
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  كلية التربية بالمجمعة الكلية:

  العلوم التربوية  :القسم األكاديمي

  جميع برامج الكليةقسم مساند ل البرنامج:

  التربية الميدانية المقرر:

  فخري د/فاطمة فريد منسق المقرر:

  عقل عبد العزيز العقل د.  منسق البرنامج:

   تاريخ اعتماد التوصيف:

 
  



 

 

1 / 9 

 

 توصيف الخبرة الميدانية

 جامعة المجمعة  اسم المؤسسة التعليمية:  ه1439/ 3/ 2 تاريخ االعداد:

 بالمجمعةكلية التربية  :الكلية   العلوم التربوية  :القسم 

  كل برامج الكلية :اسم البرنامج   )ان وجد(:المسار 

 : أ. معلومات عامة عن مقرر الخبرة الميدانية

 edu 420التربية الميدانية تخصص دراسات إسالمية . اسم مقرر الخبرة الميدانية ورمزه :1

 edu428وتخصص رياضيات   edu669وتخصص رياض أطفال     edu421وتخصص لغة عربية 

 edu 422وتخصص اللغة االنجليزية   edu 425وتخصص االحياء   

 

  (نظريساعات معتمدة  6) . عدد الساعات المعتمدة )إن وجد( : 2

 هـ1439لسنة  المستوى الثامن     لميدانية:دمة اااألكاديمي الذي تقدم فيه الخ المستوى.السنةأو3

 التواريخ واألوقات المخصصة ألنشطة الخبرة الميدانية:. 4

 الوقت  التاريخ التخصص

 من بداية اليوم الدراسي الي نهايته االحد واالثنين من كل أسبوع  الدراسات االسالمية

 من بداية اليوم الدراسي الي نهايته االثنين والثالثاء من كل أسبوع اللغة العربية

 من بداية اليوم الدراسي الي نهايته الثالثاء واالربعاء من كل أسبوع اللغة االنجليزية

 من بداية اليوم الدراسي الي نهايته االربعاء والخميس من كل أسبوع االحياء

 من بداية اليوم الدراسي الي نهايته االربعاء والخميس من كل أسبوع الرياضيات

 من بداية اليوم الدراسي الي نهايته االربعاء والخميس من كل أسبوع رياض أطفال
 

 لكافة مواقع الخبرة الميدانية:. أسماء وأماكن وبيانات االتصال 6

 اسم الشخص المسؤول وعنوانها اسم الجهة 
 لشخص المسؤولبابيانات االتصال 

 و الهاتف الجوال( )البريد االكتروني 

 majedu.gov.sa@146 االستاذه مها البرادي           إدارة التعليم بالمجمعه أ

  مدير المدرسة مدرسة الثانوية الثالثة  ب

  مدير المدرسة مدرسة الثانوية الخامسة  ج

  مدير المدرسة مدرسة الثانوية السادسة  د

  مدير المدرسة مدرسة المتوسطة الخامسة هـ

 ب. مخرجات التعلم:
 ستراتيجيات تدريسها.اطرق تقييمها، ومخرجات التعلم للخبرة الميدانية في مجاالت التعّلم، و

 
التعلم في مخرجات التعلم وفقاً لمجاالت  

 اإلطار الوطني للمؤهالت
 يمقوالتطرق  استراتيجيات التدريس

 المعرفة 1

1-1 
وأساليب استراتيجيات التدريس الطالب يذكر أن 

 التقويم

 تدريس مصغر
 اختبارات شفوية قصيرة

 نموذج خطة درس بملف االنجاز تدريس مصغر عناصر خطه الدرسالطالب يعدد أن  2-1

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
محتوى الدرس إلعداد خطة الطالب يحلل أن 

 متكاملة.درس 
 خطة الدرسنموذج  تدريس مصغر

2-2 

في  مهارات ادارة الصفالطالب يطبق أن 

 التخطيط للدرس

 

 نموذج خطة درس بملف االنجاز تدريس مصغر
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 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

3-1 
 حمل مسئوليةتالتعلم الذاتي والطالب  يمارسأن 

 .تعلمه

ة تقييم ذاتيبطاقة ملالحظ تدريس مصغر  

3-2 
أراء تقبل يبناء و انقدزمالئه   الطالب  ينقدأن 

 اآلخرين .

