اختيار السجارس الستعاونة والستفيسة لجور التخبية العسمية بحيث تذسل جسيع الجػانب

 التخبػية التي يسخ بيا الصالب أثشاء فتخة التجريب 
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 مدئهليات األطراف السذاركة في برامج التربية العسلية 

يذتخك في اإلشخاف عمى شالب التخبية العسمية كل مغ عزػ ىيئة تجريذ بالكمية ) 
مذخف داخمي ( ومػجو مغ وزارة التخبية والتعميع ) مذخف خارجي ( ويذاركيع في التقػيع 

 والستابعة مجيخي مجارس التجريب 

 عزه هيئة التدريس الستخرص ( ر السذرف الداخلي )دئهليات وأدوامأوال :

  متابعة مػاضبة الصالب ومجى ؾياميع باألدوار السصمػبة مشيع كسعمسيغ بالسجرسة 
  متابعة التدام الصالب السعمسيغ بقػاعج وآداب وأخالؾيات السيشة عشج التعامل مع

 والسعمسيغ السجرسة  إدارةالستعمسيغ و 
  متابعة خصط التجريذ في كخاسات التحزيخ عشج زيارة الصالب في الحرز

الجراسية ومتابعة تشفيح الصالب لمسيارات التجريدية وتجويغ السالحطات ومشاقذتيع 
 فييا بعج اإلنتياء مغ الجرس 

  إجخاء جمدات مشاقذات فخدية وجساعية مع الصالب والسػجييغ برفة دورية
 ة التعميسية لإلشسئشان عمى سيخ العسمي

  السداىسة في حل السذكالت التي قج ترادف الصالب السعمسيغ مع السػجييغ أو
 مجيخي السجارس 

  أداء الصالب السعمسيغ باستخجام بصاقة التقػيع بعج حزػره لكل شالب تقػيع
 ثالث مخات عمى األقل 

 عغ سيخ العسل متزسشا السقتخحات التي قج تديع في تصػيخ  تقجيع تقخيخ فرمي
 األداء لمصالب السعمسيغ
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 ثانيا : مدئهليات وأدوار السذرف الفشي : 

  عسال (  –معمسيغ  –تعخيف الصالب بأسخة السجرسة ) مجيخ 
 لمعسل بالسجرسة السشطسةػائح متعخيف الصالب بالقػانيغ وال 
  تعخيف الصالب بأدوارىع ومدئػلياتيع كسعمسيغ بالسجرسة 
  متابعة مجى إلتخام الصالب بالحزػر وبآداب وأخالؾيات السيشة عشج التعامل

 مع زمالئو ومع إدارة السجرسة 
  تدييل حزػر الصالب حرز مذاىجة مع معمسيغ ذوي خبخة وحثيع عمى

 تدجيل مالحطاتيع ومشاقذتيع فييا بعج انتياء الحرة 
 ؼيسا بيشيع  مداعجة الصالب في إعجاد خصط دراسية وإجخاء تجريذ مرغخ

 وتجريبيع عمى الشقج البشاء 
  تدييل ميسة حزػر الصالب حرز دراسية ومسارسة عسمية التجريذ

 يع وتقػيع األداء التجريدي لكل شالب وتدجيميا في بصاقة السالحطات ومتابعت
  : أعجاد تقخيخ شيخي وآخخ فرمي يعخض عمى السذخف الجاخمي يتزسغ 

 مجى تقجم الصالب -
 تي تػاجو الصالب السذكالت ال-
 كيؽية مػاجية تمظ السذكالت وحميا -
 مقتخحات لتحديغ بخامج التجريب السيجاني -

 ثالثا : مدئهليات مدير الدرسة : 
  عقج اجتساع في بجاية البخنامج مع السذخفييغ والصالب السعمسيغ لمتعخيف

 بأنطسة السجرسة ولػائحيا وأساليب التعامل اإلداري مع أسخة السجرسة  
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  متابعة التدام الصالب بالحزػر مبكخا وحزػر شابػر الرباح 
  يعخف الصالب السعمسيغ باإلمكانات السػجػدة في السجرسة ويحجد السيام اإلدارية

 التي يسكغ ليع السذاركة فييا 
  يخرز مكان مشاسب يجتسع ؼيو الصالب السعمسيغ ومذخفييع 
  السجرسية يػفخ الفخص لسذاركة الصالب السعمسيغ في األنذصة 
  يديع في حل السذكالت التي قج يتعخض ليا الصالب السعمسيغ 
  يذخف عمى تػزيع الحرز األساسية واألعباء األخخى مغ إشخاف أو حرز

