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 عمل ( 1نظري،  1 .م         ) 0              5402(        1.   مقرر تربية عملية )1
 
 المقدمة: .1

كونهددا تشددكإ أحددد المنعطفددات  المعلددممراحددإ إعددداد  الطالددب  عددد التربيددة العمليددة مرحلددة مدد  أ ددمت  
عددد  ددذم المرحلددة السددبيإ الوحيددد للتحقددي مدد  مددد  صددالحية إعدددادم إذ ت  ، الرئيسددة فددي حياتددن المهنيددة

تربيددة العمليددة لويشددبن التربويددو  اتخصصددن، نها ددا بنجددا  فددي أالنظددري والعملددي فددي المقددررات التددي 
بالواقع الفعلي والحقيقي  –بطريقة منظمة ومتكاملة  – المعلمالطالب  باإلناء الذي تختلط فين خبرات

 .لممارسة التدريس في العمإ  التربوي ،و و الصف الدراسي والمدرسة

يطبي فين الطلبة المبادئ التربوية ونظرياتها بشكإ  تربويا   ( مختبرا  1ويمثإ مقرر التربية العملية )
ة ندددلممارسدددة مه م التهيئدددة العلميدددةهتوتهيئددد ،طريدددي الخبدددرةتعلدددم حقدددائي جديددددة عددد   معملدددي تتدددي  لهددد
وذلددددس باسددددتخدام التدددددريس  ور بددددتهم مدددد  مهنددددة التدددددريس، فهموالتخفيددددف مدددد  مخدددداو  التدددددريس فعليددددا،

واالعتمداد  وتنمية االستقالإ فدي التفكيدر،، التدرج في تحمإ المسؤولياتفي   مالمصغر الذي يساعد
، عند انتقالهم الفعلي (4في مقرر التربية العملية ) مي ستواجههالت  على النفس في المواقف التعليمي

 .للتطبيي في الواقع العملي
وكدذلس  وتنميتهدا، المهنيدة خبدراتهم لصدقإ جيددة فرصدة الم قدرر  دذا فدي الطلبدة يجدد أ  الكليدة وتأمدإ

 لبددء دريسنحدو مهندة التد اإليجابيدة واكتساب االتجا اتتدريبهم على المهارات التدريسية األساسية، 

، وقبإ انتقالهم للتطبيدي فدي المددارس المتعاوندة، وذلدس مد  خدالإ توظيدف اسدتراتيجية المهنية حياتهم
 التدريس المصغر واستخدامها في اللقاءات الصفية داخإ الجامعة.

التربيدة العمليدة   رراتمقد ا  مد مقرر  -الذي يطر  فصليا   -( 1) التربية العمليةتدريب مقرر يمثإ و 
(  70إنهائددن مددا مجموعددن )بعددد بحيددي يقددوم الطالددب بالتسددجيإ لهددذا المقددرر  ،العلددوم التربويددةة فددي كليدد

 المرتبطددة ارتباطددا  وثيقددا  بالممارسددة المهنيددةسدداعة معتمدددة، بحيددي يكددو   قددد أنهددى المقددررات النظريددة 
 لمهنة التعليم.

 
 :. أهداف المقرر0

اكسددداب الطالددب المعلدددم الكفايددات ال زمدددة أ ددداف عددددة، تركددز علددى  ( 1التربيددة العمليدددة )لمقددرر 
لمهنددة التعلدديم، واددرس اتجا ددات ايجابيددة نحو ددا، وتتددوزع أ دافددن إلددى أ ددداف عامددة وأ ددداف خاصددة 

 و ي كاآلتي:
 
 
 
 



 - 2 - 

 الهدف الع م: 1. 0
مهدارات محدددة، وصدقإ مدا لديدن مد   إلى إكساب الطالدب )المعلدم( (1مقرر تربية عملية )يهدف 

مددددد  أجدددددإ إكسدددددابن الخبدددددرات  ،رالتددددددريس المصدددددغكسددددداليب حديثدددددة ناجعدددددة مهدددددارات سدددددابقة، وفدددددي أ
أثنداء   اوالممارسات الميدانية والتطبيقية مد  خدالإ ترجمدة المبدادئ والنظريدات واألفكدار التدي اكتسدبه

تغذيددة بال وتزويدددم ،الفنيددة فددي التدددريس تددن، وتطدوير قدرا ميددةدراسدتن بالجامعددة فددي مواقددف تعليميددة تعل
مددد  أجدددإ تهيئدددن لالنتقددداإ الفعلدددي لممارسدددة مهندددة التعلددديم فدددي  رة أثنددداء عمليدددة التعلددديممسدددتمالراجعدددة ال

 المدارس المتعاونة.
 
 ا هداف ال  صة: 0. 0

تتمثإ األ داف الخاصة لمقرر التربية العملية في مساعدة الطالب المعلم على تحقيي األ داف 
 والنتاجات االتية:

في مساعدة الطالب المعلم على تحقيي ( 1)لعملية تتمثإ األ داف الخاصة لمقرر التربية ا
 األ داف والنتاجات اآلتية:

 إلمامن بالمفا يم األساسية المرتبطة بالتربية العملية. .1

 األسس والمعايير التربوية الحديثة للتربية العملية. إلىتعرفن  .4

 ألدوار الحديثة للمعلم المواكب للتغيرات في  ذا المجاإ.اتحديدم  .3

 .تهاوكتاب ط الدراسيةالخطصيااة  .2

 العادي. الفصإ ارفة تشبن مصغرة حقيقية تعليمية مواقف على تدريب الطالب المعلم .0

 التدريس.عملية ب قبإ قيامن  ممساعدتن على إزالة الكثير م  المخاوف التي تراود .6

 التدريس المصغر.مساعدتن على االستفادة م  خبرات ايرم م  خالإ  .7

 .في الجامعة أمام زمالئن التعلم النشطة في الغرفة الصفيةاستخدامن أساليب التعليم و  .5

والمعلومات م  خالإ التغذية  اإلجابات الطالب، واكتشاف الذاتي لد  تنمية مهارات التعلم .2
 المصغر. التدريس الراجعة التي يتلقا ا بعد تطبيي موقف تعليمي باستخدام

 مهنة التعليم. نحو اإليجابية االتجا ات تنمية .15

 
 ف المقرر:. وص3

 إلى الطالب المعلم يخضع إذ والعملي، النظري:  ما قسمي ، ( إلى1) العملية التربية مقرر يقسم
م  خالإ التدريس المصغر، المتمثإ بإعداد  العملي التدريب قبإ النظرية اللقاءات م  مجموعة

حت إشراف خطة درس متكاملة ،ثم اختيار موقف تعليمي م   ذم الخطة وتقديمن أمام زمالئن ت
 :والعملي النظري القسمي  توضي  يأتي وفيما .عضو  يئة التدريس المشرف علين
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 وصف الج نب النظري: 1. 3
 النحدو علدى وتدوزع نظريدة لقداءات (4) ( فدي1) العمليدة التربيدة مقدرر فدي النظدري الجاندب يددرس

 :اآلتي
 ومراحلهدا ومكوناتهدا أ ددافهاو  العمليدة التربيدةيدن ف نداق ت وتعريفدي تمهيددي لقداء ل:ا و اللق ء

 .الحديثة التربية في المعلم ودور وأساليبها،
 .والتقويم والقياس الصف بإدارة المرتبطة والمفا يم للتدريس، التخطيط فين يناق  :الث ن  اللق ء
 واالجتمداعي، الصدفي اللفظدي والتفاعدإ والتفاعليدة التواصدلية المهدارات فيدن ينداق  :الث لث اللق ء

 .الدراسية ومراحإ إعداد ا الخطة صروعنا
، بالتددريس المصدغر ويليدات تنفيدذم فدي اللقداء الصدفي المرتبطدة المفدا يم فيدن نداق ت   ع:الراب اللق ء

 .نماذج م  حصص  التدريس المصغر ووسيط التربية العلمية وتعرض فين
 
 وصف الج نب العمل :  0. 3

إعداد الطالب خطة درس ألحد الدروس في  و ما:مرحلتي  رئيستي ،  إلى العملي الجانب يقسم
منهاج المرحلة األساسية، ومناقشتها مع عضو  يئة التدريس المشرف، ثم اختيار موقف تعليمي 
م  الخطة التي قام بإعداد ا وتنفيذ ا أمام عضو  يئة التدريس وزمالئن في اللقاء الصفي في 

س المصغر. ويتم تطبيي الجانب العلمي في ثمانية الجامعة، وذلس باالستناد إلى استراتيجية التدري
لقاءات صفية بعد االنتهاء م  الجانب النظري. وفيما يأتي توضي  مراحإ التدريس المصغر 

 :ويليات تنفيذم
 

                                         والتوجيه اإلرر د: ا ول  المرحلة
 الذي التدريب على ضو  يئة التدريس المشرفع عد م  مسؤولياتت   والتوجين اإلرشاد مرحلة

للطلبة  وشاملة عامة توجيهات المرحلة المصغر، حيي يقدم المشرف في  ذم التدريس يطبي
تتضم  يليات اختيار المواقف التعليمية وتطبيقها وفقا الستراتيجية  اللقاء الصفي، في المتدربي  

 المشرف يقوم نماذج شكإ في مباشرة اير يقةبطر  التوجيهات  ذم لهم تقدم وقد. التدريس المصغر
 ونقاط القوة نقاط في يناقشهم مسجال ، ثم درسا   عليهم يعرض أو المتدربي ، أمام عمليا   بأدائها

 مختلفة بأساليب والمسجلة الحية الدروس م  عددا   لهم يقدم أ  ويفضإ شا دوم، فيما الضعف
جراءات  . متنوعة وا 
 يختارم التفاي مع الطالب الموقف التعليمي الذي يراد تطبيقن، وقدبا عضو  يئة التدريس ويحدد
للموقف التعليمي،  للتحضير الالزمة والتعليمات المعلومات إلين المشرف يقدم ثم بنفسن، الطالب
 مستعدا   يكو  أ  المشرف وعلى. بها يقوم أ  ينبغي التي واألنشطة واإلجراءات األساليب لن ويبي 

 أدائن إلى يستمع والتحضير، وقد والتخطيط اإلعداد مرحلة أثناء لن المشورة تقديمو  الطالب لمساعدة
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 المشرف يشعر وعندما. يرا ا مناسبة التي التعديالت علين ويقتر  تقديمن، قبإ انفراد على التجريبي
 وقد القراءة، م  مزيدا   علين يقتر  أ  يمك  والمشا دة، االطالع م  مزيد إلى بحاجة الطالب أ 

 .لنماذج وحصص دراسية متميزة المشا دة م  لمزيد يرشدم
 

                                 للموقف التعليم  التحضير: الث نية المرحلة
 ويمد م بن، يحتذوا أ  ينبغي الذي النموذج لطالبن المشرف عضو  يئة التدريس يقدم أ  بعد

 التحضير في المتدرب الطالب مسؤولية أتبد المشا دة فرص لهم ويتي  الضرورية، بالمعلومات
 : اآلتية العناصر على للموقف التعليمي الذي يحتوي

 .                          وممارستها عليها التدرب المراد المهارات أو المهارة تحديد .1

             .                   تحققها م  التأكد وكيفية والسلوكية، الخاصة الموقف التعليمي أ داف تحديد .4

 كالتقديم المعلم، أكانت أنشطة سواء الموقف التعليمي، يتضمنها سوف التي األنشطة تحديد .3
 كاإلجابة الطالب، أنشطة أم والتقويم، والتدريب األسئلة، وطر  والشر ، ،للموقف التعليمي

 .    والكتابة والقراءة والكالم األدوار، وتبادإ األسئلة، ع 

 .                                 بدقة واألنشطة المهمات بي  الوقت وتوزيع لتعليمي،الموقف ا مدة تحديد .2

 ذكر مع المنا ج الدراسية للمرحلة األساسية األولى، م  اختيار ا أو المطلوبة المادة إعداد .0
 .                                    الطالب المتدرب عليها اعتمد التي المصادر أو المصدر

 المسواات ذكر التحضير للموقف التعليمي مع في عليها، اعتمد التي الطريقة إلى إلشارةا .6
 .                                   لذلس

 الستخدامها، المسواات وبيا  المتدرب، بها يستعي  سوف التي التعليمية الوسائإ تحديد .7
 .                              تحققها سوف التي واأل داف

 .                             الموقف التعليمي بأ داف وربطها التقويم أدوات تحديد .5
 

 األنشطة بعض بممارسة واحد، في التحضير لدرس يمك  أ  يشترس مجموعة م  الطلبة  مالحظة:
زالة التوتر لتخفيف التحضير والتنفيذ؛ أثناء ذلس في األدوار وتبادإ وتجريبها  م  والتأكد الر بة، وا 

                               لها. المحدد الوقت حسب المهمات توزيع
 

                                   )تنفيذ الموقف التعليم ( التدري : الث لثة المرحلة
موقفن  بتنفيذ يقوم إذ عملي، واقع إلى خطتن الطالب المتدرب فيها في  ذم المرحلة يترجم

 خطط لن ما كإ تشمإ المرحلة و ذم. لتنفيذم حددم الذي والزم  رسمها، تيال الخطة التعليمي حسب
 لنفسن؛ حددم الذي للوقت يتنبن أ  المتدرب وعلى وأنشطة، مهارات م  الموقف التعليمي، في

 قضايا أو موضوعات إلى األساس الموضوع ع  يخرج وال يخر، على نشاط يطغى ال بحيي
 .المرسومة األنشطة اكتماإ قبإ الوقت فينتهي جانبية؛
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                                       والمن قرة الحوار: الرابعة المرحلة
 التحليإ على تقتصر ال ألنها وشفافية؛ تعقيدا   وأكثر ا المراحإ أصعب م  المرحلة  ذم عدت  

نما بداء النقد أيضا   تشمإ والحوار، وا    .المتدرب المعلم أداء في الرأي وا 
 والمناقشة، الحوار سير على سلبيا   تأثيرا   المرحلة  ذم في المشرف حضور يؤثر أال وينبغي

  والمناقشة الحوار تامة، وتتم مرحلة بحرية رأيهم إبداء على وزمالئن المتدرب قدرة م  يقلإ وأال
 مواقفهم التعليمية في اللقاء الصفي. المتدربي  جميع والنقد بعد أ  يؤدي

 

                                   التدري  دةإع : ال  مسة المرحلة
 إليها؛ الحاجة دعت إذا المصغر التدريس مراحإ م  مهمة مرحلة التدريس إعادة مرحلة عدت  
 تعاد وقد. التدريس إعادة خالإ م  إال المتدربي  االبية لد  تظهر ال وفوائدم الحوار نتائج أل 

 إلى الحاجة أ  بيد المطلوبة، الكفاية درجة إلى ربالمتد يصإ حتى مرات أو مرة التدريس عملية
 أدائن، في النقص وجوانب وكميتها، المتدرب فيها يقع التي األخطاء نوع على تعتمد التدريس إعادة
 وعدد إتقانها، المطلوب المهارات طبيعة إلى التعليمية، باإلضافة العملية في كلن ذلس وأ مية

 وعدد التدريس إعادة في القرار صاحب  و ئة التدريس المشرفوعضو  ي. الوقت وتوفر المتدربي ،
لذلس، وقد ينص  المشرف الطالب بأ  يقوم بإعادة  الالزمة المعلومات لن تتوفر أ  بعد المرات،

 التدريس ذاتيا  حتى يتق  المهارات المطلوبة.
 