ة تقييم األقرانبطاقة مالحظ تدريس مصغر  

 مهارات التواصل والمهارات التقنية والمهارات العددية 4

4-1 
مع االقران في مجموعات  الطالب  يتواصلأن 

 . العمل المكلفة باالنشطة
 بطاقة المالحظة تدريس مصغر

 المهارات النفسية الحركية 5

5-1 
أن يجيد الطالب استخدام مهارات ادارة الصف 

 والتخطيط وتنفيذ الدرس

 بطاقة المالحظة تدريس مصغر

5-2 
درس مستخدما استراتيجيات  الطالب  يشرحأن 

 التدريس المتنوعة

 بطاقة المالحظة تدريس مصغر

 

 ج. توصيف أنشطة الخبرة الميدانية:

 الرئيسة خالل الخبرة الميدانية: ةبالطلف أنشطة ص   .1

 ومقسم علي النحو التاليأسبوع في الفصل الدراسي  15مقرر التربية الميدانية يستغرق 

 ويشمل  اسيبرنامج التهيئة في أول أسبوع من كل فصل در تقدم وحدة التدريب الميداني -1

  برنامج تهيئة  لمديري المدارس لعرض ارشادات الخبرة الميدانية واساليب التقويم 

  برنامج تهيئة  للمشرفين من أعضاء هيئة التدريس لعرض ارشادات الخبرة الميدانية و أاساليب

 التقويم توزيع المدارس(

 لعرض ارشادات الخبرة الميدانية والتعليمات ونظام التقويم وعرض أسماء  برنامج تهية للطالبات

 الطالبات في كل مجموعة وعرض مدارس التطبيق 

 أسابيع  3التدريس المصغر داخل الكلية لمدة جلسات  عقد يتم  -1

حضور حصص الفعلي بمدارس التطبيق ويتتضمن التدريب  وفق الجدول الزمني للخبرة الميدانية يبدأ -2

وممارسة  لطالب الخبرة الميدانية  التدريس الفعليثم  واحد المشاهده بمدارس التطبيق لمدة أسبوع

 أسابيع  9أنشطة المدرسة لمدة 

 خالل الخبرة الميدانية: ةالطلب يكلّف بهاالواجبات والمشاريع والتقارير التي اذكر  .2

 -ملف اإلنجاز ويتضمن : . أ

 في فترة الخبرة الميدانيةالتخطيط للدروس المكلف بها الطالب  -

  ةيتقارير األنشطة المدرس -

 المستخدمة في التدريس نماذج من مصادر التعلم  -

 بطاقة مالحظة لتقييم حصص المشاهدة  -

 بطاقة مالحظة للتقويم الذاتي  -

 بطاقة مالحظة لتقويم االقران -

 للحصول على تغذية راجعة من الطالب حول تجربتهم في الخبرة الميدانية؟ المتَّبعةاإلجراءات  .3

 استطالع رأي الطالب للخبرة الميدانية . -1

  اسبوعية من الطالب حول الخبرة الميدانيةتقارير   -2
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 .لية حل الخالفات(آ)بما في ذلك  الميدانية واتخاذ القرارات فيها ضع الهيكل التنظيمي لمسؤوليات الخبرة .4
           

 يداييةربية ال ــلتوحدة اظميي لـــ لك التن ــــــــالهي

                                                                            
 

 
    
 
 
 
                                                             
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد كلية الرتبية باجملمعة

 التعليمية وكيلة الكلية للشؤون

 اتعليمية

الرتبويةرئيس قسم العلوم    

 وكيل قسم العلوم الرتبوية

 طاقم األشراف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.-

 املدارسمديرو -

 املعلمات املتعاونات-
 

املنسقات االداريات 

 لوحدة الرتبية العملية

 رئيسة وحدة الرتبية العملية

 مشرفة قسم العلوم  الرتبوية
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  : المسؤوليات