 احتياشية لمصالب السعمسيغ 
  يباشخ حزػر الصالب السعمسيغ داخل الرفػف الجراسية ويجون مالحطاتو 
 م بصاقات السالحطة يؿيع الصالب السعمسيغ برفة دورية باستخجا  

 :رابعا : مدئهليات وأدوار الطالب السعلم في مدرسة التدريب 

تتيح بخامج التخبية العسمية لمصالب السعمع العجيج مغ السػاقف الػاقعية الستشػعة ، والتي 
الفخصة لسعايذتة لمحياة  تسشحو الكثيخ مغ السيارات السيشية والعامو ، والتي تػفخ لو

 السجرسية برػرة كاممة ، لحا يشبغي عمى الصالب السعمع أن يخاعي األمػر التالية : 

  اإللتدام بالسالبذ السشاسبة والسطيخ العام والدمػك وبقػاعج العسل وبأخالق السيشة
 والحخص عمى تشفيح لػائح السجرسة ونطاميا 

 ػر شابػر الرباح اإللتدام بالحزػر مبكخا والحخص عمى حز 
  الحخص عمى عجم التغيب أو اإلنرخاف دون اإلستئحان مغ مجيخ السجرسة

 والسذخف الفشي 
  الحخص عمى التعامل مع أسخة السجرسة بأسمػب قائع عمى اإلحتخام الستبادل 
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  حزػر حرز مذاىجة لمسعمسيغ ذوي الخبخات لإلستفادة واكتداب السيارات
 التجريدية السختمفة 

  حزػر حرز مذاىجة مع الدمالء وتدجيل مالحطات ومشاقذتيا مع السذخف 
  مخاعاة السخحمة العسخية لمستعمسيغ وكحلظ مخاعاة الفخوق الفخدية عشج التعامل معيع 
  التعامل مع أولياء أمػر الصالب الستخدديغ عمى السجرسة بأسمػب الئق 
  السذاركة الجادة والفعالة في األنذصة السجرسية 
 لتدام بتػجييات السذخف الفشي ومشاقذتو في السذكالت التي تػاجيظ لإلستفادة اإل

 مغ خبخاتو 
  استثسار اإلمكانات السػجػدة بالسجرسة لخجمة العسمية التعميسية 
  ترسيع وإنتاج مػاد تعميسية باستخجام خامات البيئة ومذاركة الصالب فييا 
 إلستفادة مغ خبخاتيع التعاون مع السعمسيغ بالسجرسة مغ نفذ التخررػا

والسذاركة في اإلجتساعات التي تشاقر تجريذ السقخرات أو السذكالت التي 
 تػاجييع أثشاء التصبيق 

 إلىتسام بكخاسة التحزيخ واإللتدام بالتحزيخ اإلسبػعي ا 
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 تهصيف مقرر دراسي
 بيانات السقرر -2

 الفرقة الثانية (1)   تدريس مرغر اسم السقرر: curr 322الرمز الكهدي

 (         3(     عسلي )    -عدد الهحدات الدراسية :    نعري )    التخرص:

3- 
رر
لسق

ف ا
هدا

أ
 

  يتهقع من الطالب بعد دراسة هذا السقرر أن يكهن قادرًا على :   

 الستعمقة بعسمية التجريذبعس السفاـيع التخبػية يتعخف عمى  -1

 .مخاحل التجريذ السرغخيحكخ  -2

 .وعشاصخةالسبادئ األساسية  لمتجريذ السرغخ يتعخف عمى  -3

  يتعخف عمى مفيػم األىجاف الدمػكية. -4

 أىجاف تعميسية في شكل سمػكي في السجاالت السختمفة  صياغة -5

 يتعخف عمى كيؽية تحميل السحتػى  -6

 . التجريذ األساسيةيتعخف ميارات  -7

 يحجد عشاصخ الخصة التجريدية  -8

  لسيارات تشفيح الجرسيصبق بأمثمة عسمية  -9

 يؿيع زمالئو برػرة مػضػعية وأسمػب الئق -:
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 من السقرر :  هالسدتهدفنهاتج التعلم -4

السعخفة  -أ
 والفيع

 
 
 

 يدتشتج أىسية التجريذ السرغخ. -2أ/ 
 السرغخ.يػضح مخاحل التجريذ  -2أ/
 ض عشاصخ التجريذ السرغخ.يعخ 3أ/
      يبيغ مبخرات استخجام التجريذ السرغخ. -4أ/
  يحجد شخوط التخصيط الجيج -5أ/
 عشاصخ اليجف الدمػكي. أن يعجد  -7أ/
 .تيا الثالثألىجاف في مجاالامدتػيات  أن يحجد -7أ/
  أىسية خصة الجرس بالشدبة لمسعمع. أن يحجد -8أ/
 . ميارة التسييج لمجرس أىسيةأن يتعخف عمى  -9أ/
 ان يتعخف عمى أساليب تشػيع السثيخات . -11أ/
 