   :تقويم الط لب/المعلم .4

  : جدوإ اآلتيكما  و موض  في اليتم تقييم الطالب تبعا  لقدراتن 

 بنود التقييم الرقم
دير ب لنسبة قالت

 المئوية %
 % 65 الدراسي. الفصإ نهاية في الطالب لن يخضع نظري نهائي امتحا  1

إعدددداد خطدددة درس يختدددارم  الطالدددب حسدددب تخصصدددن مددد  المندددا ج الدراسدددية للمرحلدددة  4
 %45 األساسية االولى ويناقشها مع عضو  يئة التدريس المشرف. 

3 
عملي يتمثإ بموقف تعليمي يختدارم الطالدب مد  خطدة الددرس التدي تقددم  نهائي متحا ا

 بهددا،  ويقدمدددن فدددي اللقددداء الصدددفي وفقدددا  السدددتراتيجية التددددريس المصدددغر. ويقيمدددن عضدددو
 (.4المشرف  حسب نموذج التقييم )ملحي  التدريس  يئة

45% 

 
 مالحظ ت:

 بعنوا : ( 1التربية العملية )خاص بالدليإ ال للمزيد ع  المقرر يمكنكم االطالع على

( وشمإ أدبيات ونماذج الستخدام  ذا المقرر، وقد طر  في 0245) ( 1التربية العملية )دليإ مقرر 
 تية:االطالع علين م  خالإ الخطوات اآلالبوابة األكاديمية لجامعة القدس المفتوحة، ويمك  
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 www.qou.eduالبحي ع  موقع جامعة القدس المفتوحة  .1

 النقر على رابط الدخوإ للبوابة األكاديمية.  .4

 أدلة التدريب للكيات. .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qou.edu/


 - 7 - 

 

 عمل ( 3)          .م   3                        5405          (0)تربية عملية مقرر .   0
 
 . المقدمة:1

ربويددددة المهمددددة فددددي مجدددداإ إعددددداد المعلمددددي  وتدددددريبهم، ت عددددد التربيددددة العمليددددة إحددددد  الفعاليددددات الت
باعتبار ا عملية مساعدة الطالدب المعلدم علدى امدتالس الكفايدات التعليميدة التدي تسدتلزمها طبيعدة دورم 
المهني في التعليم، و ي ممارسة للتدريس في مواقف طبيعية م  أجدإ اإلعدداد التربدوي والتدي يتدرجم 

ظريددة إلددى ممارسددة عمليددة فعليددة. فهددي فتددرة تدددريب موجهددة يقضدديها فيهددا الطالددب المعلددم معرفتددن الن
الطالدب المعلدم فدي مدرسدة معيندة محدددة يقدوم أثناء دا بالتددرب علدى تددريس مدادة تخصصدن لطددالب 
فصإ معي  أو أكثدر خدالإ أيدام متفرقدة أو متصدلة، وتحدت إشدراف عضدو  يئدة تددريس متخصدص، 

دريس، ويوّجددن خاللهددا مدد  أجددإ إتقددا  المهددارات التددي حيددي يمددارس فيهددا الطالددب المعلددم مهددارات التدد
 تمكنن م  أداء عملن بشكإ فعاإ . 

ولهذا فالتربية العمليدة  دي الجاندب التطبيقدي مد  برندامج إعدداد المعلمدي  )قبدإ الخدمدة( وتدأ يلهم 
فددي أثندداء الخدمددة وتدددريبهم، وبإشددراف عضددو  يئددة تدددريس متخصددص وبمسدداعدة معلددم متعدداو  فددي 

 لمضيفة. المدرسة ا
وتتضم  التربية العملية مجمإ النشاطات والخبرات التي تنظم م  أجإ مسداعدة  الطالدب المعلدم 

 على اكتساب الكفايات التعليمية الالزمة ألداء مهماتن. 
مددادة مرجعيددة فددي التربيددة العمليددة، تسدتفيد منهددا جميددع العناصددر المشددتركة فددي  وُيمثددل هددذا الدددليل

الطالب المعلم وعضو  يئة التدريس والمددير المتعداو  والمعلدم المتعداو   تطبيي  ذا المقرر وخاصة
والفرع، حيي يتناوإ  ذا الدليإ، وصفا لأل داف المرجوة م  المقرر، ووصف دقيقا للجاندب النظدري 
والعملي، واألدوار المرتبطة بعضو  يئة التدريس والمدير المتعاو  والمعلم المتعاو  والطالدب المعلدم 

 إضافة إلى مراحإ عملية تقويم أداء الطالب والنماذج التقويمية الالزمة.  والفرع،
 

 . أهداف المقرر:0
لمقرر التربية العملية أ داف عدة، تركز على إكساب الطالب المعلم الكفايات الالزمة لمهنة 
التعليم، وارس اتجا ات ايجابية نحو ا، وتتوزع أ دافن إلى أ داف عامة وأ داف خاصة و ي 

 اآلتي:ك
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 الهدف الع م: 1. 0
يهدف  ذا المقرر إلى إتاحة الفرصة أمام الطالب لتطبيي المفا يم والمبادئ والنظريات التربوية 
تطبيقا  أدائيا  وعلى نحو سلوكي في الميدا  الحقيقي لهذم المفا يم والنظريات الذي يتمثإ في 

وية التي تتطلبها طبيعة األدوار المتعددة المدرسة بشكإ يؤدي إلى اكتساب الطالب للكفايات الترب
والمتغيرة للمعلم بحيي يصب  في النهاية قادرا  على ممارسة  ذم الكفايات بكفاية وفاعلية. ولهذا 

( ساعة تدريبية، 150يتوجب على الطالب أ  يقضي فترة تدريبية محددة في المدارس، والتي تبلغ )
 لمي . يمارس فيها الحياة المهنية اليومية للمع

 
 ا هداف ال  صة: 0. 0

تتمثإ األ داف الخاصة لمقرر التربية العملية في مساعدة الطالب المعلم على تحقيي األ داف 
 والنتاجات اآلتية:

 إلمامن بالمفا يم األساسية المرتبطة بالتربية العملية. .1

 تعرفن على األسس والمعايير التربوية الحديثة للتربية العملية. .4

 وار الحديثة للمعلم المواكب للتغيرات في  ذا المجاإ.تحديدم لألد .3

 مساعدتن على مواجهة المشكالت الصفية الطارئة والتي تحتاج إلى حإ .  .2

 مساعدتن على إزالة الكثير م  المخاوف التي تراود الطالب المعلم قبإ قيامن بالتدريس. .0

 مدع معلدم لديدن خبدرة، مساعدتن علدى االسدتفادة مد  خبدرات ايدرم مد  خدالإ مالحظتدن وتعاوندن .6
عضو توجيهات التي يتلقا ا م  وم  خالإ احتكاكن بالطلبة وزمالئن المتدربي ، وم  خالإ ال

  يئة التدريس خالإ فترة التربية العملية. 

 استخدامن ألساليب التعليم والتعلم النشطة في الغرفة الصفية. .7

 التنفيذ، والتقويم والمتابعة".اكتسابن التطبيقات العملية لمهارات التدريس " التخطيط، و  .5

 توظيفن التكنولوجيا الحديثة كالحاسوب واالنترنت في تعليم التالميذ وتعلمهم.  .2

 اكتسابن التطبيقات العملية في مهارات إدارة الصف. .15

 اكتسابن التطبيقات العملية في مهارات االتصاإ والتواصإ الصفي. .11

 ي وتربوي.تنمية التفكير المنظم وحإ المشكالت بأسلوب علم .14

 استخدامن للمهارات التواصلية والتفاعلية داخإ الغرفة الصفية. .13

 تصميمن للوسائإ التعليمية التعلمية وتوظيفها في التعليم الصفي. .12

 تبني اتجا ات إيجابية مراوب فيها نحو مهنة التدريس.  .10

 إعداد الطالب المعلم الممتلس للكفايات الالزمة لمهنة التدريس. .16
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 :. وصف المقرر3
يقسم الجانب العملي إلى ثالي مراحإ و ي مرحلة المشا دة ومرحلة المشاركة ومرحلة 

 الممارسة، وفيما يلي توضي  كإ مرحلة م   ذم المراحإ:
 

 ي المالحظة الفاحصة الهادفة، وفيها ي تا  للطالب المعلم الفرصة مرحلة المر هدة:  .1
المدرسة والغرفة الدراسية، وفيها  لمشا دة ما يدور حولن م  أنشطة وفعاليات داخإ حدود

جراءات مثإ حفظ النظام والمناوبة وتنظيم  يستطيع التعرف على جميع ما يتم م  أنشطة وا 
التالميذ في دخولهم وخروجهم، وما يدور مع أنشطة تعليمية وممارسات تدريبية لرفع كفايات 

ية واير ذلس، المعلمي  م  دروس وعروض توضيحية ولقاءات دراسية واجتماعات تربو 
( ساعات 5( أيام لمدة )5( ساعة لمدة أسبوع واحد، بحيي توزع على )25ويخصص لها )

 يوميا  .
 

تكو  المشاركة جزئية لعدد م  المهمات التي توكإ إلى الطالب المعلم مرحلة المر ركة:  .0
سواء داخإ ارفة الصف أو خارجن . وقد تكو  المشاركة بشكإ مستقإ أو بمساعدة المعلم 
المتعاو ، وم  أمثلة ما يشارس فين الطالب المعلم: اجتماعات الهيئة التدريسية واللقاءات 
التربوية، وكذلس اجتماعات اللجا  المدرسية وأنشطتها، وكذلس في إعداد الخطط الدراسية 
وتنفيذ ا في المواقف الصفية. ويفضإ أ  تكو  المشاركة مخططة، فال يقوم الطالب المعلم 

ال  م  معلم متغيب دو  علم مسبي، ودو  أ  يخطط لذلس، فالمشاركة المخطط بعمإ ما بد
لها تساعد على إكساب الطالب المعلم خبرات جديدة وعلى تطوير مهاراتن التعليمية، 

( أيام في 5( ساعات يوميا  ب )5( ساعة لمدة أسبوعي ، وذلس بواقع )50ويخصص لها )
زيارة توجيهية م  قبإ عضو  يئة التدريس لكإ طالب األسبوع الواحد. وتستهإ  ذم المرحلة ب

  معلم.
 

و ي مرحلة التطبيي العملي حيي يقوم بها الطالب المعلم بتنفيذ ما خطط  مرحلة المم رسة: .3
لن لوحدم في موقف تعليمي فعلي، ودو  إشراف مباشر م  المعلم المتعاو  أو م  أي 

موقف التعليمي كامال ، ويقّوم ذاتن أل  شخص يخر. و نا يفضإ أ  يمارس الطالب المعلم ال
ذلس يتي  لن تشخيص مواط  الضعف، فيعمإ على عالجها، ونقاط القوة فيعمإ على 

عد  ذم المرحلة أ م المراحإ الثالثة، حيي  ي نتاج لما سبي، وفيها تدعيمها وتعزيز ا. وت  
شكإ فعلي. وتتم بواقع يتعود الطالب المعلم على التخطيط واإلعداد لما سيقوم بن ويمارسن ب

( أيام في 5( ساعات يوميا  ب )5( ساعة صفية لمدة ثالثة أسابيع، وذلس بواقع )75)
 األسبوع الواحد، يتخللها زيارة تقويمية م  عضو  يئة التدريس للمقرر)االمتحا  العملي( 
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 مالحظة:
، ويطلب منهم القيام أما فئة المعلمي  م  الطلبة فيعفو  م  التدرب على  ذم المراحإ الثالي

بالممارسة بحضور عضو  يئة التدريس للمقرر بواقع حصتي  عمليتي  فقط، ويناط عضو  يئة 
التدريس أ  يقوم بدور توجيهي في الحصة األولى، ودور تقويمي نهائي )االمتحا  العملي( في 

 الحصة الثانية.
 
 تقويم الط لب/المعلم:  .4

 ي قَّوم الطلبة وفي الترتيب اآلتي:
( عالمة، ويخضع لن الطالب المعلم في مرحلة 60امتحا  نهائي عملي ويخصص لن ) .1

 الممارسة م  التدريب العملي.

