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 9من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة تعريفأ( ال
   Edu421 املقرر:رمز  الرتبية العملية املقرر: اسم- 1 .1
  (نظري(-ساعات معتمدة  6)  عملي ساعة12)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 مجيع برامج الكلية أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 العربية  .5 : لغة تدريس املقرر – 4 .4
 .د/أماين عوض   اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
 املستوى الثامن  السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .7
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8

  مجيع املقررات الرتبوية 
9. 8 

 املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: -  .10
 ..بقالتنط........................................................... 

 موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9
 (باملدارس املتوسطة والثانوية) 

 التدريس اسلوب – 10
  ....... % النسبة املئوية:   حماضرات تقليدية –أ 

  ....... % النسبة املئوية:   بعد(خمتلط )تقليدي، عن -ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   أخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
    تطبق املفاهيم واملبادئ والنظريات الرتبوية والنفسية بشكل ادائى سلوكي يف مواقف تعليمية حقيقية واقعية يف الفصل .1

 .  .......الدراسي . املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 .إعداد برامج للتوعية باألخطاء الشائعة أثناء التطبيق وكيفية معاجلتها ومقرتحات التحسني 
 التقومي بصفة مستمرة يف ضوء االجتاهات احلديثة يف اجملال للوقوف على نقاط الضعف واقرتاح خطط للتحسني والتطوير . 



 

 
 9من  3الصفحة 

 ربة امليدانية.االستفادة من مواقع االنرتنت الىت هلا عالقة مبقرر اخل 
 التواصل مع الكليات املناظرة لالستفادة من جتارهبم يف هذا اجملال. 

 

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

   3  برنامج هتيئة وتدريس مصغر •
    1  اسبوع مشاهدة             

   9 اسابيع تدريب متصل 9       
 

  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

 26 ............ ............ ............ ............ 2 ساعات التدريس

 ............ ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 9من  4الصفحة 

 ............ ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 
واستراتيجيات رق التقويم الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع ط باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

 المعارف 1.0
1.1  اليوجد. 

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

1.2   .................. .................. 

1.3   ..................  .................. 

1.4   .................. .................. 

1.5  .................. .................. 
1.6 ..................................................................... .................. .................. 
 المهارات المعرفية 2.0
2.1  بطاقة املالحظة .................. ختطط للتدريس بالطريقة العرضية شاملة جلميع العناصر 

2.2  بطاقة املالحظة .................. تنقد مهارات تنفيذ التدريس اليت تستخدمها يف التدريس 

2.3   ختتار طرق التدريس والوسائل والتقنيات و األنشطة التعليمية املناسبة ..................  بطاقة املالحظة. 

2.4  بطاقة املالحظة .................. ختتار أساليب التقومي املناسبة ملعرفة مدى حتقق األهداف 

 بطاقة املالحظة .................. تتقن مهارات التقومي الذايت والنقد البناء 2.5
2.6 ..................................................................... .................. .................. 
 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0



 

 
 9من  5الصفحة 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

3.1  . مالحظة  •  .................. تتجاوب مع الزمالء أثناء القيام باألنشطة املدرسية
تفاعل الطالب يف 
 مواقف خمتلفة

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

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

3.2  .متارس التعلم الذايت وتتحمل مسئولية تعلمها .................. 

3.3  . تنقد زميالهتا نقدا بناء وتتقبل النقد من اآلخرين .................. 

 .................. .................. متارس العمل اجلماعي التعاوين. 3.4
3.5  اعية .تشرتك مع زميالهتا يف املناقشات اجلم .................. .................. 

 .................. .................. .يةتتعاون مع ادارة املدرسة واملعلمني ىف العملية التعليم 3.6
 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0
.................. التكنولوجيا يف إيصال املعلومات للتلميذات.   توظف 4.1  .................. 

تقومي  -  
  املناقشات اجلماعية
تكليف  -  

الطالب بتقدمي 
عروض صفية 
وتزويدهم بالتغذية 
 الراجعة التقوميية

4.2   )يف عملية البحث الثراء  تستخدم تقنية الكمبيوتر )شبكة اإلنرتنت
 املعلومات اليت لديها 

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

 .................. .................. . ارة اإللقاء واالتصال مع اآلخرين من خالل التحضري وإلقاء بعض الدروستنمى مه 4.3
4.4 ..................................................................... .................. .................. 
4.5 ..................................................................... .................. .................. 
4.6 ..................................................................... .................. .................. 
 المهارات النفس حركية 5.0
5.1  لتدريس مع التنوع يف طرق التدريس مبا يتناسب مع الفروق تتقن مهارات ا

 الفردية بني الطالب وأهداف الدرس باحلركات التعبريية املفيدة.
 بطاقة املالحظة . ..................
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

تستخدم الوسائل وتقنيات التعليم  بإتقان ومهارة أثناء التدريس لتحقيق األهداف  5.2
 املرجوة

 . بطاقة املالحظة ..................