 السهارات  -ب
 الذهشية :  

 
 
 

 يرشف األىجاف السعخؼية إلى مدتػاياتيا السختمفة. -1ب/
 يرشف األىجاف الػججانية إلى مدتػاياتيا السختمفة. -2ب/
 مدتػاياتيا السختمفةيرشف األىجاف السيارية إلى  -3ب/
 يقارن بيغ أنػاع التسييج السختمفة. -4ب/
 خصة درس نسػذجية في مجال تخررو. أن يعج -5ب/
 أن يقارن بيغ أنػاع السثيخات السختمفة  -6ب/

 السيارات  -جع 
السيشية 

الخاصة 
 بالسقخر :

 

 .ت الثالثسجاالالأن يريغ الصالب أىجاف تعميسية مغ تخررو في  -1ج/
 يعج نساذج لخصط تجريدية مرغخة  – 2/ج
 يصبق أحج اإلستخاتيجيات التجريدية أثشاء تشفيح الجرس   -3ج/
 يصبق ميارات تشفيح الجرس فى دروس مرغخة فى مجال التخرز -4ج/

  الثالث

   القجرة عمى البحث العمسي والقخاءة الستأممة حػل مبادئ التجريذ. -1د/ السيارات  –د 



 دليل التدريب الميداني
 

31 
 

 العامة :
 

 .يتعاون مع زمالئو في حل السذكالت السجرسية -2د/
 يتعامل مع شالبة بصخق الئقة   -3د/

 الدمالءيتقبل الشقج مغ ) السذخفيغ ( و  -4د/ -1
  يشقج أداء اآلخخيغ نقجًا بشاء وفقا ألسذ عمسية ومػضػعية -5د/ -2

 (2) تدريس مرغر محتهى مقرر 
 محتهى السقرر األسبهع

 السفاـيع التخبػية الستعمقة بعسمية التجريذبعس يتعخف عمى  األو  
 يتعخف عمى السبادئ األساسية لمتجريذ السرغخ وعشاصخه ومخاحمو الثاني
 يتعخف عمى مفيػم األىجاف الدمػكية  الثالث
 يتعخف عمى كيؽية تحميل السحتػى  الرابع

 يتعخف عمى عشاصخ الخصة التجريدية  الخامس
 يتعخف عمى ميارات التجريذ األساسية  الدادس 
 صياغة أىجاف تجريدية  الدابع 
 تقػيع الصالب لرياغة األىجاف ؼيسا بيشيع  الثامن 
 تحميل محتػى بعس دروس السقخر التاسع
 عخض نساذج مغ أعسال الصالب ونقجىا العاشر 

 إعجاد خصط دراسية مرغخة  الحادي عذر 
 الجراسية التي تع إعجادىاتقػيع الخصط  الثاني عذر 

 
أساليب التعميع  -5

 والتجريب والتعمع
 
 

 السشاقذة -5/1
 العسل في مجسػعات صغيخة  -5/2
 العرف الحىشي -5/3
 التجريذ السرغخ -5/4
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أساليب التعميع  -6
والتجريب والتعمع 

 لمصالب
 ذوى القجرات السحجودة

 التعمع الفخدي -العخض العسمي –تعميع األقخان 

 تقػيع الصععالب :  -7

األساليب  -أ
 السدتخجمة 

 عخوض عسمية – شفػي  اختبارات 
 تكميفات ومذاركات

 واجبات مشدلية

 أثشاء الفرل الجراسي وفي نيايتو التػقيت -ب

 درجات  شفػي  46  تػزيع الجرجات -جع 

 درجات أعسال فرمية 31

 درجات  عسمي  35

 درجة تحخيخي   -

 السجسػع 111

 الكتب الدراسية والسراجع : قائسة -9

 محكخة التجريذ السرغخ مذكرات  -أ

 متعميع العام بالتخررات السختمفو الجراسية لكتب ال كتب ملزمة  -ب

 كتب مقترحة  -جـ 

 

. القاىخة :  التدريس السرغر رؤية معاصرة (:2118الرافي يػسف شحاتو)
 المػتذ لمشذخ والتػزيع.

 ،السشرػرة ، عامخ لمصباعة والشذخ 2التدريس السرغر ج(: 2116فادية ديستخي يػسف )
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.عالع الكتب نساذجه ومهاراته ،التدريس (: 2113كسال عبج الحسيج زيتػن)
 القاىخه.