( عالمة، ويتم تقويمن م  قبإ عضو 10( ويخصص لن )Portfolioملف الطالب المعلم ) .4
  يئة التدريس بعد تسلمن م  الطالب في نهاية التدريب العملي.

( عالمات، ويتم تقويم الطالب المعلم م  قبإ المعلم 10صص لن )تقرير المعلم المتعاو  ويخ .3
 المتعاو  أثناء التدريب العملي.

( عالمات، ويتم تقويم الطالب المعلم م  قبإ المدير أثناء 0مدير المدرسة ويخصص لن ) .2
 التدريب العملي .

 

 مص در التعلم ا ثرائية:  .5
 

 فض ئية القد  التعليمية للج معة:  .1

ائية القدددس التعليميددة التابعددة لجامعددة القدددس المفتوحددة، التددي انطلقددت فددي عددام حيددي تتددي  فضدد
م، مواد تعليمية تعلمية لطلبة التربية العملية واعضاء  يئة التددريس، مد  شدأنها ا  تثدري 4510

 خبرات الطلبة، وتمكنهم م  ممارسة ادوار م بالشكإ المطلوب.
 

 موقع التعليم ا لكترون : .0

م االلكترونددددي علددددى صددددفحة الجامعددددة االلكترونيددددة، مصددددادر تعليميددددة تعلميددددة يتددددي  موقددددع التعلددددي
متنوعددة، مصددممة بشددكإ ي سددهم فددي تعلددم الطالددب ذاتيددا ، وتسدداعد علددى فهددم المفددا يم، واكتسدداب 

 المهارات الالزمة للطالب المعلم.  
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ري  مقددرر مكتبددة ألا فددالمأل التعليميددة فدد  ا نترنددت وئرفددة الوسدد ئط التعليميددة المسدد ندة لتددد .3
 التربية العملية:

فددي جامعددة القدددس المفتوحددة وبالشددراكة مددع الكليددة الجامعيددة للعلددوم  العلددوم التربويددةاعدددت كليددة 
التربويددددةراالنروا مكتبددددة "األفددددالم التعليميددددة فددددي شددددبكة "االنترنددددت"، و ددددي مكتبددددة "أفددددالم" تعليميددددة 

مج تأ يددإ المعلمددي  واعددداد محوسددبة للمواقددف التعليميددة التعلميددة أعدددت بشددكإ خدداص لدددعم بددرا
المعلمي  في الجامعة، وتوفر  ذم المكتبة دعما  حقيقيا  للطالب فدي أثنداء دراسدتن لمقدررات بدرامج 
اعداد المعلمي ، وذلس بما تقدمن م  مواقف وأفدالم تعليميدة تعلميدة فدي التعلديم والدتعلم تسدهم فدي 

 تحسي  جودة الخريج.
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 عمل ( 1 ،نظري 0)      .م  3   5322/ طة جديدة  5020قديمة طة   عليممقرر تكنولوجي  الت. 3
 

  :أ. وصف المقرر
يهدددف  ددذا المقددرر إلددى تنميددة الحصدديلة المعرفيددة والمهاريددة الخاصددة بتكنولوجيددا التعلدديم، ويمّكدد  
الطالب م  توظيف التقنيات التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم، وذلس مد  خدالإ تعرضدن للمفدا يم 

سة في تكنولوجيا التعليم، وألوا  م  األنشطة التعليمية والوسدائط المتعدددة والمنهداج التكنولدوجي الرئي
 والتصميم التعليمي والحاسوب واالنترنت ودور المعلم في توظيفها.

 

  :وصف الج نب العمل  للمقررب. 
وحددات الوحددة الرابعدة مد   مد يتكو  كتاب المقدرر مد  تسدع وحددات ويبددأ الجاندب العملدي  
  :ويطبي  ذا الجانب على النحو اآلتي .الكتاب
تتناسب مع تخصصدن )مرحلدة   يوسيلتي  تعليميتفي أثناء الفصإ إعداد  يطلب م  الطالب .1

ة فددددي ..الددددم( ومالئمدددة للمنهددداج الفلسددددطيني وايدددر وارد.جتماعيددداتتعلدددديم اال، أساسدددية أولدددى
درس تعليمدددي ألحدددد الصدددفوف إعدددداد بحيدددي تكدددو  الوسددديلة األولدددى، الكترونيدددة، ك ،المقدددرر

أو   Windows Movie Maker( أو علدى  Ms-Power Pointباسدتخدام برندامج ) 
فددي دبلددوم  و ددذا يشددمإ الطلبددة، والثانيددة وسدديلة عاديددة )لوحددة، مجسددم...(، أيددة أدوات أخددر 
  .التأ يإ التربوي

 تدريبهم على تطبيي خطوات أحد نماذج التصميم على درس في مجاإ تخصصصن. .4

-MSيبهم علددددددددى إعددددددددداد برمجيددددددددة تعليميددددددددة باسددددددددتخدام برنددددددددامج العددددددددرض التقددددددددديمي تدددددددددر  .3

Powerpoint. 

تددددريبهم علدددى اسدددتخدام األجهدددزة التعليميدددة المتدددوافرة فدددي الفدددرع مثدددإ جهددداز العدددرض العلدددوي  .2
، وجهدداز )الفيددديو(، LCD، وجهدداز العددرض المحوسددب Overhead Projectللشددفافيات 

 رة في الفرع. وجهاز الحاسوب، وأية أجهزة متواف

تنظم زيارة )إ  أمك ( لواحدد مد  مراكدز مصدادر الدتعلم التابعدة لدوزارة التربيدة والتعلديم العدالي  .0
حسبما تسم  األوضاع بذلس بغية التعرف إلى طرائي إنتداج  ،الوط المنتشرة في محافظات 

  .والتعرف أيضا  إلى استخدام بعض الوسائإ التعليمية اآللية ،الوسائإ التعليمية

تدددنظم زيدددارة )إ  أمكددد ( إلحدددد  المؤسسدددات التدددي تتدددوافر بهدددا وسدددائإ يليدددة وايدددر يليدددة تخددددم  .6
 الجانب العملي لهذا المقرر كالجامعات المقيمة أو كليات المجتمع المتوسطة. 

مددع بدايددة العددام الدراسددي فددي  الفددرعقددام )إذا أمكدد ( معددرض للوسددائإ التددي يددتم إنتاجهددا فددي ي   .7
   .المدارس
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التعليمية المنتجة )إذا أمك ( على المدارس وخاصة النائية بطريقة رسمية بعد توزع الوسائإ  .5
  .نهاية الفصإ الدراسي أو االنتهاء م  معرض الوسائإ

  .بالوسائإ التعليمية لدين الفرعفي كإ األحواإ ال يحتفظ  .2

 اآلتي:و ي على النحو  ،وفي عدد م  المعايير ائإ التعليمية التي ي عد ا الطالبالوست قّوم  .15
 مناسبتها لأل داف التعليمية التي أعدت م  أجلها. .أ

 يتوافر فيها عنصر الحداثة، وتواكب التطور التربوي في مجاإ الوسائإ التعليمية. .ب
صدددحة المحتدددو  التعليمدددي الدددذي تحملدددن الوسددديلة التعليميدددة، واتسدددامها بالوضدددو  والدقدددة،  .ج

 وارتباطها بالدرس وأ دافن.
نميتهددددا لمهددددارات التفكيددددر عنددددد الطلبددددة، كالتحليددددإ والتركيددددب اثارتهددددا للتفاعددددإ الصددددفي، وت .د

صدار األحكام واير ا.  وا 
 مناسبتها للمرحلة النمائية للطلبة، وتناسبها مع قدراتهم وخصائصهم. .ه
 إسهامها في  بناء خبرات الطالب عند استخدامها في الغرفة الصفية. .و
 نة، ومشوقة للطالب.توافر عنصر الجماإ  وبشكإ اير مشتت النتبام الطلبة، ومتق .ز

 

 : ج. تقييم الط لب ف  الج نب العمل 
إعدددداد وسددديلتي  ب نفدددي الجاندددب العملدددي للمقدددرر مددد  خدددالإ قيامددد طالدددبتدددتم عمليدددة تقيددديم ال

تعليميتي  تتناسب مع تخصصن )مرحلة أساسدية أولدى، تعلديم االجتماعيدات...الم( ومالئمدة للمنهداج 
إعددداد درس تعليمددي كددو  الوسدديلة األولددى، الكترونيددة، كالفلسددطيني وايددر واردة فددي المقددرر، بحيددي ت

 Windows Movie Maker( أو على  Ms-Power Pointألحد الصفوف باستخدام برنامج ) 

و ذا يشمإ الطلبة فدي دبلدوم التأ يدإ أو أية أدوات أخر ، والثانية وسيلة عادية )لوحة، مجسم...(،  
 ( عالمة.35التربوي، ويخصص لهما )

 

   :عالم ت المقرر توزيع. د

  .وسيلتي  تعليميتي م  العالمة للجانب العملي الخاص بإعداد  35% .1

  .م  العالمة لالمتحا  النصفي النظري 35% .4

  .م  العالمة لالمتحا  النهائي النظري 35% .3

  .م  العالمة للتعيينات 15% .2
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 (5020) مع يير تقييم الوس ئل التعليمية التعلمية لمقرر تكنولوجي  التعليم
 

 الوزن% الوصف المعي ر م
العالمة 
 المستحقة

  15 من سبته  لألهداف التعليمية الت  أعدت من أجله . ا هداف  .1

 الحداثة  .0
يتوافر فيه  عنصدر الحداثدة، وتواكدب التطدور التربدوي 

 ف  مج ل الوس ئل التعليمية.
15  

 المحتوى  .3
تحملدددده الوسدددديلة  ذيصددددحة المحتددددوى التعليمدددد  الدددد

ة، واتسدددد مه  ب لوضددددوح والدقددددة، وارتب طهدددد  التعليميدددد
 ب لدر  وأهدافه.

15  

 مه رات التف عل والتفكير   .4
اث رتهدد  للتف عدددل الصدددف ، وتنميتهددد  لمهددد رات التفكيدددر 
صدددددار ا حكدددد م  عنددددد الطلبددددة، ك لتحليددددل والتركيددددب وا 

 وئيره .

15  

  ص ئص الطلبة  .5
من سدددبته  للمرحلدددة النم ئيدددة للطلبدددة، وتن سدددبه  مدددع 

 هم و ص ئصهم.قدرات
15  

 بن ء ال برات  .6
إسه مه  ف   بن ء  برات الط لب عند است دامه  فد  

 ال رفة الصفية.
15  

 الج نب الفن  والركل   .7
تدددوافر عنصدددر الجمددد ل  وبردددكل ئيدددر مردددتت  نتبددد   

 الطلبة، ومتقنة، ومروقة للط لب.
12  

  %122 العالمة الكلية
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 عمل ( 1،نظري 0)                 .م  3      5012   (  1م والصحة وط.ت ).   مقرر العلو 4

 
  :أ. وصف المقرر

 ،خدواص المدادة ونظريدة الددقائي ،يتناوإ المقرر طبيعة العلم وانعكداس ذلدس علدى أسداليب تدريسدن
لفضددداء الطقدددس وكيفيدددة التنبدددؤ بدددن وا ،بنيدددة األرض وتغير دددا لدددتالئم الحيددداة ،أشدددكاإ الطاقدددة وتحوالتهدددا

  .والكو 
األولى تتعلي بأسداليب التددريس وبقيدة الوحددات الخمدس تعدالج  ،وحدات 6يتكو   ذا المقرر م  

بعددض الوحدددات مثدددإ  .جوانددب مختلفددة فددي الفيزيددداء والكيميدداء والجيولوجيددا واألرصدداد الجويدددة والفلددس
أو ثالثددة مثددإ الوحدددة وبعضددها تحتدداج للقدداءي   ،األولددى والثانيددة والرابعددة قصدديرة بحاجددة للقدداء واحددد

  .الثالثة والخامسة والسادسة
 

  :الج نب العمل  للمقررب. 
بحيدددي يكلدددف كدددإ طالدددب باختيدددار األنشدددطة،  عضدددو  يئدددة التددددريسالطالدددب بالتشددداور مدددع يقدددوم 

ويددتم توزيددع  ،بنشدداطي  أحددد ما عملددي واآلخددر ثقددافي أو تربددوي لضددما  العدالددة العلميددة بددي  الطلبددة
 .األرقام أو األسماء األنشطة مسبقا  حسب

 

بإعدددداد نشددداط بعندددوا  )صدددنع مغنددداطيس كهربدددائي( باإلضدددافة إلدددى اختيدددار  طالدددب مدددايكلدددف  :مثددداإ
يقددوم فيهددا باشددتقاي المحتددو  المعرفددي واأل ددداف  ،موضددوع علمددي لحصددة دراسددية مدد  مسددتو  معددي 

وأوراي العمددددإ وتحديددددد األسدددداليب والوسددددائإ واألنشددددطة المتنوعددددة التددددي يمكدددد  اسددددتخدامها  ،السددددلوكية
 .المرافقة لتدريس الحصة إضافة إلى عرض لطري التقويم

 

   :ج. توزيع عالم ت المقرر
 

  :م  العالمة الكلية للمقرر ويتم تقسيم العالمة على النحو اآلتي %35يخصص للجانب العملي 
 

  :عالمة فقط موزعة كما يأتي 10األنشطة العملية يخصص لها  :أو   
  :قريرا  للنشاط العملي يحتوي العناصر اآلتيةأ.  يقدم الطالب ت

  .عنوا  النشاط .1

  .األ داف الخاصة .4

   .المواد الالزمة .3

  .خطوات العمإ .2

  .النتيجة ومناقشتها .0

  .مادة نظرية لوصف النشاط )م  صفحة إلى صفحتي ( .6
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  .وتخصص لتقرير النشاط العملي خمس عالمات فقط
 

في قاعة الدراسدة بمعددإ   يئة التدريس عضوأمام تم عرض النشاط العملي ي :ب. عرض النشاط
 خمس دقائي ثم تعطى فرصة لطر  األسئلة والمناقشة ويفترض أ  تتم التجربة بنجا . 