 المسؤوليات
 مسؤولية

 الطالب

 مسؤولية

 المكلف المشرف

 الميدانية بالخبرة

 الهيئة مسؤولية

 البرنامج في التعليمية

 أو سمالق مسؤولية

 مجلس أو رئيسه

 الكلية

 التخطيط 

    √   أ. األنشطة الطالبية

    √   ب. خبرات التعلم

  √   ج. مصادر التعلم

 √    د. إعداد موقع الخبرة الميدانية

 √ √ √  هـ. تقديم الدعم واإلرشاد

 التنفيذ واإلشراف

أ. عملية التنقل من وإلى موقع الخبرة 

 الميدانية

√   √ 

 √ √ √  ب.التأكد من إظهار اكتساب مخرجات التعلم

ج. استكمال المهام والواجبات والتقارير 

 والمشاريع المطلوبة

√    

 √ √ √  د. التأكد من سالمة الموقع

 √ √ √  هـ. متابعة أنشطة تعلم الطالب

  √  √ ح. توفير مصادر التعلم

ط. الشؤون اإلدارية )الحضور 

 واالنصراف(

 √ √  

     ي. مسؤوليات أخرى

 يموالتق

  √ √  تعلم الطالبأ. مخرجات 

 √ √ √  ب. الخبرة الميدانية

ج. عضو هيئة التدريس المكلف بالتدريب 

 الميداني

√   √ 

 √   √ د. أعضاء هيئة تدريس آخرون في البرنامج

 √  √ √ هـ. موقع الخبرة الميدانية

 √  √ √ و. مصادر التعلم

الطالب: تقويم إجراءات اشرح ب.  

ويكون , التربية الميدانية على أساس تقويم أدائه على مدار فترة التربية الميدانية بأكملهايتم تقويم الطالب في  

عضو من خارج الكلية وهو أحد  باإلضافة إلى( وحدة التربية الميدانية)التقويم من المشرف الذى تحدده الكلية

تقويم الطالب  المتدربين  سة فيكما يساهم مدير  المدر, كل في تخصصه( أو معلم  موجه) المشرفيين التربويين

.. المعتمدة بطاقة الالحظة لوفقاَ   
 المشرف – المدرسة يمدير ) المشرفين علي مقسمه مالحظة بطاقات ثالث خالل من الطالب تقويم يتم

 علي سمقت درجة 100 الميدانية التربية مقرر درجة  ( الميدان في التخصص معلم  – الكلية من االكاديمي

 -: التاليالنحو

 درجات  10الطالب المعلم من قبل مدير المدرسة  قييمتبطاقة مالحظة ل -

 درجة  30( في الميدان تقييم الطالب المعلم من قبل المشرف خارجي ) معلم التخصصبطاقة مالحظة ل -

 درجة  60الطالب المعلم من قبل المشرف الداخلي ) عضو هيئة التدريس ( بطاقة مالحظة لتقييم  -

 

وّضح آلية البت في االختالفات بين التقويمات: عند اشتراك المشرف على الخبرة الميدانية مع أعضاء هيئة ج. 

 سؤولية تقويم الطالب:تدريس آخرين في م
 تشكل لجنة من قسم العلوم التربوية مكونه من األول منسقة القسم و المشرفة الداخليه ) عضو هيئة التدريس في التخصص (

) ويتم تقييم الطالب المعلم من خالل االطالع على  ملف اإلنجاز وعضوه من لجنة التظلمات  التربية الميدانيةومسؤول وحدة 

والخطط التدريسية  –وبطاقة مالحظة لتقييم حصة المشاهدة  –بطاقة مالحظة للتقييم الذاتي   –ويحوي بطاقة مالحظة لتقييم االقران 

 ي المدرسة أو عقد جلسة تدريس مصغر بالكلية .ة مع الطالب فضور حص( باالضافة الي ح
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 د. التخطيط واإلعداد:

 . تحديد الموقع الميداني:1

 متطلبات موقع الخبرة الميدانية
 (... ألخ)توفر تقنية معلومات، التجهيزات، المعامل، القاعات، السكن، مصادر التعلم، العيادات 

 المحّكات الخاصة
كات الخاصة بالتعامل مع المرضى في التخصصات الطبية، أو لالم :)مثل

 (... ألخمحكات خاصة بالمؤسسة محل التدريب

ة مجهزة بالتقنيات الحديثة مثل السبورة فصول دراسيأ . 