 

 (3تهصيف مقرر التدريس السرغر )

 تهصيف مقرر دراسي
 بيانات السقرر -2

 الفرقة الثانية (2)  تدريس مرغر اسم السقرر:  322currالكهديالرمز 

 (         3(     عسلي )    -عدد الهحدات الدراسية :    نعري )    التخرص:

أىجاف  -2
 السقخر 

 

 

 

  ميارة إدارة الفرل والػقت يتعخف  -1
  إكتداب ميارة التفاعل المفطي بيغ السعمع والستعمسيغ -2
 يتعخف ميارة التعديد والتسييج وغمق الجرس -3
           اكتداب ميارة صياغة وتػجيو األسئمة الذفيية  -4
 إكتداب ميارة استخجام الػسائل التعميسية السشاسبة  -5
 الصالب كة ر سذاالسيام التعميسة بيتعخف ميارة إعجاد وتشفيح  -6
 يتعخف استخاتيجيات وشخق التجريذ -7
 أساليب تقييع الستعمسيغ أنػاع و يتعخف  -8

 تدريس السقرر :  نهاتج التعلم السدتهدفة من -5
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 والفيع السعخفة -أ
 
 
 

 ة الفرل وخرائز الستعمسيغر يػضح العالقة بيغ أسالب إدا -2أ/ 
  يجرك أىسية إستغالل وقت الحرة وعجم إىجارىا -2أ/
 يػضح أسذ اختيار اإلستخاتيجيات التعميسية السشاسبة  -3أ/
      يرف آليات تشفيح اإلستخاتيجيات التعميسية السشاسبة   -4أ/
  .يتعخف أنػاع وأساليب وأدوات تقييع الستعمسيغ -5أ/
 يتعخف أسذ العسل داخل فخيق أثشاء تشفيح السيام التعميسية   -7أ/
 يتعخف كيؽية صياغة األسئمة صياغة جيجة -7أ/
  يحجد معاييخ اختيار الػسيمة التعميسية السشاسبة لمسػضػع  -8أ/
يتعخف السيارات اإلجتساعية الالزمة في أثشاء التفاعل المفطي داخل  -9أ/

 وخارجوالفرل 
 السيارات  -ب

 الحىشية :  
 
 
 

 يختار الػسائل التعميسية السشاسبة لمجرس -1ب/
 يحجد اإلستخاتيجيات التجريدية السشاسب لسزػع الجرس  -2ب/
  يدتخجم أساليب تقييع متشػعة لمسػضػع الػاحج -3ب/
 يتخيخ الرياغة السشاسة لألسئمة  -4ب/
 يدتخجم التعديد اإليجابي في الػقت السشاسب  -5ب/

 السيارات  -جع 
السيشية الخاصة 

 بالسقخر :
 

 بيئة صؽية تداعج عمى تحقيق أىجافو يشطع  -1ج/
أن يقجم درسًا مغ خالل التجريذ السرغخ مذتساًل عمى جسيع السيارات  – 2/ج

  التي درسيا.
 يييئ بيئة العسل التعػني عشج تشفيح أنذصة صؽية  -3ج/
 يرسع وسائل تعميسية تتشاسب مع تخررو  -4ج/
 يجيخ الفرل بكفاءة عالية  -5ج/
 يتخيخ الػقت السشاسب لصخح األسئمة  -6ج/

  

 السيارات  –د 
 العامة :

  يدتخجم أسمػب الئق أثشاء التعسل مع زمالئو وشالبو  -1د/
  -2د/
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 يتصػع بالسذاركة في اقتخاح حمػل لبعس السذكالت الرؽية  -3د/ 

 يتقبل الشقج مغ السػجييغ ) السذخفيغ ( والسعمسيغ -4د/

 يشقج أداء اآلخخيغ نقجًا بشاء وفقا ألسذ عمسية ومػضػعية  -5د/

 

 (3محتهى مقرر تدريس مرغر )

 محتهى السقرر األسبهع
 ميارات التخصيط التخيدييتعخف عمى  األول 

 يتعخف عمى السيارات األساسية لمتجريذ  الثاني
 يتعخف عمى شخق وإستخاتيجيات الجريذ   الثالث
 يتعخف عمى أدوات وأساليب تقييع الصالب  الخابع

 عخض نسػذج لسيارة التييئة  الخامذ
 عخض نسػذج لسيارة اختيار واستخجام الػسائل التعميسية  الدادس 
 تقػيع الصالب لشساذج ميارة اختيار واستخجام الػسائل التعميسية  الدابع 
  عخض نساذج لرياغة األسئمة وكيؽية شخحيا  الثامغ 
 عخض نساذج لغمق الجرس  التاسع