وتخصص عشدر عالمدات لعدرض المشدروع العملدي فقدط تدوزع حسدب البندود الدواردة فدي قائمدة 
  .)مرفقة( .التقدير

 

  :عالمات يتم تقويمها كما يأتي 15ها األنشطة التربوية والثقافية ويخصص ل :ث ني   
   :أ.  يقدم الطالب خطة لحصة دراسية تتضم  العناصر اآلتية

 .عنوا  الحصة .1

 .المحتو  المعرفي للحصة .4

  .األ داف السلوكية .3

  .األساليب واألنشطة والوسائإ المستخدمة .2

  .التقويم .0
 

  .ويخصص لهذا النشاط خمس عالمات فقط
 

 ،( دقائي15-7بمعدإ ) حصة الصفية أمام عضو  يئة التدريسب. يعرض الطالب محتو  ال
    .ثم يعطى الفرصة لطر  األسئلة والنقا 

  .وتخصص عشر عالمات فقط لعرض الحصة
 

  :أم  الج نب النظري فتوزا عالم ته عل  النحو اآلت 
  .م  العالمة لالمتحا  النصفي النظري 35% .1

  .م  العالمة لالمتحا  النهائي النظري 35% .4

  .م  العالمة للتعيينات 15% .3
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 ق ئمة بأسم ء ا نرطة المطلوبة ف  مقرر
 (5012أل )1العلوم والصحة وط.ت أل

 

 رقم الصفحة اسم النشاط الوحدة الرقم
اسم 
 الطالب

 المالحظات

1. 

ى
ول

أل
ا

:
 

م 
عل

ال

ته
نا
كو

وم
 

اختررو دةررن  لررا ا للرررسي ا لنوةررلع  لرررن  ا   ررد  
 :دةرررن  إ ررر س( ثررر  ة ررر  ا 15س إ ررر  0ا  رلرررع  

لفرررسل  دلدرررنق دة رررري دلبولرررة درى ررر ع إ رر  
   .د ع خطع  تنولةهر

 لشرط إ ر ي  ***

4. 

ية
ان
لث
 ا
دة

ح
لو

ا
: 

ق 
ائ
دق

 ال
ية

ظر
ون

ة 
اد

لم
 ا
ص

وا
خ

 

   55 ا لرن  تشغ  ةلزاً 

   24 تلنن األجةر  ا ص دع در ةواو   .3

   150 تلنن األجةر  ا ةرر ع در ةواو   .2

   156 لندللتو كلف لصلع س .0

   157 لدنأ عل  ا صرددا  .6

   157 دالط للز  ع   اةتداء داةن .7

   155 ا خرصلع ا ش ولع .5

   145 تلنن ا غرزاة در ةواو   .2
   144  غط ا هداء ا لةصدو  15

   143 ا  القع دلا ةج  ا غرز دا  غط ا داقع ع له  .11

 تجودررررع األدالرررري االتررررزاا  رررري ا  ررررغط ا جررررد   .14
 ا لغ  ع(

143   

   142 االتزاا  ي ا  غط ا جد    ا دل ع ا لة دقع( .13

   146 االتزاا  ي ا  غط ا جد  تجودع ا لر دو ( .10

   147 ا  غط ا جد  لللع ة دط ا للره  .16

   145 كرةرة ا هداء  .17

   145 ا لر دو  ا نارلع دندا لةوك  .15

12. 

 ا
دة

ح
لو

ا
ثة

ثال
ل

: 
ها

الت
حو

وت
ة 

اق
ط
 ال

ال
شك

أ
 

   157-152 قداللا ا ةوكع

   451 جهرز ندواا ا هداء  .45

   454 ا لدان ا ل تلع تلتص ا ةواو  دا لص د ع ت كةهر  .41

ت تلررن ةرروعع ةوكررع ا جزلررررة  رري ا ةرررر  ع رر   .44
 (1نوجع ا ةواو   

453   

   453 (4  ت تلن ةوعع ةوكع ا غرز ع   نوجع ا ةواو  .43

ا  القررع دررلا نوجررع ا صرردة دطررد  علرردن ا هررداء  .42
 دا جة  ا لهتز

412   

   416 (  1نوجع ا صدة ت تلن ع   طد  ا جة  ا لهتز   .40

   416 (  4نوجع ا صدة ت تلن ع   طد  ا جة  ا لهتز   .46

اخرررتالف نوجرررع ا صررردة دررررختالف ةرررلك ا ررردتو  .47
 ا لهتز 

417   

   422  شةلرة ا كهودررلع ا ةركلع ألداع ا .45

   426 اجتذاب ا لرء إ   ا لشط  .42

   427 ا تلر و در در دلرة  .35

   427 كلف تد ن ا كهودرء ا لتةوكع  .31

   425 ا كهودرء لا  للدلع ةرل ع   .34

   405 ا لدان ا لدص ع   كهودرء دا لدان ا  رز ع  هر  .33

   401 ةواو  ا كهودرء تد ن  .32

   401 تدصل  ا لصردلح ا كهودررلع ع   ا تدا ي  .30
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 رقم الصفحة اسم النشاط الوحدة الرقم
اسم 
 الطالب

 المالحظات

   404 تدصل  ا لصردلح ا كهودررلع ع   ا تداز   .36

   462 تخطلط ا لجر  ا لغلرطلةي  .37

   460 ا لغلرطلس ا كهودرري  .35

نواةرع أثرو تغلرو عرنن ا  فررة  ري شرن  ا لغلررطلس  .32
 ا كهودرري 

466   

   462 ا لدان ا تي لجذدهر ا لغلرطلس  .25

   475 قد  ا تجرذب دا تلر و  ي ا لغلرطلس  .21

   471 اختواي قد  ا لغلرطلس   لدان  .24

   474   دع األ     .23

   452 تكللف ا  لا .22

   452 أثو  دا األجةر  ع   التصرص ا ةواو  .25

   425 لزج األ داا  قوص للدتا(  .22

   421 تة ل  ا  دء  ي للشدو ا زجرج  .05

   424 إثدرة ا  رلدا األد  الل كرس ا  دء  .01

   422-423 تكدا األخل ع  ي ا لوالر ا لةندع دا ل  و   .04

   420 تكدا األخل ع  ي ا  نةرة ا لةندع دا ل  و   .03

   426 كلف تصلع دلوةكدب .02

   351  ةواو  ا تفرعالة ا طرون    .00

06. 

عة
اب
لر

 ا
دة

ح
لو

ا
ا  :
ته

ني
 ب
ض

ألر
ا

ة 
يا
ح
 ال

ئم
ال
لت

 

   360 جلع عللرة عا ألداع ا صخدو 

   360 ةصع صفلع د لداا: األسللع االقتصرنلع   صخدو  .07

   376 ةصع صفلع د لداا: ا زالز  .05

   367 ةصع صفلع د لداا: ا دواكلا  .02

   352 ع دا ةرر ع ا ت دث در لفرلرة ا ص د .65

61. 

سة
ام

خ
 ال

دة
ح
لو

ا
: 

بؤ
تن
 ال

ية
يف

وك
س 

طق
ال

ه 
ب

 

   241 ةصع صفلع د لداا: االستلر  ا  ر لي درألدزاا 

   244 ةصع صفلع د لداا: أسللع األوصرن ا جدلع  .64

   237 كلف تصلع درودللتو   لرس ا  غط ا جد   .63

   225 كلفلع تنولي للزاا ا ةواو  ا زرد ي .62

   271 ةصع صفلع د لداا: لةل  ا جد  دلةل  ا دان   .60

   274 ةصع صفلع د لداا: لةل  ا دو دلةل  ا دةو  .66

   252 صلرعع لؤشو  دلرا اتجره  ا ولرح  .67

   224 كلف لتكدا ا لنى  .65

   013 صلرعع ل لرس ا لطو  .62

   022 ةصع صفلع د لداا: لرل ع ا صداعي  .75

ةصرررع صرررفلع د لرررداا: أسللرررع تصرررللف ا جدهررررة  .71
 ا هدارلع 

020   

   002 ةصع صفلع د لداا: أ واو ا ت  درة  .74

73. 

سة
س د

ة ال
وحد

ال
: 

 ء 
فض

ال
ون

والك
 

كيددددف ترسددددم الفلددددس اإل ليجددددي ر خصددددائص الشددددكإ 
 اإل ليجي 

050   

   056 قانو  كبلر  .72
   611 أنواع النجوم  .70
   630 ذج للمجموعة الشمسية صنع نمو  .76
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 رقم الصفحة اسم النشاط الوحدة الرقم
اسم 
 الطالب

 المالحظات

   626  إ توجد حياة على المريم ةصع صفلع د لداا:  .77
   622 المشتري ةصع صفلع د لداا:  .75
   604 أقمار المشتري وزحإ ةصع صفلع د لداا:  .72
   654 البقع الشمسية  .55
   715 صنع نموذج الكسوف والخسوف  .51
   713 الرحالت الفضائية ةصع صفلع د لداا:  .54
   742 أ مية التلسكوب  .53
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 ق ئمة تقدير لتقويم أداء الطلبة ف  الج نب العمل 
 عر  ا نرطة )المرروا العلم (

 
 ......................:رقم الط لب   ......................  .:اسم الط لب

 الرقم
 المتسلسل

 السلوك )الصفة( 
 التقدير 

4 1 5 
    يثير ا تمام الطلبة )اختيار المقدمة(  .1
    يعرف الطلبة باألدوات  .4
    يعرض األفكار بصورة مترابطة ومنظمة .3
    يشجع الطلبة على المناقشة  .2
    يراعى الفروي الفردية  .0
    متمك  م  المادة المعروضة  .6
    يمتلس شخصية المحاضر الجيد  .7
    سارات الطلبة يجيب ع  استف .5
    يستخدم وسائإ مساعدة  .2

    يتقيد بالوقت المحدد  .15
 

  :مالحظة
   .يتم تقويم أداء كإ طالب بناء  على البنود الواردة .1
   .تمثإ كإ عبارة عنصرا  م  العناصر المهّمة خالإ عرض المشروع العلمي .4

   .كلية( أمام كإ عبارة ثم تجمع العالمة ال4 ،1 ،5توضع العالمة ) .3

   .دقائي 15يعرض كإ طالب المشروعي  المّلكف بإعداد ما أمام الطلبة بمعدإ  .2
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 عمل ( 1نظري، 0)            .م   3       5312(   0مقرر العلوم والصحة وط.ت ). 5
 (1العلوم والصحة وط.ت. )  5012متطلب س بق 

 
  :وصف المقرر أ.

ومظددا ر الحيدداة وتصددنيف الكائنددات الحيددة  ،ألساسدديةيتندداوإ المقددرر منهدداج العلددوم فددي المرحلددة ا
وبيولوجيدة اإلنسدا  وسدالمة  ،والوحدة والتندوع فدي الكائندات الحيدة وطرائدي تدريسدها ،وطرائي تدريسها

   .صحتن وطرائي تدريسها
 

  :وصف الج نب العمل  للمقررب. 
ف كدددإ طالدددب بحيدددي يكلددد يقدددوم الطالدددب بالتشددداور مدددع عضدددو  يئدددة التددددريس باختيدددار األنشدددطة،

ويددتم توزيددع  ،بنشدداطي  أحددد ما عملددي واآلخددر ثقددافي أو تربددوي لضددما  العدالددة العلميددة بددي  الطلبددة
   .األنشطة مسبقا  حسب األرقام أو األسماء

بإعدداد نشدداط بعنددوا  )جهدداز دورا  الريدا ( باإلضددافة إلددى اختيددار موضددوع  طالددب مدداءيكلّددف  :مثداإ
 ،يقدوم فيهدا باشدتقاي المحتدو  المعرفدي واأل دداف السدلوكية ،علمي لحصة دراسدية مد  مسدتو  معدي 

وتحديد األساليب والوسائإ واألنشطة المتنوعة التدي يمكد  اسدتخدامها وأوراي العمدإ المرافقدة لتددريس 
 .الحصة إضافة إلى عرض لطري التقويم

 

   :توزيع عالم ت المقررج. 
  :تم تقسيم العالمة على النحو اآلتيم  العالمة الكلية للمقرر وي %35يخصص للجانب العملي 

 

  :عالمة فقط موزعة كم  يأت  15ا نرطة العملية وي صص له   :أو   
  :أ. يقدم الطالب تقريرا  للنشاط العملي يحتوي العناصر اآلتية

  .عنوا  النشاط .1

  .األ داف الخاصة .4

   .المواد الالزمة .3

  .خطوات العمإ .2

  .النتيجة ومناقشتها .0

  .ف النشاط )م  صفحة إلى صفحتي (مادة نظرية لوص .6

  .وتخصص لتقرير النشاط العملي خمس عالمات فقط
 

فدي قاعدة الدراسدة بمعددإ  عضدو  يئدة التددريس تم عرض النشداط العملدي أمدامي :ب. عرض النشاط
 خمس دقائي ثم تعطى فرصة لطر  األسئلة والمناقشة ويفترض أ  تتم التجربة بنجا . 
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المشروع العملي فقدط تدوزع حسدب البندود الدواردة فدي قائمدة التقددير  وت خصص عشر عالمات لعرض
   .)مرفقة(

 

  :( عالم ت ويتم تقويمه  كم  يأت 12ا نرطة التربوية والثق فية وي صص له  ) :ث ني   
   :أ. يقدم الطالب خطة لحصة دراسية تتضم  العناصر اآلتية

  .عنوا  الحصة .1

  .المحتو  المعرفي للحصة .4

  .سلوكيةاأل داف ال .3

  .األساليب والوسائإ واألنشطة المستخدمة .2

  .التقويم .0

  .ويخصص لهذا النشاط خمس عالمات فقط
 

ثدم يعطدى  ،( دقائي15-7بمعدإ ) حصة الصفية أمام عضو  يئة التدريس ب.  يعرض الطالب ال
    .الفرصة لطر  األسئلة والنقا 

  .وتخصص عشر عالمات فقط لعرض الحصة
 

  :أم  الج نب النظري فتوزا عالم ته عل  النحو اآلت 
  .م  العالمة لالمتحا  النصفي النظري 35% .1

  .م  العالمة لالمتحا  النهائي النظري 35% .4

  .م  العالمة للتعيينات 15% .3
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 ق ئمة بأسم ء ا نرطة المطلوبة ف  مقرر
 (5012أل )0العلوم والصحة وط.ت أل

 
 المالحظ ت اسم الط لب م الصفحةرق اسم النر ط الوحدة الرقم

1. 