 التفاعلية وجهاز عرض البيانات 
 العداد الطالب  الفصول الدراسيةمناسبة  -

  في جميع التخصصاتمكتبة بها مراجع حديثة  .ب

 حداثة المراجع -

 العداد الطالبات الكتبمناسبة ا -

 توفير االطالع والتصوير بالمكتبة -

  

 حداثة المعامل العلمية وتوفير المركبات  - توافر المعامل الحديثة ) تخصص أحياء ( -ج

  نظافة المصلي - توفير مصلى  .د

 توفير غرفة مصادر  -هـ
وجود اجهزة وتقنيات حديثة بغرفة   -

 المصادر

 

 .اإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن تحديد مواقع الخبرة الميدانية المناسبة وضح
 مخاطبة االدارة التعليميةلتحديد المدارس التي سيتم بها تطبيق الخبرة الميادنية -1

 مخاطبة مديرو المدارس بأسماء الطالبات وفق التخصصات المقرر عليها الخبرة الميدانية .  -2

 للتأكد من عناصر االمن والسالمة بهازيارة ميدانية للمدارس  -3

حصص  3التأكيد علي مناسبة أعداد طالب الخبرة الميدانية بكل مدرسة مع أعداد الفصول والحصص حيث يتم توفير  -4

 أسبوعية للطالب . 
 

 . تحديد األساتذة والمشرفين الميدانيين:2

 التدريب المطلوب المسؤوليات المؤهالت

يمثل حلقة الوصل بين كلية التربية  -  الدكتوراةأ.

وبين مدير مدرسة التطبيق  من جهه

 والمعلم المتعاون من جهه أخرى 

عقد اجتماع مع الطالب منذو بداية  -

التربية الميدانية لتوضيع االموار 

 المتعلقه باجرائات التربية الميدانية 

تكوين اتجاهات ايجابيه نحو مهنة  -

 التعليم 

متابعة اعمال التدريب للطالب في  -

 المدارس بشكل منتظم 

تابعة ملفات انجاز الطالب بشكل م-

 مستمر 

 

  تدريب عن ارشادات وقواعد

 التربية الميدانية 

  تدريبات خاصة بنظم التقويم

 في التربية الميدانية 

يمثل حلقة الوصل بين كلية التربية  - ماجستير ال .ب

من جهه وبين مدير مدرسة التطبيق 

 والمعلم المتعاون من جهه أخرى 

عقد اجتماع مع الطالب منذو بداية  -

التربية الميدانية لتوضيع االموار 

 المتعلقه باجرائات التربية الميدانية 

تكوين اتجاهات ايجابيه نحو مهنة  -

 التعليم 

 -  تدريب عن ارشادات

 وقواعد التربية الميدانية 

   تدريبات خاصة بنظم التقويم

 في التربية الميدانية 

  وتنفيذ  تخطيط تدريبات في

 الدروس 
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متابعة اعمال التدريب للطالب في  -

 المدارس بشكل منتظم 

متابعة ملفات انجاز الطالب بشكل -

 مستمر 

 

 اإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن تحديد أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الميدانيين المناسبين:

 أعضاء هيئة التدريسفيما يخص تحديد المشرفين من  -أوال
 يتم حصر اعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم بقسم العلوم التربوية  .1

 طالب  10توزع المجموعات علي اعضاء هيئة التدريس بحيث ال تزيد اعداد الطالب في كل مجموعة عن  .2

 المكلف باالشراف عليه . راعى توافق تخصص العضو مع التخصصي .3

 -الميدانيين :فيما يخص تحديد المشرفين  -ثانيا :

يتم مخاطبة ادارة التوجية مع بداية كل فصل دراسي للقيام باختيار وتوزيع المشرفين الميدانيين علي مدارس تطبيق  -1

 الخبرة الميدانية حسب التخصصات المختلفة . 

 . تحديد الطالب:3

 

 متطلبات خاصة للتدريب متطلبات االختبارات المتطلبات السابقة

كل المقررات التربوية  اجتيازا.

المعتمدة بخطة الدراسة لقسم العلوم 

 .التربوية 

تدريبات من خالل برنامج التهيئة  االجتياز

يتم فيها مراجعة اهم ما درسه 

الطالب في المقررات التربوية 

يساهم في تطوير الخبرة الميدانية  

 تقدمها وحدة االرشاد االكاديمي 

 -تدريبات) استراتيجيات التدريس

كيفية التعامل مع  –ادارة الصف 

 الطالب ( 

ساعه معتمدة  121االنتهاء من ب.