  نساذج لتشػيع السثيخات عخض العاشخ 
 إعجاد خصط دراسية مرغخة  الحادي عذخ 
 إعجادىاتقػيع الخصط الجراسية التي تع  الثاني عذخ 

 

أساليب التعميع  -5
 والتجريب والتعمع

 
 

 السشاقذة -5/1
 العسل في مجسػعات صغيخة  -5/2
 العرف الحىشي -5/3
 خالتجريذ السرغ -5/4
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أساليب التعميع  -6
والتجريب والتعمع 

 لمصالب
ذوى القجرات 

 السحجودة

 التعمع الفخدي -العخض العسمي –تعميع األقخان 
 
 

 تقػيع الصععالب :  -7

 عخوض عسمية – ةسئمة شفػيأ األساليب السدتخجمة  -أ
 تكميفات ومذاركات

 دروس عسمية

 أثشاء الفرل الجراسي وفي نيايتو التػقيت -ب

 درجات  شفػي  46  تػزيع الجرجات -جع 

 درجات أعسال فرمية 31

 درجات  عسمي  35

 درجة تحخيخي   -

 السجسػع 111

 الدراسية والسراجع : قائسة الكتب -9

 محكخة التجريذ السرغخ مذكرات  -أ

 التعميع العام بالتخررات السختمفو الجراسية بكتب ال كتب ملزمة  -ب
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 كتب مقترحة  -جـ 

 

 ،الصبعة الثانية، القاىخة ،مكتبة زىخاء الذخق  مهارات التدريس (:2113حدغ حدغ القخش)

 .القاىخة، عالع الكتب فى تشفيذ التدريس رؤية مهارات التدريس:( 2114حدغ حديغ زيتػن .)

 عالع الكتب  . القاىخة ، التدريس من التقليد الي الحديث م(:2115شػقي ستيفغ)

. القاىخة ،  التدريس السرغر رؤية معاصرة(. 2118):الرافي يػسف شحاتو
 المػتذ لمشذخ والتػزيع

 القاىخه.الكتب .عالع نساذجه ومهاراتهالتدريس،(.2113):كسال عبج الحسيج زيتػن 

 

 

 

 (2تهصيف مقرر التدريب السيداني )
 البرنامج الذي يقدم السقرر من خالله : برنامج التاريخ  -2
 طبيعة السقرر :  إجباري                           إختياري  -3
 السدئه  عن السقرر  -4
 الدشة الدراسية : الفرقة الثالثة  -5

 البيانات األساسية : ( أ)
 العشهان: تدريب ميداني 

  5عدد الداعات :  
  5السجسهع  :             5عسلي           -نعري 



 دليل التدريب الميداني
 

37 
 

 فة إلى إسبهع مترل بكل فرل دراسييهم دراسي كامل إسبهعيا باإلضا -الداعات السعتسدة :

 بيانات السقرر :

بيانات السقرر -2  

( 1)   تدريب ميداني أسم السقرر : الرمز الكهدي  الفرقة الثالثة 

(         5(     عسلي )    -عدد الهحدات الدراسية :    نعري )   التخرص  

 

 

أىجاف  -2
 التجريب

 

 

 

 
 اإلنجماج في أسخة السجرسة والػقػف عمى مشاىج السخحمة اإلعجادية-1

التخصيط الجيج لمتجريذ في ضػء خرائز الستعمسيغ والفخوق  -1
 الفخدية بيشيع

استخاتيجيات وشخق تجريذ مادة التخرز لمصالب معخفة  -2
 العادييغ وذوي اإلحتياجات الخاصة

 أساليب واستخاتيجيات إداة الفرل-4
 تػضيف الػسائل التكشػلػجية السشاسبة لسادة التخرز -3
 استخجام أساليب التقػيع السشاسبة لصبيعة السخحمة -4
 سيشةالؿيام بسدئػلياتو السيشية في ضػء اإللتدام بأخالؾيات ال -5

:  تجريبال و مغ السدتيجفنػاتج التعمع  -3  
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السعمػمات  -أ
 والسفاـيع 

 

 

 

 يتعخف  عمى إدارة السجرسة ومعمسييا  والسذخف الفشي  - 1/أ 
 يتعخف عمى مدئػلياتو وميامو كسعمع في السجرسة  - 2/أ 
 يحجد الخبخات الدابقة الخاصة بالسػضػع  - 3/أ 
 يريغ نػاتج التعمع برػرة صحيحة  -  4 /أ
 يحجد مكػنات الخصة التجريدية في مادة تخررو - 5 /أ
يتعخف استخاتيجيات وشخق تجريذ مادة تخررو لمتالميح  - 6 /أ