  
 
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع همة التقويمم 
 من التقويم النهائي

1 
 

%60  ................ تقييم الطالب املتدربني من خالل بطاقة املالحظة اخلاصة مبشرف الكلية  

2 
 

(بواسطة املشرف الرتبوي)املوجه تقييم الطالب املتدربني من خالل بطاقة املالحظة   ................ 30%.  

3 
 

%10 ................ ب املتدربني من خالل بطاقة املالحظة اخلاصة مبدير املدرسةتقييم الطال  

 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  .د
 لى كل مل يهم الطالبة املعلمة.التنسيق مع إدارة اإلشراف الرتبوي بعقد اجتماعات قبل بداية الفصل للوقوف ع - .5

 التنسيق مع إدارات مدارس التدريب من خالل خماطبتهم والتواصل معهم قبل بداية التدريب لتهيئة املدارس للطالبات املتعلمات. – .6

علية للمدارس اليت توزيع الطالبات على مدارس التدريب ىف ضوء ما مت االتفاق عليه ىف اللقاءات سابقة الذكر ويكون ذلك وفق القوة الف – .7
 يتم حتديدها مسبقاً.

بيق ـ عمل لقاءات مستمرة واجتماعات مع الطالبات لتوعيتهم بضوابط الرتبية العملية قبل التطبيق )برنامج هتيئة( وأثناء التطبيق وبعد التط .8
 املقرتحات . باستطالع الرأي حول

 .ه أثناء املمارسةالعملية على مجيع الطالبات لالسرتشاد ب توزيع دليل الرتبيةـ 
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 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1

 ............................................................. 
 ...اليوجد .......................................................... 
 ............................................................ 

 املراجع الرئيسة:-2
 ............................................................. 
 . اليوجد ........................................... 
 ............................................................ 

  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3
  ............................................................. 
 ...... اليوجد ....................................................... 
 ............................................................ 

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-4
 ............................................................. 
 ..... اليوجد ........................................................ 
 ............................................................ 

 أخرى:مواد تعليمية -5
 ............................................................. 
 .................... ......................................... 
 ............................................................ 
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 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

فصول دراسية مناسبة من حيث احلجم واملساحة واألثاث -  

جتهيز معامل العلوم -                  

ادر التعلمجتهيز غرف مص -              

 
 مصادر احلاسب اآليل:-2

 حاسب آىل مبلحقاته -
 جهاز عرض 

 أخرى:مصادر  -3
   )سبورة ذكية)تفاعلية 

 

 
 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1
  دراسياستطالع الرأي من خالل منوذج تقييم مقرر 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2
 ) ..تقومي هنائي بكتابة تقرير جممل من )مشرفة الرتبية امليدانية يف املدرسة  ــ  مديرة املدرسة ـ املعلمات يف املدارس 
 شرفات خاص مجميع األمور اخلاصة مبرحلة التطبيق م تقييم بعد هناية التطبيق بعمل تقارير فردية من مجيع أعضاء هيئة التدريس امل

 مناقشتها يف جملس قسم القرتاح احللول وأوجه التحسني
  

 التدريس:عمليات تطوير -3
 ............................................................. 
  ............................................................. 
 ............................................................ 
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 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4
مدير املدرسة(  بواسطة مدرسني  مستقلني-املوجه-تدقيق مراجعة درجات بطاقة املالحظة)مشرف الكلية  -  
. 

 دراسي والتخطيط لتطويرها:ال فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -5
عقد اجتماع  مع املشرفات بعد هناية الفرتة املخصصة للتدريب وذلك للوقوف على االجيابيات والسلبيات الىت صاحبت فرتة التدريب  -

 وذلك للعمل  على تدعيم االجيابيات وعالج السلبيات مستقبال
االستفادة منها ىف التطويراالطالع على برامج اخلربة امليدانية ىف كليات مناظرة  و  -  
 اإلطالع املستمر على مواقع خاصة باخلربة امليدانية للوقوف على كل ما يستجد يف هذا اجملال -

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 خالد العفيصاند. االسم:  .د.اماىن عوض عبداهلل. االسم:
 ................................. :التوقيع  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ 1434/  10.. / 19.بتاريخ  ....(1)..في جلسة القسم رقم   

 
   

 