ول 
ا 

: 
(  
سه

دري
ب ت

س لي
 وأ
ئية

تدا
ا ب

لة 
مرح

  ال
ة ف

صح
 وال

لوم
 الع

هج
من 

1 ) 

مقارنددددددددددة بددددددددددي  منددددددددددا ج العلددددددددددوم العامددددددددددة 
   17 س( 0س إلى 2الفلسطينية واألردنية م  )

نقدددد مندددا ج العلدددوم العامدددة الفلسدددطينية مددد   .4
 حيدددي األ دددداف العامدددة المرسدددومة للمرحلدددة

 .س(0س إلى 1)
17   

ارجع إلدى مندا ج العلدوم العامدة الفلسدطينية  .3
ثدددم حددددد المنحدددى الدددذي نظدددم محتدددو   دددذا 

 .س(0س إلى 1المنحى للمرحلة )م  
45   

ارجددددددع إلددددددى أحددددددد منددددددا ج العلددددددوم العامددددددة  .2
س( ثدددم انقددددم مددد  0س إلدددى 1الفلسدددطينية )

 .حيي المحتو  وتنظيمن
45   

علددوم العامددة ألحددد اسددتع  بمدددرس يدددرس ال .0
س( ثددددم طبددددي 0س إلددددى 1الصددددفوف )مدددد  

طريقددددة  ددددوكنز علددددى أحددددد الدددددروس مرفقددددا  
   .تقريرا  يوض  الفري

42   

س( لمنددا ج 0س إلددى 1حّضددر درسددا  )مدد   .6
العلدددوم حسدددب طريقدددة بوسدددنر ثدددم ق دددم بتنفيدددذ 

 .الدرس والحظ الفري
32   

س( لمنددا ج 0س إلددى 1حّضددر درسددا  )مدد   .7
يقدددة ويتلدددي ثدددم ق دددم بتنفيدددذ العلدددوم حسدددب طر 

 .الدرس والحظ الفري
32   

س( لمنددا ج 0س إلددى 1حّضددر درسددا  )مدد   .5
العلددددوم حسددددب طريقددددة دورة التعلدددديم ثددددم ق ددددم 

 .بتنفيذ الدرس والحظ الفري
30   

س( لمنددا ج 0س إلددى 1حّضددر درسددا  )مدد   .2
العلوم حسب طريقة الخدرائط المفا يميدة ثدم 

   .فريق م بتنفيذ الدرس والحظ ال
30   



 - 24 - 

 

 المالحظ ت اسم الط لب رقم الصفحة اسم النر ط الوحدة الرقم
15. 

ول 
ا 

: 
(  
سه

دري
ب ت

س لي
 وأ
ئية

تدا
ا ب

لة 
مرح

  ال
ة ف

صح
 وال

لوم
 الع

هج
من 

I)  

س( لمندددددا ج 0س إلدددددى 1حّضدددددر درسدددددا  )مددددد  
العلوم حسب طريقة الخدرائط المخروطيدة ثدم ق دم 

 .بتنفيذ الدرس والحظ الفري
30   

س( لمندددددا ج 0س إلدددددى 1حّضدددددر درسدددددا  )مددددد   .11
العلدددوم حسدددب طريقدددة االكتشددداف ثدددم ق دددم بتنفيدددذ 

 .الدرس والحظ الفري
37   

س( لمنددددددا ج 0س إلددددددى 1حّضددددددر درس )مدددددد   .14
العلددددوم حسددددب طريقددددة حددددإ المشددددكالت ثددددم ق ددددم 

 .بتنفيذ الدرس والحظ الفري
32   

اسددددددتعرض أ ددددددم بدددددددرامج الحاسددددددوب التعليميدددددددة  .13
ع خطددة لتدددريس موضددوع علمددي العمليددة ثددم ضدد

س 1)مددد   باسدددتخدام أحدددد ا للمرحلدددة األساسدددية
   .س(0إلى 

24   

اسددددتعرض التقنيددددات التعليميددددة المسددددتخدمة فددددي  .12
تدريس مندا ج العلدوم العامدة للمرحلدة األساسدية 

   .س( واأل داف العامة منها0س إلى 1)م  
24   

اختدددر أحدددد مواضددديع العلدددوم للمرحلدددة األساسدددية  .10
س( ثدددم ضدددع خطدددة لتدريسدددن 0س إلدددى 1مددد  )

باسدددددتخدام الدددددرحالت العلميدددددة موضدددددحا  مكدددددا  
   .الرحلة ويلية تنفيذ ا

26   

ابتكددر لعبددة تعليميددة وضددع قواعددد اسددتخدامها فددي  .16
   01  .س(0س إلى 1تعليم المرحلة األساسية )م  

ضددع خطددة لتقددويم منهدداج العلددوم ألحددد الصددفوف  .17
س( فدي أحدد الجواندب 0 س إلدى1االبتدائية )م  

 :التددي حددددت فددي المنهدداج ألاددراض التقددويم مثددإ
  .درجة مشاركة الطلبة في األنشطة العملية

06   

س علددددددى إجددددددراء 0ضددددددع خطددددددة لتقددددددويم قدددددددرة  .15
   .التجارب العملية بأنفسهم

 02   
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 المالحظ ت اسم الط لب رقم الصفحة اسم النر ط الوحدة الرقم
12. 

ول 
ا 

: 
(  
سه

دري
ب ت

س لي
 وأ
ئية

تدا
ا ب

لة 
مرح

  ال
ة ف

صح
 وال

لوم
 الع

هج
من 

I ) 

ندددة بدددي  مندددا ج العلدددوم العامدددة الفلسدددطينية مقار 
 س(5س إلى 6واألردنية )م  

17   

نقددد منددا ج العلددوم العامددة الفلسددطينية مدد  حيددي  .45
س 6األ ددداف العامددة المرسددومة للمرحلددة )مدد  

   .س(5إلى 
17   

ارجددع إلددى منددا ج العلددوم العامددة الفلسددطينية ثددم  .41
حددددد المنحدددى الدددذي نظدددم محتدددو   دددذا المنحدددى 

   .س(5س إلى 6للمرحلة )م  
45   

ارجع إلى أحد منا ج العلدوم العامدة الفلسدطينية  .44
س( ثددددددم انقدددددددم مدددددد  حيددددددي 5س إلددددددى 6)مدددددد  

   .المحتو  وتنظيمن
45   

اسدددددتع  بمددددددرس يددددددرس العلدددددوم العامدددددة ألحدددددد  .43
س( ثدم طبدي طريقدة 5س إلدى 6الصفوف )م  

 ددوكنز علددى أحددد الدددروس مرفقددا  تقريددرا  يوضدد  
   .يالفر 

42   

س( لمنددا ج 5س إلددى 6حضددر درسددا  مدد  )مدد   .42
العلوم حسب طريقة بوسنر ثم ق دم بتنفيدذ الددرس 

   .والحظ الفري
32   

س( لمنددا ج 5س إلددى 6حضددر درسددا  مدد  )مدد   .40
العلوم حسب طريقدة ويتلدي ثدم ق دم بتنفيدذ الددرس 

   .والحظ الفري
32   

س( لمنددا ج 5س إلددى 6حضددر درسددا  مدد  )مدد   .46
العلدددوم حسدددب طريقدددة دورة الدددتعلم ثدددم ق دددم بتنفيدددذ 

   .الدرس والحظ الفري
30   

س( لمنددا ج 5س إلددى 6حضددر درسددا  مدد  )مدد   .47
العلددوم حسددب طريقددة الخددرائط المفا يميددة ثددم ق ددم 

   .بتنفيذ الدرس والحظ الفري
30   

س( لمنددا ج 5س إلددى 6حضددر درسددا  مدد  )مدد   .45
طيدة ثدم ق دم العلوم حسب طريقة الخدرائط المخرو 

   .بتنفيذ الدرس والحظ الفري
30   
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 المالحظ ت اسم الط لب رقم الصفحة اسم النر ط الوحدة الرقم
42. 

ول 
ا 

: 
(  
سه

دري
ب ت

س لي
 وأ
ئية

تدا
ا ب

لة 
مرح

  ال
ة ف

صح
 وال

لوم
 الع

هج
من 

II ) 

س( لمندددددا ج 5س إلدددددى 6حّضدددددر درسدددددا  )مددددد  
العلدددوم حسدددب طريقدددة االكتشددداف ثدددم ق دددم بتنفيدددذ 

 .الدرس والحظ الفري
37   

س( لمندددددا ج 5س إلدددددى 6حّضدددددر درسدددددا  )مددددد   .35
العلددددوم حسددددب طريقددددة حددددإ المشددددكالت ثددددم ق ددددم 

 .بتنفيذ الدرس والحظ الفري
32   

اسددددددتعرض أ ددددددم بدددددددرامج الحاسددددددوب التعليميدددددددة  .31
العملية ثدم ضدع خطدة لتددريس موضدوعا  علميدا  

س 6باسددتخدام أحددد ا للمرحلددة األساسددية  )مدد  
   .س(5إلى 

24   

اسددددتعرض التقنيددددات التعليميددددة المسددددتخدمة فددددي  .34
ا ج العلدوم العامدة للمرحلدة األساسدية تدريس مند

   .س( واأل داف العامة منها5س إلى 6)م  
24   

اختدددر أحدددد مواضددديع العلدددوم للمرحلدددة األساسدددية  .33
س( ثدددم ضدددع خطدددة لتدريسدددن 5س إلدددى 6)مددد  

باسدددددتخدام الدددددرحالت العلميدددددة موضدددددحا  مكدددددا  
   .الرحلة ويلية تنفيذ ا

26   

اسدتخدامها فدي  ابتكر لعبة تعليمية وضع قواعد .32
   .س(5س إلى 6تعليم المرحلة األساسية )م  

01   

ضع خطة لتقويم منهاج العلدوم ألحدد الصدفوف  .30
س( فدددددددي أحدددددددد 5س إلدددددددى 6االبتدائيدددددددة )مددددددد  

الجواندددب التدددي حددددددت فدددي المنهددداج ألاددددراض 
درجدددددددة مشددددددداركة الطلبدددددددة فدددددددي  :التقدددددددويم مثدددددددإ

   .األنشطة العملية

06   

س علددددددى إجددددددراء 6ضددددددع خطددددددة لتقددددددويم قدددددددرة  .36
   .التجارب العملية بأنفسهم

02   
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 المالحظ ت اسم الط لب رقم الصفحة اسم النر ط الوحدة الرقم
37. 

لثة
الث 

دة 
وح
ال

: 
ية 

الح
ت 

 ئن 
 الك

ف 
دة 

وح
ال

 

تحضير شريحة مجهرية نباتية )خاليدا البصدإ( 
   .وفحصها بالمجهر

 نشاط إضافي  ***

)بداط  الخدد( تحضير شدريحة مجهريدة حيوانيدة  .35
   .وفحصها بالمجهر

 نشاط إضافي   ***

تحضددددير شددددريحة مجهريددددة حيوانيددددة )بصدددديالت  .32
 .الشعر( وفحصها بالمجهر

 نشاط إضافي   ***

صددددمم مجسددددم الخليددددة النباتيددددة وضددددع األجددددزاء  .25
   .الرئيسة علين

 نشاط إضافي   ***

صدددمم مجسدددم الخليدددة الحيوانيدددة وضدددع األجدددزاء  .21
   .ينالرئيسة عل

 نشاط إضافي   ***

 نشاط إضافي   ***   .الخاصية األسموزية .24
23. 