 العادييغ في ضػء خرائز وقجرات الصالب 
 يتعخف أساليب واستخاتيجيات إدارة الفرل  - 7 /أ
 وتقجيع تغحية راجعة مشاسبة يحجد أساليب تقييع التالميح  - 8 /أ
 يحجد الػسائل التكشػلػجية السشاسبة لصبيعة التالميح  -9 /أ
يختار اإلستخاتيجيات وشخق التجريذ السشاسبة لمتالميح ذوي  -11/أ 

 اإلحتياجات الخاصة 
يتعخف أدواره ومدئػلياتو في تحقيق جػدة األداء في مجال  -11/أ 

 تخررو 
 

السيارات  –ب 
 الحىشية  

 

 

 

يحمل محتػى مشاىج السخحمة اإلعجادية في تخررو لمتعخف  - 1/ب 
 عمى جػانب التعمع 

 يقتخح معاييخ لتقييع أدائو السيشي في تجريذ مادة التخرز - 2 /ب
يرسع أداة لتقييع إدارة السذكالت الرؽية والتعامل مع  -3 /ب 

 األنساط السختمفة لدمػك الستعمسيغ 
 يختار األدوات السشاسبة لتقييع الستعمسيغ  - 4/ب 
يقارن بيغ استخاتيجيات وشخق تجريذ مادة التخرز مغ  -5/ب 

 حيث أثخىا عمى تعمع الصالب 
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السيارات  -جع   

 السيشية

 

يعج خصة تجريدية تتشاسب مع الستعمسيغ العادييغ وذوي  - 1ج/
 اإلحتياجات الخاصة

 يجيخ البيئة الرؽية بكفاءة  - 2/ج 
يػضف الػسائل التكشػلػجية السشاسبة لتجريذ مادة  -/3 ج 

 التخرز 
 يصبق أنذصة صؽية والصؽية تتشاسب مع مادة تخررو  - 3/ج 
يشػع في استخاتيجيات وشخق تجريذ مادة التخرز في ضػء  - 4/ج 

 قجرات الستعمسيغ العقمية السختمفة 
 يػضف نتائج تقػيع الستعمسيغ في تصػيخ أدائو السيشي  - 5/ج 
 يذخك الستعمسيغ في أنذصة فخدية وجساعية  -6/ج 
 يدتخجم أدوات تقييع لمستعمسيغ تتشاسب مع مادة تخررو  - 7/ج 

السيارات  –د   

 العامة :

 

 يذارك في األنذصة والسذخوعات الجساعية التي تتع بالسجرسة  -1د/ 
 يتػاصل بفاعمية مع زمالئو وشالبو  -  2 /د
 يداىع في حل مذكالت الستعمسيغ  - 3 /د
 يشسي أدائو السيشي باستخجام شبكة اإلنتخنت  - 4/د 
 يتقبل الخأي والخأي اآلخخ   – 5 /د

 

مػاقف  -5
التجريب 
)محتػى 
  التجريب (

 
 

 .جريب عمى ميارات التػاصل مع إدارة السجرسة الت -1م/
 جيب عمى تحميل مػضػعات السقخرالت -2م/
  التجريب عمى السالحطة والسذاىجة لشساذج التجريذ  -3م/
   التجريب عمى إعجاد الخصط الجراسية  -4م/
  التجريب عمى ميارات تشفيح التجريذ -/5م
  التجريب عمى تقػيع األداء لدمالئو  /6-م
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 التجريب عمى إدارة الرف الجراسي  –7م/ 
السدتحجثات الػسائل التعميسية و تػضيف التجريب عمى  – 8 /م

 التكشػلػجية 
  التجريب عمى اإلشخاف السخسي  – 9/م 
التجريب عمى إعجاد أدوات تقييع تتشاسب مع مػضػعات  – 11 /م

 السقخر
   التجريب عمى تقييع الستعمسيغ  -11 /م

أساليب  -5
 جريبالت

 -تسثيل األدوار– صغيخةالتجريب في مجسػعات  – السحاكاة –ذاىجةالس
 تعميع األقخان 

 أساليب-7
التجريب 

لحوي 
 اإلحتياجات

 الخاصة

 شصبقالي

 تقهيم الطالب  -8

األساليب  –أ 
 السدتخجمة 

 بصاقات السالحطة 

 أثشاء التجريب وفي نيايتو التػقيت  -ب  
 السجرسة % مجيخ21 –% السذخف الجاخمي41 –% السذخف الفشي41 تػزيع الجرجات  –ج 
 قائسة الكتب الدراسية والسراجع -9