 في الخطة الدراسية للطالب

تدريبات من وحدة االرشاد  تقرير المرشد االكاديمي 

  االكاديمي خاصة بالخطط الدراسية

 كان الطالب مؤهالً لاللتحاق بالخبرة الميدانية؟ اإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن تحديد ما إذا
 أسماء الطالبات المرشحات للخبرة الميدانية فادة وحدة التدريب الميداني بمخاطبة األقسام المختلفه بالكلية ال -

 وتقرير من المرشدة االكاديمة  التحقق من مدى توافر شروط الخبرة الميدانية بطلب نسخة من جدول الطالبة - -
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 . إدارة السالمة و المخاطر:4

 متطلبات التدريب للسالمة تدابير السالمة المتخذة المخاطر المحتملة األمانمتطلبات  

توفير ادوات االمن . .أ

  والسالمة بالمدارس

حدوث حرائق 

 اوماس كهربي 

االجتماع  -

بات البالط

وتوعيتهم حول 

 استخدام االجهزه 

توافر  حصرمدي -

أدوات االمن 

والسالمة 

بالمدارس مع 

بداية السنه 

 الدراسية.

تنفيذ خطط  -

 اخالء 

دورات تدريبية في  -

استخدام ادوات االمن 

والسالمة )مثل طفايات 

 الحريق (

تدريب الطالبات علي  -

 خطط االخالء 

تدريب الطالبات  -

)تخصص االحياء ( 

علي استخدام ادوات 

 المعامل والمحاليل 

 

وسائل مواصالت توفير .ب

امنه ف الذهاب والعوده من 

 المدارس 

حدوث حوادث 

 طرق ال

التعرف على وسيلة -

المواصالت التي تتبعها 

الطالبه ف الخبرة 

 الميدانية 

توفير نقل حكومي تابع -

 للجامعه 

التواصل مع ادارة الخدمات  -

 المساندة 

رفع أسماء مدارس تطبيق  -

  ة الخبرة الميدانية للجهات المعني

استخدام وسائل وقائيه  .د

مثل الكمامات لحماية 

الجهاز التنفسي في حالة 

 الغبار 

 

حدوث ضيق تنفس 

 ونوبات الربو 

 

 استخدام الكامامات 

 

ستخدام ادريب علي تال -

 الكمامات 

توزيع مطويات  -

مصورة باستخدام 

 الكمامات

 :مخاطرالاإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن تأمين الحماية وتقليل 

 عقد دورات وبرامج  تثقيفيه تستهدف مواقف السالمة العامة في المدارس  -

 توزيع دليل طالب الخبرة الميدانية في االمن والسالمة -

 توزيع دليل الطالب التربية الميدانية ف االمن والسالمة المصمم من  قبل وحدة التدريب الميداني -

 

 

 .حل االختالفات في التقييم .5

م يتشاركان في مسؤولية تقييمن المؤسسة التعليمية ل من المشرف الميداني وعضو هيئة التدريس كان كذا إ

 أي إختالفات في التقييم؟ لحل الطلبة، فما هي االجرات المتبعة
االعتماد علي تقرير اللجنة المشكلة من القسم لحل االختالف في التقييم والمتضمن  عضو من القسم وعضو من  -

 لتظلمات والمشرفة  .لجنة ا

 الفات في تقييم الطالب تعند حدوث اخعقد اجتماع مع مشرفات التربية الميدانية الحاطتهم باالليه المتبعه  -

  اصه بالخبره الميدانيةالتقويم الخ عقد اجتماع مع مديرات المدارس لتوضيح تعليمات-

 هـ. تقويم الخبرة الميدانية:

 الخبرة الميدانية و توصيات التحسين من قبل كل من:إجراءات تقويم أنشطة ف وص .1

 أ. الطالب: 

ف إجراءات التقويم:  ص 
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 .لخبره الميدانية الستطالع رأي الطالب ل تطبيق استبيان -

 التقرير االسبوعي عن الخبرة الميدانية من الطالب -

 جلسات المناقشة االسبوعية مع الطالب لمتابعتهم . -
 

 الميداني:ب. الطاقم اإلشرافي 

 صف إجراءات التقويم:

 تطبيق استبيان الستطالع رأي المشرف للخبره الميدانية 

 ج. الطاقم اإلشرافي من أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة التعليمية:

 صف إجراءات التقويم:

 للخبره الميدانية  أعضاء هيئة التدريستطبيق استبيان الستطالع رأي  -

 الجهات المتعاونة ، المقّوم المستقل، وغيرهم(: د. جهات أخرى )الخريجون،

 صف إجراءات التقويم:

 تطبيق استبيان الستطالع رأي مديري المدارس للخبره الميدانية
 

 د. عقل عبد العزيز العقل اسم منسق البرنامج :

 .................................. : االستالم  تاريــــخ ...................................... التوقيـــــــــــــــــــــع :

 