بعة
الرا
دة 

وح
ال

: 
ية 

الح
ت 

 ئن 
 الك

ف 
وا 

التن
 

   455   .دراسة األنسجة الطالئية بالمجهر
   456   .دراسة خلية عصبية بالمجهر .22
   455   .دراسة مقاطع ألنسجة ضامة بالمجهر .20
 : المجموعدددددات الغذائيدددددة حصدددددة صدددددفية بعندددددوا .26

التدددي يحتاجهدددا جسدددم اإلنسدددا  وفائددددة كدددإ منهدددا 
   .نب تي   ومصادر الحصوإ عليها 

453   

حصدددددة صدددددفية بعندددددوا : المجموعدددددات الغذائيدددددة  .27
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   .بها
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 المالحظ ت اسم الط لب رقم الصفحة اسم النر ط الوحدة الرقم
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ة ال
وحد

ال
: 

ن و 
س 
اإلن

جي  
ولو

بي
ته 

صح
مة 

سال
 

حصددددة صددددفية بعنددددوا : تمثيددددإ المددددواد الد نيددددة 
   .وكيفية انتفاع الجسم منها

450   

حصدددة صدددفية تتنددداوإ ثالثدددا  مددد  أمدددراض سدددوء  .04
التغذيدددة مبيندددا  أعدددراض وأسدددباب وطدددري الوقايدددة 

   .م  كإ منها
421   

   426   .تشري  قلب خروف .03
 اط إضافي نش  422   .حصة صفية ع  الدورة الدموية .02
   352   .التعرف على مكونات الدم .00
   .حصة صفية بعنوا : مكونات الدم وأنواعن .06

372  
تحتاج لجهاز طرد 

 مركزي
 نشاط إضافي   *** .حصة صفية بعنوا : الجهاز التنفسي .07
   340   .حصة صفية بعنوا : الصوت .05
ي حصة صفية بعنوا : مقارنة بدي   دواء الشدهي .02

   .و واء الزفير
346   

 ،حصدددة صدددفية بعندددوا : تلدددوي الهدددواء )أسدددبابن .65
   .مخاطرم وطري التقليإ منن(

331   

 نشاط إضافي  ***   .تشري  أرنب .61
حصة صفية بعنوا : أ مية الرضاعة لكدإ مد   .64

   .األم والطفإ
324   

   352   .حصة صفية بعنوا : مرض اإليدز .63
بعنددوا : الجهدداز العصددبي تركيبددن حصددة صددفية  .62

   .ووظائفن
321   

   326   .حصة صفية بعنوا : الغدد الصماء .60
   322  .فحص قطرة دم مجهريا   .66
 نشاط إضافي  ***   .فحص بصيالت الشعر مجهريا   .67
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 ق ئمة تقدير لتقويم أداء الطلبة ف  الج نب العمل 
 عر  ا نرطة )المرروا العلم (

 
 ......................:رقم الط لب   ......................  .:الط لب اسم

 الرقم
 المتسلسل

 السلوك )الصفة( 
 التقدير 

0 1 2 
      .يثير ا تمام الطلبة )اختيار المقدمة( .1
      .يعرف الطلبة باألدوات .4
    .يعرض األفكار بصورة مترابطة ومنظمة .3
      .لمناقشةيشجع الطلبة على ا .2
      .يراعى الفروي الفردية .0
      .متمك  م  المادة المعروضة .6
      .يمتلس شخصية المحاضر الجيد .7
      .يجيب ع  استفسارات الطلبة .5
      .يستخدم وسائإ مساعدة .2

      .يتقيد بالوقت المحدد .15
 

  :مالحظة
  .الواردة يتم تقويم أداء كإ طالب بناء  على البنود  .1
  .تمثإ كإ عبارة عنصرا  م  العناصر المهّمة خالإ عرض المشروع العلمي .4

  .( أمام كإ عبارة ثم تجمع العالمة الكلية4 ،1 ،5توضع العالمة ) .3

  .دقائي 15يعرض كإ طالب المشروعي  المّلكف بإعداد ما أمام الطلبة بمعدإ  .2
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 عمل ( 1 ،نظري 0)                .م   3      5427   .   مقرر التربية الفنية وط.ت  6

 
 

  :أ. وصف المقرر
الفدددد   ،التددددذوي والنقددددد الفنددددي ،التعبيددددر الفنددددي عنددددد األطفدددداإ ،مدددددخإ إلددددى تدددددريس التربيددددة الفنيددددة

الوسددائإ التعليميددة فددي  ،األشددغاإ الفنيددة اليدويددة وطددري تدريسددها ،الرسددم وخاماتددن وتدريسددن ،اإلسدالمي
   .الخطة الدراسية والكفايات التعليمية الالزمة لمعلم التربية االبتدائية ،تدريس التربية الفنية

 
  :ب. وصف الج نب العمل  للمقرر

و ذم الوحدات  ي: الوحدة  ،يتكو  الجانب العملي للمقرر م  وحدتي  أساسيتي  ووحدة مساعدة
   :والسابعة ،الخامسة والسادسة

 

  :وترتبط ا نرطة الت لية ب لوحدة ال  مسة
 

 . قص ولصي أشكاإ دائرية م  الوري الملو . 1 :     المجموعة ا ول 
 . قص ولصي مربعات ولصقها على كرتو  أسود. 4
 . قص ولصي أشكاإ عشوائية وبألوا  مختلفة. 3

 

  :كم  وترتبط ا نرطة الت لية ب لوحدة الس دسة وه  ا ر  ل الفنية اليدوية
 

 م خامات طبيعية لعمإ تكوي  فني. . استخدا1 :   المجموعة الث نية
 . عمإ معلقات م  الزلف والخرز. 4
 . تصميم إكسسوارات م  المرايا. 3
 . تزيي  األواني الفخارية بالسيلكو . 2
 . تزيي  مز رية م  الفخار بقطع م  المطرزات الفلسطينية. 0

 

 . النسيج بواسطة أشرطة الوري الملو . 1 :   المجموعة الث لثة
 نوإ ذو اإلطار الخشبي. . ال4

 

 . الطباعة باستخدام مقاطع م  الخضار والفواكن. 1 :  المجموعة الرابعة
 . الطباعة بالعقد والربط. 4
 . الطباعة بطريقة االستانسإ )طريقة التفريغ(. 3
 . الطباعة بطريقة اللينوليوم )الحفر على القالب(. 2
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 ري المقو . التشكيإ المجسم بالو  .1 المجموعة ال  مسة:
تشددددددكيإ زخددددددارف عشددددددوائية باسددددددتخدام وري األشددددددغاإ، بطريقددددددة الطددددددي  .4

 والقص. 
 فسيفساء باستخدام وري األشغاإ الملو .  .3

 

  :وتتضم  النشاط التالي ،فهي الوسائإ التعليمية في تدريس التربية الفنية ،أم  الوحدة الس بعة
اإ التربيدة الفنيدة مدع تحديدد موضدوع بتصميم وسيلة تعليمية تصل  لخطدة درس فدي مجد طالبيقوم ال
   .الدرس

 
   :ج. توزيع عالم ت المقرر

 

  :فيه  ك لت ل  ط لبويمتحن ال ،من العالمة للج نب العمل  32% .1

نشدداطا  واحدددا  مدد  كددإ مجموعددة مدد  األنشددطة السددابقة يددتم تنفيددذ ا خددالإ  طالددبيختددار ال .أ
 تنوعة(. خمسة أعماإ م لدراسي )ويكو  محصلة أعماإ الطالبالفصإ ا

 طالددبعلددى أ  ي كمددإ ال ،يخصددص للجانددب العملددي جددزءا  مدد  وقددت اللقدداءات األسددبوعية .ب
ويددتم  ،معددن ذلددس أوال  بددأوإ ي المنددزإ ويتددابع عضددو  يئددة التدددريسبعددض أجددزاء العمددإ فدد

   .في نهاية الفصإ الدراسي على ما أنتجن م  أعماإ فنية طالبتقييم ال
 

  .لنظريمن العالمة لالمتح ن النه ئ  ا 32% .0

  .من العالمة لالمتح ن النصف  النظري 32% .3

  .من العالمة للتعيين ت 12% .4
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 عمل ( 1 ،نظري 1)                 .م   0     5002(     1.   مقرر تالوة وتجويد )7
 عمل ( 1 ،نظري 1)                 .م   0     5005(     0مقرر تالوة وتجويد )

 
  :5002( 1جويد )أ. وصف مقرر تالوة وت

 

  :يتضمن المقرر عر  المض مين اآلتية
وتطبيدي  ،ومراتدب الدتالوة ،وأركا  القدراءة ،وأنواع اللح  ،وحكمن ،ونشأة  ذا العلم ،معنى التجويد
اإلخفداء( وأحكدام المديم  ،اإلقدالب ،اإلدادام ،أحكدام الندو  السداكنة والتندوي  )اإلظهدار :أحكام التجويدد

وأحكدام  ،اإلظهدار الشدفوي( وحكدم المديم والندو  المشدددتي  ،اإلخفداء الشدفوي ،لدي الساكنة )إداام المث
والمد الفرعدي بأنواعدن( وأحكدام األلفدات التدي تحدذف فدي الوصدإ وتثبدت  ،المد )المد الطبيعي بأنواعن

  .وأحكام التفخيم والترقيي في الالم والراء ،وحكم الم التعريف والم الفعإ الساكنة ،في الوقف
  .( م  القري  الكريم35-46إلى جانب إتقا  تالوة األجزاء ) ذا 

 

  :5005( 0ب. وصف مقرر تالوة وتجويد )
 ،وصدفات الحدروف ،مخدارج الحدروف :يحتوي  ذا المقرر علدى مدا تبقدى مد  أحكدام التجويدد مثدإ

ربي ( وأحكدددام والمتقدددا ،والمتجانسدددي  ،واإلدادددام بأنواعدددن الثالثدددة )المثلدددي  ،والقلقلدددة ،والتفخددديم والترقيدددي
وأحكام االبتداء ومواضع السكت في القدري   ،وعالمات الوقف المستخدمة في القري  ،الوقف وأقسامن

  .( م  القري  الكريم40-41كما يتناوإ تالوة األجزاء الخمسة ) .الكريم
 

  :ج. الج نب العمل  للمقررين
يدددف الطلبدددة بالسدددورة المدددراد يمهدددد عضدددو  يئدددة التددددريس فدددي بدايدددة اللقددداء بتعر  التمهيدددد: أو  :

تالوتها وذلس م  خالإ مناقشة الطلبة في المعنى اإلجمالي ل يات، وسبب الندزوإ )إ  
 وجد(. 

يوض  عضو  يئدة التددريس حكدم التجويدد فدي اللقداء وذلدس ببيدا  معندى الحكدم، وحروفدن  ث ني  :
المدد، أقسدام المدد، وأقسامن مع ذكر األمثلة علين، مثال : حكم المد، تعريف المد، حدروف 
  أمثلة علين ويستخدم السبورة لكتابة  ذم التوجيهات عليها أمام الطلبة. 

اإلجددراءات التعليميددة والتعلميددة: يقددرأ عضددو  يئددة التدددريس أو أحددد الطلبددة المتمكنددي  مدد   ث لث  :
تطبيددددي أحكددددام التجويددددد بعددددض اآليددددات بخشددددوع وترتيددددإ أمددددام بقيددددة الطلبددددة مدددد  القددددراءة 

  يات وليعرفوا كيفية تطبيي أحكام التجويد التي مرت معهم. الصحيحة ل
فددي تدددريس الوحدددة التددي تتحدددي عدد  )مخددارج الحددروف وصددفاتها( يستحسدد  أ  يصددحب  رابع  :

عضددو  يئددة التدددريس معددن الئحددة فيهددا صددور للفددم واللسددا  والشددفتي  والحلددي والخيشددوم، 
  ويشير إلى مواط  مخارج الحروف الرئيسية والفرعية.

وعنددد الحددديي عدد  الصددفات د ينبغددي أ  يوضدد  للطلبددة كيفيددة الصددفات عمليددا  وينطبددي 
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بالحروف مع الصفات التدي تحملهدا، ويبدي  الفدري بدي   دذم الصدفاتر كدالجهر والهمدس، 
والشددددددة والرخددددداوة، واالسدددددتعالء واالسدددددتفاإ، واإلطبددددداي واالنفتدددددا ، والصدددددفير، والتفشدددددي، 

 واالستطالة واير ا. 
م الطلبددة، ويطلدب عضددو  يئدة التدددريس مدنهم واحدددا  أ  يعيددوا ويكددرروا مددا وكدإ ذلددس أمدا

ينطددي بددن، حتددى يتأكددد مدد  قدددرتهم علددى النطددي بددالحروف مدد  مخارجهددا ومعرفددة كيفيددة 
 صفتها. 

إعطدداء جميددع الطلبددة قدددرا  مدد  وقددت اللقدداء لددتالوة اآليددات المقددررة أثندداء اللقدداء بحيددي يقددرأ    مس  :  مس  :
قاء م  لقداءات الدتالوة العمليدة د و دذا يتطلدب أ  يكدو  مدع طالدب جميع الطلبة في كإ ل

ذا أخطددأ الطالددب أثندداء  مصددحف يقددرأ بددن فددي كددإ لقدداء ويتددابع قددراءة ايددرم مدد  الطلبددة د وا 
نمدددا يشدددعرم بخطئدددن، ويعطيدددن  القدددراءة فدددال يتسدددرع عضدددو  يئدددة التددددريس فدددي تصدددويبن، وا 

الخطأ أو مد  تصدويبن، يعطدي الفرصة لتصويب خطئن بنفسن، فإ  لم يتمك  م  معرفة 
الفرصة لبقية الطلبة، وفي حاإ عدم تمكد  جميدع الطلبدة مد  معرفدة الخطدأ أو تصدويبن، 
يقوم عضو  يئة التدريس ببيدا  موضدع الخطدأ وطريقدة تصدحيحن بنفسدن، ويفضدإ كتابدة 

 ذلس على السبورة واإلشارة إلى موضع الخطأ. 
تخدام جهاز التسجيإ )المسجإ( واألشدرطة فدي بعدض المواد واألجهزة الالزمة: يفضإ اس  س دس  :س دس  :

اللقدداءات بحيددي يسددمع الطلبددة إلددى أحددد المقددرئي  مثددإ الشدديم الحصددري، ويفضددإ كددذلس 
تسددجيإ قددراءة الطلبددة علددى أشددرطة خاصددة ليسددتمع الطالددب إلددى قراءتددن ويعددرف مددواط  
 الخطدددأ عنددددم، ويطلدددب مددد  كدددإ طالدددب أ  يتلدددو السدددورة المقدددروءة فدددي بيتدددن علدددى شدددريط

 ويحفظن في الجامعة. 
يكلف كإ طالب بسدماع األجدزاء المطلدوب تالوتهدا مد  قدارئ جيدد، ولديك  )الحصدري أو   س بع  :س بع  :

المنشاوي( ثم يردد مع القارئ كيفما يقرأ، وكأنن يقلد القارئ في قراءتدن تقليددا  تامدا ، و كدذا 
المخددارج يفعددإ فددي جميددع األجددزاء، فهددذا يكسددب لسددانن مرونددة، بحيددي تصددب  األحكددام و 

 والصفات مع الممارسة كأنها طبع لن بدو  تكلف. 
يفضإ في يخر اللقاء أ  يذكر عضدو  يئدة التددريس الطلبدة بأحكدام التجويدد التدي ذكر دا   ::ث من   ث من   

 في أوإ اللقاء بشكإ مختصر وسريع. 
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  :الوسيط التعليم  د.
التجويد من إعداد د. أحمد ركري ف  علم  الفريديستخدم القرص الكرتوني وشريط سمعي بعنوا  

  .ألاراض تدريس  ذي  المقرري  وفرا  العورت ن 
 

  :ع عالم ت المقرريتوز . هـ
  .م  العالمة لالمتحا  النهائي النظري 35% .1
  .م  العالمة لالمتحا  العملي 65% .4
  .م  العالمة للتعيينات 15% .3
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 عمل ( 1نظري،  0)                 .م    3                5305   قض ي  وأحك ممقرر . 8

 
 أ. وصف المقرر: 

يتناوإ المقرر التأصيإ اللغوي والفقهي للقضاء الشرعي، ودراسة عدد م  القضايا مع بيا  
كيفية صدور الحكم فيها، مثإ: دعو  نفقة الزوجة واألبناء،  ودعو  نفقة األقارب، ودعو  حضانة 

ناء، ودعو  الطاعة، ودعو  التفريي واحدة للشقاي والنزاع، وأخر  للغيبة والضرر، ودعو  األب
 المهر، واحدة للمهر المعجإ، وأخر  للمهر المؤجإ وثالثة للمرض، واير ا. 