 اليػجج  محكخات –أ 
  إلعجاديةاجراسية لمسخحمة كتب الال كتب ممدمة –ب  
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،دار الفخقان  1( الكفايات التعميسية في ضػء الشطع ، ط 2116تػفيق مخعي ) كتب مقتخحة  –ج 
 لمشذخ والتػزيع ، األردن

 ،تشفيح التجريذميارات التجريذ رؤية فى  (2114حدغ حديغ زيتػن )
 عالع الكتب. القاىخة،

عالع  ، القاىخة، التدريس من التقليد الي الحديثم( 2115شػقي ستيفغ )
 الكتب 

.عالع الكتب ، نساذجه ومهاراته ،التدريس (.2113كسال عبج الحسيج زيتػن)
 القاىخة
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 (3تهصيف مقرر التدريب السيداني )
 البرنامج الذي يقدم السقرر من خالله : برنامج التاريخ  -2
 طبيعة السقرر :  إجباري                            -3
 السدئه  عن السقرر  -4
  رابعةالدشة الدراسية : الفرقة ال -5
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 البيانات األساسية : ( ب)
 العشهان: تدريب ميداني 

  5عدد الداعات :  
  5ع  : السجسه             5عسلي           -نعري 

 يهم دراسي كامل إسبهعيا باإلضافة إلى إسبهع مترل بكل فرل دراسي  -الداعات السعتسدة :

 بيانات السقرر :

بيانات السقرر -2  

(1)  أسم السقرر : تدريب ميداني الرمز الكهدي  الفخقة الثانية 

(         3(     عسلي )    -عدد الهحدات الدراسية :    نعري )   التخرص  

 

 

أىجاف  -2
لتجريبا  

 

 

 

  

يحجد السفيػم االجخائى لبعس السفاـيع التخبػية الستعمقة بعسمية التجريذ -1  

يحكخ مكػنات مشطػمة التجريذ. -2  

السبادئ األساسية  لمتجريذ السرغخ .يتعخف عمى  -3  

تعخف عمى مفيػم األىجاف الدمػكيةي -4   

إعجاد أىجاف تعميسية في شكل سمػكي في السجاالت السختمفة  -5  

إعجاد خصة درس فى مجال تخررة. -6  
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يتعخف عمى كيؽية تحميل السحتػى  -7  

يييئ لجرس فى مجال تخررة . -8  

يصبق بأمثمة عسمية ألساليب تشػيع السثيخات . -11  

يعخف كيف تكػن معمسا ناجحا فى تعديدك لتالميحك . -11  

بق االرشادات التي تداعج السعمع في تحديغ عسمية الغمقيص -12  

:  تجريبالمغ  ةالسدتيجفنػاتج التعمع  -3  

السعمػمات  -أ
 والسفاـيع 

 

 

 

 يتعخف  عمى إدارة السجرسة ومعمسييا  والسذخف الفشي  -  1أ/

 يتعخف عمى مدئػلياتو وميامو في التخبية العسمية - 2أ/

يتعخف عمى مشاىج السخحمة الثانػية مغ حيث شبيعتيا واألنذصة التعميسية  -3أ/
 بيا 

 الشساذج واإلتجاىات الحجيثة لتحقيق أىجاف التعمع  يتعخف - 4أ/

 يرف مبادئ التعمع الشذط الستسخكد حػل الستعمع  -5أ/

 يرف شخق واستخاتيجيات تشسية أنػاع التفكيخ لجى الستعمسيغ  -  6أ/

 السجاخل واإلستخاتيجيات السختمفة لتجريذ مادة تخررو يػضح  - 7أ/

 يحجد أدوات التقييع السشاسبة لمسحتػى والستعمسيغ  - 8أ/

 يشػع في األنذصة إلثخاء البيئة الرؽية  - 9أ/

 يحجد معاييخ التقييع الحاتي ألدائو التجريدي  - 11أ/
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 يصبق استخاتيجيات التعمع التعاوني في التجريذ  -11أ/

 

 

السيارات  –ب 
  الحىشية 

 

 

 

في تخررو لمتعخف عمى جػانب  ثانػيةيحمل محتػى مشاىج السخحمة ال - 1/ب 
 التعمع 

 يقتخح معاييخ لتقييع أدائو السيشي في تجريذ مادة التخرز 2/ب  

رسع أداة لتقييع إدارة السذكالت الرؽية والتعامل مع األنساط السختمفة ي -3 /ب 
 لدمػك الستعمسيغ 