 
 ب. وصف الج نب العمل  للمقرر: 

ف قاضي المؤسسة القضائية )المحكمة الشرعية( التي ينوي التدرب بها بإشرا الطالب يختار
( ساعة خالإ 05المحكمة أو م  ينوب عنن، وتكو  مدة التدريب في المحكمة الشرعية بواقع )

ساعات أسبوعية، ويعتبر حضور الطالب والتزامن في أيام التدريب التي  4الفصإ الدراسي بمعدإ 
امعة وأبلغ عنها مشرفن األكاديمي في الج ،اتفي عليها مع القاضي في المحكمة أو م  ينوب عنن

إلزاميا ، وقد تم تخصيص إجراءات ونماذج خاصة للتحقي م  مد   ذا االلتزام م  ِقبإ المشرف 
 األكاديمي في الجامعة وم  ِقبإ القاضي في المحكمة الشرعية. 

مثإ: دعو  نفقة الزوجة  بتخصصنيقوم الطالب بحضور جلسات متنوعة لها عالقة و 
ضانة األبناء، ودعو  الطاعة، ودعو  التفريي واحدة واألبناء، ودعو  نفقة األقارب، ودعو  ح

للشقاي والنزاع، وأخر  للغيبة والضرر، ودعو  المهر، واحدة للمهر المعجإ، وأخر  للمهر المؤجإ 
 ويلتزم الطالب بإحضار تقرير مفصإ ع  كإ جلسن يحضر ا موضحا  فيوثالثة للمرض، واير ا. 

عها والقاضي الذي أدار ا، وتلخيص ما استفادم وما يوم حضور الجلسة وتاريخها وموضو تقريرم 
تحقي لدين م  أ داف م   ذا الحضور والنتائج التي توصإ إليها، ويقوم عضو  يئة التدريس 

الحتفاظ بتقارير الطلبة لغرض تقييم العالمة المستحقة يخذا  بعي  االعتبار أمري  مهمي  في اب
 ما:العالمة المستحقة للطالب و  وتقييم تحديد

وأثبت  ،خالإ الفصإ الدراسي ساعة 05استيفاء الطالب لمدة التدريب و ي  .1
 .ا م  جانب المحكمةحضور 

ا م  وأثبت حضور  ،التقارير التي قام الطالب بإعداد ا ع  كإ جلسة حضر ا .2
 .جانب المحكمة
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 ج. توزيع عالم ت المقرر:  

  .النظري المتحا  النصفيلم  العالمة  30% .1
  .المتحا  النهائي النظريلمة م  العال 30% .4
  لجانب العملي.لم  العالمة  35% .3
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (5325رقم ) (قضايا وأحكام)محضر حضور جلسات مقرر 

 ............................................اسم الطالب:.................................................الفرع:.....................

 

 رقم الجلسة

 

 اليوم

 

 التاريخ

 

 عدد الساعات التي حضرها الطالب

 

 نوع القضية

 

 ملحوظات
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19.       
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32.       
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40.       
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45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

52.       
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 عمل ( 9نظري ،  1)                 .م 3             8925التالوة والتجويد  مقرر . 9
 
 وصف المقرر:  .أ

يتندداوإ  ددذا المقددرر معنددى التجويددد وحكمددن ومراتبددن، وتطبيددي أحكددام التجويددد: أحكددام النددو  
، كمدددا يتنددداوإ مخدددارج السددداكنة والتندددوي ، وأحكدددام المددديم السددداكنة، وأحكدددام المدددد، وأحكدددام الدددالم والدددراء

الحددروف وصددفاتها، والتفخدديم والترقيددي، والقلقلددة، واإلداددام بأنواعددن المثلددي  والمتجانسددي  والمتقدداربي ، 
 وأحكام الوقف واالبتداء.

 
 ب. وصف الج نب العمل  للمقرر: 

يبدددأ عضددو  يئددة التدددريس لقدداءم ببيددا  معنددى حكددم التجويددد وحروفددن وأقسددامن مددع التمثيددإ،  .1
 لسبورة والكتاب المقرر لهذا الغرض.ويستخدم ا

بعدددد بيدددا  الحكدددم يقدددرأ عضدددو  يئدددة التددددريس أو أحدددد الطلبدددة المتمكندددي  مددد  تطبيدددي أحكدددام  .2
تقا ، ويطلب م  باقي الطلبة االستماع واإلنصات.  التجويد بعض اآليات بخشوع وا 

ئددة بعددد االنتهدداء مدد  تددالوة عضددو  يئددة التدددريس أو أحددد الطلبددة المتقنددي  يطلددب عضددو  ي .3
رشاد م للصواب.  التدريس م  باقي الطلبة قراءة بعض السور وتصحي  أخطائهم وا 

يسددتعي  عضددو  يئددة التدددريس بتسددجيالت صددوتية ومرئيددة للمقددرئي  المشددهوري  كالحصددري  .4
والمنشدداوي، ويطلددب مدد  الطلبددة االسددتماع إليهددا لمعرفددة كيفيددة تطبيددي أحكددام التجويددد التددي 

 CDالمتسلسدلة ألحكدام التجويدد والمسدجلة علدى أقدراص مرت معهدم. كمدا يسدتعي  بالددروس 
 أو اليوتيوب لمدرسي  مشهوري  كالشيم أيم  السويد، ويحي الطلبة على اقتنائها.

يسدتعي  عضدو  يئدة التددريس بالئحدة مد  الصدور فدي اإلشدارة إلدى مدواط  مخدارج الحددروف  .0
  وتحديددد ا بدقددة، الرئيسددة والفرعيددة، كمددا يسددتعي  بفيددديو ات خاصددة لتوضددي   ددذم المددواط

 وينهي اللقاء بتقويم نهائي ومراجعة لما تم تدريسن في اللقاء.
فددي نهايددة الفصددإ يتقددّدم الطالددب لالمتحددا  العملددي، حيددي يختددار عضددو  يئددة التدددريس لكددإ  .6

طالدددب مدددوقعي  مختلفدددي  مددد  القدددري  الكدددريم لتالوتهمدددا مددد  المصدددحف، ويقدددوم عضدددو  يئدددة 
(، ويرسدب الطالدب فدي المقدرر فدظاألحكدام  واللغدة ) الل التدريس بتسجيإ أخطاء الطالب في

 في الحاالت التالية:
فدأكثر وعندد ا يسدتحي  إذا كا  مجموع ما أخطدأم الطالدب فدي األحكدام ثمانيدة أخطداء -

يحسدددم مددد  كدددإ خطدددأ ف الثمانيدددة دو فيمدددا  الخطدددأ مددداأ، و مددد  العالمدددة %12الطالدددب 
 . خمس عالمات



 - 40 - 

فددأكثر، وعنددد ا  سددبعة أخطدداء )اللفددظ( اللغددة إذا كددا  مجمددوع مددا أخطددأم الطالددب فددي -
يحسددم مدد  كددإ السددبعة فدو  فيمددا  الخطددأ مدداأ، و مدد  العالمددة %12يسددتحي الطالددب 

 .خطأ خمس عالمات
-  

 : توزيع العالم ت. ج
  .االمتحا  النهائي النظرية م  العالم 45%
  .العملي المتحا لم  العالمة  65%
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 (عمل  3)        .م 3    8111     ف  المح كم الررعية تدريب ميدان  مقرر .11
 
 وصف المقرر:  .أ

بعد أ  يجتاز الطالب بنجا  المقررات الدراسية المطلوبة منن يحي لن التسجيإ لهذا المقرر، 
وعلين اختيار المؤسسة القضائية التي ينوي التدرب بها بإشراف قاضي المحكمة أو م  ينوب عنن،  

 4( ساعة خالإ الفصإ الدراسي بمعدإ 05كو  مدة التدريب في المحكمة الشرعية بواقع )وت
( ساعات دراسية 3ساعات أسبوعية، ويعتبر  ذا المقرر م  متطلبات التخصص اإلجبارية بواقع )

معتمدة، كما ويعتبر حضور الطالب والتزامن في أيام التدريب التي اتفي عليها مع القاضي في 
وأبلغ عنها مشرفن األكاديمي في الجامعة إلزاميا ، وقد تم تخصيص إجراءات ونماذج المحكمة  

خاصة للتحقي م  مد   ذا االلتزام م  ِقبإ المشرف األكاديمي في الجامعة وم  ِقبإ القاضي في 
 المحكمة الشرعية.

 
 ب. وصف الج نب العمل  للمقرر: 

( ساعة معتمدة 05بما مجموعن )لمطلوبة منن بعد أ  يجتاز الطالب بنجا  المقررات الدراسية ا
يحي لن التسجيإ لهذا المقرر، وعلين اختيار المؤسسة القضائية )المحكمة الشرعية( التي ينوي 
التدرب بها بإشراف قاضي المحكمة أو م  ينوب عنن،  وتكو  مدة التدريب في المحكمة الشرعية 

عات أسبوعية، ويعتبر حضور الطالب سا 4( ساعة خالإ الفصإ الدراسي بمعدإ 05بواقع )
وأبلغ عنها  ،والتزامن في أيام التدريب التي اتفي عليها مع القاضي في المحكمة أو م  ينوب عنن

مشرفن األكاديمي في الجامعة إلزاميا ، وقد تم تخصيص إجراءات ونماذج خاصة للتحقي م  مد  
يقوم و   ِقبإ القاضي في المحكمة الشرعية.  ذا االلتزام م  ِقبإ المشرف األكاديمي في الجامعة وم

 مثإ:  بتخصصنالطالب بحضور جلسات متنوعة لها عالقة 

 دعو  االستحقاي في اإلري. 
 .دعو  نفقة الزوجة وجا ي وايابي 
 دعو  الحضانة. 
 دعو  نفقة األقارب. 
 والكشف ع  المسك  الشرعي دعو  الطاعة الزوجية. 
 دعو  التفريي للغيبة والضرر. 
   التفريي للسج دعو. 
 دعو  التفريي للشقاي والنزاع. 
 دعو  المهر المعجإ. 



 - 42 - 

 دعو  المهر المؤجإ. 
 .دعو  نفقة زوجة وصغار 
 .دعو  نفقة أوالد 
 .دعو  تعويض ع  الطالي التعسفي 
 .دعو  إثبات رجعة 
 .دعو  تفريي للمرض وأخر  للعيب المنّفر 
 .واير ا مما يتيسر للطالب. دعو  فسم زواج 

يوم حضور  تقريرم  الب بإحضار تقرير مفصإ ع  كإ جلسن يحضر ا موضحا  فيويلتزم الط
الجلسة وتاريخها وموضوعها والقاضي الذي أدار ا، وتلخيص ما استفادم وما تحقي لدين م  أ داف 

الحتفاظ بتقارير الطلبة ام   ذا الحضور والنتائج التي توصإ إليها، ويقوم عضو  يئة التدريس ب
العالمة  وتقييم المة المستحقة يخذا  بعي  االعتبار أمري  مهمي  في تحديدلغرض تقييم الع

 المستحقة للطالب و ما:

وأثبت  ،ساعة خالإ الفصإ الدراسي 05استيفاء الطالب لمدة التدريب و ي  .1
 .ا م  جانب المحكمةحضور 

ا م  وأثبت حضور  ،التقارير التي قام الطالب بإعداد ا ع  كإ جلسة حضر ا .2
 .لمحكمةجانب ا

 

 عالمة. 122ج. توزيع عالم ت المقرر:  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (5410رقم ) (تدريب ميداني في المحاكم الشرعيةمقرر )محضر حضور جلسات 

 ...............................اسم الطالب:.................................................الفرع:..................................

 

 رقم الجلسة

 

 اليوم

 

 التاريخ

 

 عدد الساعات التي حضرها الطالب

 

 نوع القضية

 

 ملحوظات
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54.       
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90.       
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95.       

96.       

97.       

98.       

99.       

122.       
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 عمل ( 1نظري،  0)             .م  ELT Methodology (I)    5353     3. مقرر11

 

 أ. وصف المقرر: 
This course  ELT1 (English Language Teaching 1) contains current trends 

in language teaching and learning that focus on different areas and skills 

such as listening, speaking , reading, writing, vocabulary, grammar…etc., 

One major objective is to lead students towards  innovative teaching 

techniques and activities that help them  explore project-based learning, 

task-based language teaching, or other approaches and methods of language 

teaching through participation in activities either in class or outside. 

Students taking this course are hoped to get theoretical and practical 

knowledge to help them become expert teachers who always seek to 

continue their professional development as teachers in the future.  

 
 ب. وصف الج نب العمل  للمقرر: 

 وتشمإ ما يلي:، عالمة( 25) أنشطة ومهام صفية ويحسب لها .1

صفحات( وشرحها في مدة تتراو  بي   2-3) مادة الكتاب المقررتلخيص جزء م   -
دقيقة( باستخدام وسائإ تعليمية داعمة، مثإ: البوربيونت أو البطاقات أو  15-10)

إعطاء  يمك  للطالب أواللوحات أو أسلوب  المناقشة والعصف الذ ني......الم، 
( Microteachingباستخدام التعليم المصغر ) دقائي( 15ة )مصغر  صفية ةحص

 عالمة(. 45) ترتبط بالمنهاج الفلسطيني

، يقوم الطالب بإعدادم، وتسليمن بشكإ يدوي مطبوع لعضو  يئة التدريس، ينشاط كتاب -
يشمإ تقييم عام لمادة المقرر)النصفي أو النهائي(، والتركيز على الجوانب المستفادة 

 .عالمة( 45) كلمة(  1555 – 755ود )منها، في حد
 وتشمإ ما يلي: ،عالمة( 45ويحسب لها )، لكترونيةإأنشطة  .4

 عالمةonline (10.) إلكترونيا   مشروع حوإ أحد المواضيع المهمة في الكتاب ويسلم -

 (.اتعالم 0المشاركة في منتديات النقا  واللقاءات االفتراضية ) -

 ج. توزيع عالم ت المقرر:  
 لعالمة للجانب العملي. م  ا 65% .1

 النظري.  النصفيم  العالمة لالمتحا   20% .4

 م  العالمة لالمتحا  النهائي النظري.  20% .3
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 عمل ( 0نظري،  1)            .م  ELT Methodology (II)    5452     3. مقرر10

 
 أ. وصف المقرر: 

This course ELT 2 is the second course in English Language Teaching. It 

contains integrating content and language in instruction is a way to meet 

student interests and work toward integrated school learning. In ELT2, 

students are expected to step up their own practice teaching to include 

microteaching lessons that enable them to teach to peers for constructive 

feedback. Students are expected to learn about lesson planning before 

moving to a focus on writing and reading instruction, both key academic 

skills. The units on curriculum, materials, assessments and professional 

development are meant to help students shape their goals as reflective 

language education professionals. This will help them shape their future 

lives and give them a multilingual tool for further learning and 

communication. 
 

 للمقرر: ب. وصف الج نب العمل  
 وتشمإ ما يلي:، عالمة( 25أنشطة ومهام صفية ويحسب لها ) .1

ترتبط بالمنهاج  (Microteachingإعطاء حصص صفية باستخدام التعليم المصغر ) -
وشرحها باستخدام وسائإ  مادة الكتاب المقررتلخيص جزء م  يمك   أو الفلسطيني

ت أو أسلوب  المناقشة تعليمية داعمة، مثإ: البوربيونت أو البطاقات أو اللوحا
 عالمة(. 45ويحسب لها )والعصف الذ ني......الم، 

 (Rubricsتقييم ) إعداد وسائإ تعليمية وأوراي عمإ وقوائم، يتضم  ينشاط كتاب -
 عالمة(. 45) وامتحانات وخطط صفية ترتبط بالمنهاج الفلسطيني ويحسب لها

 يلي: وتشمإ ما عالمة( 45ويحسب لها )، لكترونيةإأنشطة   .4

 عالمةonline (10 .) إلكترونيا   مشروع حوإ أحد المواضيع المهمة في الكتاب ويسلم -

 (.اتعالم 0المشاركة في منتديات النقا  واللقاءات االفتراضية ) -

 ج. توزيع عالم ت المقرر:  
 م  العالمة للجانب العملي.  65% .1

 النظري.  النصفيم  العالمة لالمتحا   20% .4

 متحا  النهائي النظري. م  العالمة لال 20% .3
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 عمل ( 0نظري،  1)                    .م  3                   5499. مرروا الت رج   13

 
  :أ. وصف المقرر

 وتددددوظيفهم ،كتابددددة مشدددداريع تخددددرجهملالمهددددارات الضددددرورية بالطلبددددة  تزويددددديهدددددف المقددددرر إلددددى 
  ؛أساسدديات كتابددة المشددروع: يشددتمإ علددىو خاصددة الجانددب العملددي منددن،  ،يساسدديات البحددي العلمددأل

اختيار موضدوع المشدروع، ووضدع خطتدن، وجمدع مادتدن، وتأليفهدا، وربطهدا، وتحليلهدا، وكيفيدة توثيدي 
، مدع أمثلدة توضديحية وتطبيقيدة، تسدهإ علدى ترتيدب قائمدة مصدادر البحدي ومراجعدنالمادة العلمية، و 

 .الطالب أمر كتابة مشروعن
 

 (5499رر مرروا الت رج )التعليم ت ال  صة بمق ب.
بالمادة العلمية ومعايير التقييم الخاصة بن، و ي موجودة على البوابة  التزام كإ قسم .1

 .ضم  دليإ مشاريع التخرج األكاديمية

 أ  ي عطى كإ طالب مشروعا  منفردا ، وال يعطي المشروع الواحد ألكثر م  طالب. .4

  (.CDعن مع نسخة )على كإ طالب تقديم ثالي نسم مصورة ومجلدة لمشرو  .3
 

   :توزيع عالم ت المقررج. 

 (.اتعالم 15االلتزام بشروط المقدمة والخاتمة ) .1
 عالمة(. 40المادة العلمية ) .4

مالحظة: تتوزع عالمة المادة العلمية في تخصص المرحلة األساسية األولدى علدى: الجاندب 
 أدواتن ونتائجن وتفسير ا.، ومنهجية البحي، و النظري

 عالمة(: تتوزع العالمات على: 45التوثيي ) .3

  . التوثيي في المكا  المناسب في النص والهام  أو في المت 

  عند جمع المادة. واستيفاؤ ا مراعاة جميع مصادر الموضوع 
 عالمة( 45صيااة المشروع )اللغة واألسلوب والتحليإ والربط( ) .2
لمشددروع حسددب األصددوإ ترتيددب قائمددة المصددادر والمراجددع والمقدداالت والمقددابالت الخاصددة با .0

 (اتعالم 15العلمية المتبعة في القسم )

( أعضددداء  يئدددة تددددريس مددد  التخصدددص 3مناقشدددة مشدددروع التخدددرج مددد  قبدددإ لجندددة تضدددم ) .6
على ا  تجري المناقشة قبإ الطباعة النهائية والتجليدد، ليدتمك   )متفراي  أو اير متفراي (

 عالمة(. 10) الطالب م  األخذ بالتعديالت التي تطلبها اللجنة

إذا تبدددي  لعضدددو  يئدددة التددددريس المشدددرف علدددى المشدددروع، أو لجندددة المناقشدددة، أ  المشدددروع  .7
 (.%30مسروي بكاملن م  االنترنت أو اير ا، توضع عالمة صفر جامعي للطالب )
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 عمل ( 1نظري،  0)             .م    3             5088   الح سوب ف  التعليم مقرر .14

 
  أ. وصف المقرر:

مكانياتدددن فدددي إميدددزات الحاسدددوب وبرمجياتدددن وكيفيدددة االسدددتفادة مددد   مناقشدددةيهددددف المقدددرر إلدددى 
وتمكيدددنهم مددد  توظيدددف  ،يركدددز علدددى تطدددوير المهدددارات الحاسدددوبية لدددد  الطلبدددة إذالعمليدددة التعليميدددة، 

علدى  بما يددعم مفدا يم الدتعلم االنفدرادي والتعلديم االتقداني، كمدا يركدز ،امكانيات الحاسوب وبرمجياتن
اسددتخدام البرمجيددات الحاسددوبية المخصصددة لتددأليف الدددروس وتصددميم الوسددائإ المسدداندة بمددا يحقددي 

 . داف العملية التعليميةأ
 

 ب. وصف الج نب العمل  للمقرر: 
 ويتضم :( عالمة، 35امتحا  نهائي عملي ويخصص لن )

 تنفيذ عدد م  المهام باستخدام برنامج ميكروسوفت اكسإ. -

 المهام باستخدام برنامج ميكروسوفت بوربوينت.تنفيذ عدد م   -

 

 ج. توزيع عالم ت المقرر:  

  .التعيي  األوإ 0% .2

  .التعيي  الثاني 0% .0
  .االمتحا  النصفي 35% .6
  .االمتحا  النهائي النظري 35% .7
  .االمتحا  النهائي العملي 35% .5
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 عمل ( 1نظري،  0)        .م         3              5019. مقرر اإلرر د المهن      15

 
 أ. وصف المقرر: 

المهني، نشأتن، وأ دافن،  يهدف  ذا المقرر إلى تبصير الطالب وتعريفن بمفهوم اإلرشاد    
وحاجة الفرد والمجتمع إلين، ويهدف المقرر إلى التعرف إلى خطوات اإلرشاد والتوجين المهني 

والتدريب، والمشكالت والعقبات التي تواجهن، كما يهدف إلى ومتطلبات نجاحن في مؤسسات التعليم 
بيا  دور النظرية في مجاإ اإلرشاد والتوجين المهني واستعراض بعض النظريات في النمو 

ويهدف المقرر أيضا  إلى التعريف بأدوات جمع البيانات التي يتطلبها التوجين واإلرشاد  المهني.
ابي لدور التوجين واإلرشاد المهني في حياة الفرد وتنمية المهني، والعمإ على خلي اتجام ايج

المجتمع. وأخيرا  يهدف المقرر إلى تثمي  دور اإلرشاد المهني في تعريف الطالب بقدراتن وميولن 
 للوصوإ بن إلى الرضا المهني المستقبلي الذي ينشدم الفرد والمجتمع.

 
 ب. وصف الج نب العمل  للمقرر: 

 

لتوضي  فكرة التدريب وتوزيع الطلبة  لق ء قبل التدريب)   لقاءان وجاهياي يخصص للجانب العمل
ولقاء بعد التدريب على مؤسسات التدريب وتزويد م بالكتب الرسمية لتسهيإ مهمتهم التدريبية، 

 لمناقشة التقارير التي يعد ا المتدربو  بعد التدريب(.
 

 وفي اآلتي:( عالمة، توزع عالمات الجانب العملي 35ويخصص لن )
( ساعة تدريبية 35يقوم الطالب المتدّرب بالتدرُّب في احد  المدارس أو المؤسسات لمدة ) -

 عالمات. 15ويخصص لها 
قبإ نهاية تدريبن يعّد خطة تدريبية لإلرشاد المهني ويعمإ على تطبيقها داخإ المؤسسة  -

 عالمات. 15التي يتدرب فيها ويخصص لها 
دريبن داخإ المؤسسة وي َضمِّ  التقرير خطتن التدريبية وكيفية يقدم تقريرا  حوإ تفاصيإ ت -

عالمات ، بحيي يكو   15تطبيقها داخإ المؤسسة ونتائج ذلس التطبيي ويخصص للتقرير 
التقرير مشفوعا بختم مدير المدرسة أو المؤسسة التدريبية وتوقيعن، ولعضو  يئة التدريس 

ب م  خالإ التواصإ مع إدارات تلس التأكد م  توجن الطلبة الى مؤسسات التدري
المؤسسات بعد توجين كتب رسمية لهم قبإ التدريب لتسهيإ مهمة الطالب المتدرب وتكو  

  ذم الكتب مختومة وموقعة م  مدير الفرع.
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يعمإ عضو  يئة التدريس المشرف على المقرر على مناقشة الطالب بتفاصيإ تقريرم  -
عالمات  15)تطبيقات عملية( ويخصص للمناقشة  ويكو   ذا بمثابة امتحا  نهائي عملي

، بحيي يخصص لقاء وجا ي جماعي لكافة طلبة المقرر ويتم مناقشتهم في تقارير م 
 بصورة علنية بعد أ  يتا  لكإ طالب ا  يقدم ملخصا  لتقريرم.

 

 
 ج. توزيع عالم ت المقرر:  

  %31 امتح ن نصف  نظري
  %31 امتح ن نه ئ  نظري

 ئ  عمل  امتح ن نه
 )تطبيق ت عملية(

11% 
 

 س عة(. 31: )ت صص للتدريب دا ل المؤسسة 11%
: )ت صص إلعداد وتطبيق  طة تدريبية ف  اإلرر د المهن  من الط لب 11%

 المتدرب(.
 : )ت صص لكت بة التقرير الر مل حول التدريب وال طة والتنفيذ(.11%
 : ) ت صص لمن قرة الط لب ف  تقرير (.11%

 

 .للمقرر نر ط او  واجب بيت    يوجد (:1ة )مالحظ
عل  ا  تزيد المجموعة الواحدة عن اثن ن من الطلبة  ب لعمل ضمن مجموع تيسمح للطلبة (: 9مالحظة )

 يتدرب ن ف  نف  المؤسسة ويقدم ن تقريرا مرترك .
تدريبية ويكتف    يحت ج من عضو هيئة التدري  لعمل زي رات لطلبته دا ل المؤسس ت ال(: 3مالحظة )

  بمن قرتهم  بتق ريرهم التدريبية .
 يتدرب الط لب ف  المدار  الت  يتواجد فيه  مررد نفس  تربوي او  المؤسس ت الت  يتواجد فيه (: 1مالحظة )

 ا ص ئ  نفس .
 

 