 يختار األدوات السشاسبة لتقييع الستعمسيغ  - 4 /ب 

يقارن بيغ استخاتيجيات وشخق تجريذ مادة التخرز مغ حيث أثخىا  - 5ب  
 عمى تعمع الصالب

السهارات  -جـ   

 السهشية

 

يرسع أنذصة ووسائل تعميسية تتشاسب مع مادة تخررو  ومع قجرات  1ج/
 الستعمسيغ السختمفة 

يثخي بيئة التعمع مغ خالل تصبيق استخاتيجيات التجريذ الستسايد والتعمع  - 2/ج 
 الشذط 

 يمتدم بالسبادئ األخالؾية لسيشة التجريذ عشج حل السذكالت السيشية  - 3/ج 

 يصبق أدوات تقييع متشػعة لؿياس اكتداب الستعمسيغ لمسيارات السختمفة  - 4 /ج
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 حديغ أدائو التجريدي يدتخجم نتائج تقييع الستعمسيغ لت -5 /ج

 يؿيع تأثيخ تصبيق استخاتيجيات التجريذ السختمفة عمى أداء الستعمسيغ  -6 /ج

 ريدييحمل نتائج تقييع الستعمسيغ لتحديغ تعمسيع وتصػيخ أدائو التج - 7 /ج

 يسارس أدوار ومدئػليات ميشية متعجدة أثشاء عسمو داخل السجرسة   - 8 /ج

السهارات  –د   

 العامة :

 

 يذارك في أنذصة ومذخوعات جساعية مع زمالئو  -1د/ 

 يتػاصل مع شالبو وزمالئو  - 2 /د

 يشسي ذاتو ميشبا مغ خالل السذاركة في ورش العسل  - 3 /د 

 يحل السذكالت السيشية برػرة إبجاعية  - 4 /د 

 يتعاون بذكل إيجابي وفعال لحل مذكالت الصالب  - 5 /د

 يتقغ استخجام السدتحجثات التكشػلػجية  - 6 /د

 
 
 

 :  تدريبمحتهي ال -5
 
 
 

 .جريب عمى ميارات التػاصل مع أسخة السجرسة الت -1م/
 جيب عمى تحميل مػضػعات السقخرالت -2م/
  التجريب عمى السالحطة والسذاىجة لشساذج التجريذ  -3م/
   التجريب عمى إعجاد الخصط الجراسية  -4م/
  التجريب عمى ميارات تشفيح التجريذ -/5م
 التجريب عمى تػضيف اإلستخاتيجيات التجريدية  -6م/
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  التجريب عمى تقػيع األداء لدمالئو  - 7/م
 التجريب عمى إدارة الرف الجراسي  –8م/
 التكشػلػجية الػسائل التعميسية و تػضيف التجريب عمى  – 9 /م
  التجريب عمى اإلشخاف السخسي  – 11/م 
التجريب عمى إعجاد أدوات تقييع تتشاسب مع  – 11 /م

 مػضػعات السقخر
 التجريب عمى مسارسة األنذصة الرؽية والالصؽية  -12م/
   التجريب عمى تقييع الستعمسيغ  -13 /م

 تسثيل األدوار – التجريب في مجسػعات صغيخة – السحاكاة – السذاىجة   التجريبأساليب  -9
 تعميع األقخان  -

أساليب  -21
لحوي  التجريب

 اإلحتياجات الخاصة

 تشصبقال

 تقهيم الطالب  -22

األساليب  –أ 
 السدتخجمة 

 بصاقات السالحطة 

  أثشاء التجريب وفي نيايتو التػقيت  -ب  

 % مجيخ السجرسة21 –% السذخف الجاخمي 41 –% السذخف الفشي 41 تػزيع الجرجات  –ج 

 قائسة الكتب الدراسية والسراجع  -23

  اليػجج محكخات –أ 
 مسخحمة الثانػية  الجراسية لكتب ال كتب ممدمة –ب  
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(: استخاتيجيات التجريذ والتعميع )نساذج 2111آمال جسعة عبج الفتاح )  كتب مقتخحة –ج 
 وتصبيقات(، العيغ، دار الكتاب الجامعي   

( التمع والتجريذ مغ 2113حدغ حديغ زيتػن ، كسال عبج الحسيج زيتػن )
 ، عالع الكتب ، القاىخة 1مشطػر البشائية ، ط

( اإلتجاىات الحجيثة في التجريذ وتشسية التفكيخ 2112نادية حدغ العفػن )
 ، القاىخة، عالع الكتب1، ط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


