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 عمل ( 1 ،نظري 1س.م         ) 1              5410       ( 1عملية )مقرر تربية .   1
 

 المقدمة: .1

كونهةا تشةكا  حةد المنعطفةات  المعلةمتعد التربية العمليةة مرحلةة مةه  مةم مراحةا إعةداا  الطالةب 

إذ تعةةد مةةلم المرحلةةة السةةبيا الوحيةةد للتحصةةي مةةه مةةد   ةةالحية إعةةداام ، الرئيسةةة  ةةا حياتةةن المهنيةةة

تربيةة العمليةة لويشةبن التربويةوا ا تخصصةن،نهاما بنجةا   ةا  النظري والعملا  ا المصررات التا 

بالواقع الفعلا والحصيصةا  –بطريصة منظمة ومتكاملة  – المعلمباإلناء اللي تختلط  ين خبرات الطالب 

 .لممارسة التدريس  ا العما  التربوي ،ومو الصف الدراسا والمدرسة

ائ التربويةة ونظرياتهةا يطبةي  يةن الطلبةة المبةا تربويةا   ( مختبةرا  1ويمثا مصةرر التربيةة العمليةة )

ة نةلممارسةة مه م التهيئةة العلميةةهتوتهيئة ،تعلم حصائي جديدة عه طريي الخبرة مبشكا عملا تتيح له

وذلةةب باسةةتخدام التةةدريس  ورمبةةتهم مةةه مهنةةة التةةدريس،  هموالتخفيةةف مةةه مخةةاو التةةدريس  عليةةا،

واالعتمةاا  صالل  ةا التفكيةر،وتنمية االست، التدرج  ا تحما المسؤوليات ا  ممالمصغر اللي يساعد
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، عند انتصالهم الفعلةا (4 ا مصرر التربية العملية ) مالتا ستواجهه  ةعلى النفس  ا المواقف التعليمي

 .للتطبيي  ا الواقع العملا

وكةللب  وتنميتهةا، المهنية خبراتهم لصصا جيدة  ر ة الُمصرر ملا  ا الطلبة يجد  ا الكلية وتأما

 لبدء نحو مهنة التدريس اإليجابية واكتساب االتجاماتت التدريسية األساسية، تدريبهم على المهارا

، وقبا انتصالهم للتطبيي  ا المدارس المتعاونة، وذلةب مةه خةالل تو يةف اسةتراتيجية المهنية حياتهم

 التدريس المصغر واستخدامها  ا اللصاءات الصفية ااخا الجامعة.

التربية العملية   رراتمص ا  مهمصرر -اللي يطر   صليا   -( 1) التربية العمليةتدريب مصرر يمثا و

(  70إنهائةن مةا مجموعةن )بعةد بحية  يصةوم الطالةب بالتسةجيا لهةلا المصةرر  ،العلوم التربويةة ا كلية 

 المرتبطةة ارتباطةا  وقيصةا  بالممارسةة المهنيةةساعة معتمدة، بحي  يكوا  قد  نهى المصررات النظريةة 

 لمهنة التعليم.

 

 :أهداف المقرر .1

 مداف عدة، تركز على اكساب الطالب المعلم الكفايات الآلزمة لمهنة  ( 1التربية العملية )لمصرر 

التعليم، وغرس اتجامات ايجابيةة نحومةا، وتتةوزع  مدا ةن إلةى  مةداف عامةة و مةداف خا ةة ومةا 

 كاآلتا:

 

 

 

 الهدف العام: 1. 1

مهةارات محةداة، و ةصا مةا لديةن مةه  لب )المعلم(إلى إكساب الطا (1مصرر تربية عملية )يهدف 

مةةةه  جةةةا إكسةةةابن الخبةةةرات  ،رالتةةةدريس المصةةةغكمهةةةارات سةةةابصة، و ةةةي  سةةةاليب حديثةةةة ناجعةةةة 

 قنةاء   اوالممارسات الميدانية والتطبيصية مه خالل ترجمة المباائ والنظريات واأل كار التا اكتسةبه

تغليةة بال وتزويةدم ،الفنيةة  ةا التةدريس تنوير قدرا، وتط ميةاراستن بالجامعة  ا مواقف تعليمية تعل

مةةه  جةةا تهيئةةن لالنتصةةال الفعلةةا لممارسةةة مهنةةة التعلةةيم  ةةا  مسةةتمرة  قنةةاء عمليةةة التعلةةيمالراجعةةة ال

 المدارس المتعاونة.

 

 ا هداف الخاصة: 1. 1

ألمداف تتمثا األمداف الخا ة لمصرر التربية العملية  ا مساعدة الطالب المعلم على تحصيي ا

 والنتاجات االتية:

 ا مساعدة الطالب المعلم على تحصيي ( 1)تتمثا األمداف الخا ة لمصرر التربية العملية 

 األمداف والنتاجات اآلتية:

 إلمامن بالمفاميم األساسية المرتبطة بالتربية العملية. .1

 األسس والمعايير التربوية الحديثة للتربية العملية. إلىتعر ن  .4

 وار الحديثة للمعلم المواكب للتغيرات  ا ملا المجال.ألااتحديدم  .3

 .تهاوكتاب الخطط الدراسية ياغة  .2

 العااي. الفصا غر ة تشبن مصغرة حصيصية تعليمية مواقف على تدريب الطالب المعلم .0

 التدريس.عملية ب قبا قيامن  ممساعدتن على إزالة الكثير مه المخاوف التا تراوا .3

 التدريس المصغر.خبرات غيرم مه خالل  مساعدتن على االستفااة مه .7

 . ا الجامعة  مام زمالئن استخدامن  ساليب التعليم والتعلم النشطة  ا الغر ة الصفية .8

والمعلومات مه خالل التغلية  اإلجابات الطالب، واكتشاف اللاتا لد  تنمية مهارات التعلم .5

 المصغر. يسالتدر الراجعة التا يتلصاما بعد تطبيي موقف تعليما باستخدام

 مهنة التعليم. نحو اإليجابية االتجامات تنمية .15
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 . وصف المقرر:3

 الطالب المعلم يخضع حي  والعملا، النظري: مما قسميه، ( إلى1) العملية التربية مصرر يصسم

مه خالل التدريس المصغر، المتمثا بإعداا  العملا التدريب قبا النظرية اللصاءات مه مجموعة إلى

املة ،قم اختيار موقف تعليما مه ملم الخطة وتصديمن  مام زمالئن تحت إشراف خطة ارس متك

 :والعملا النظري الصسميه توضيح يأتا و يما .عضو ميئة التدريس المشرف علين

 وصف الجانب ال ظري: 1. 3

 النحةو علةى وتةوزع نظريةة لصاءات (4) (  ا1) العملية التربية مصرر  ا النظري الجانب يدرس

 :اآلتا

 ومراحلهةا ومكوناتهةا و مةدا ها العمليةة التربيةةيةن   نةاق ت وتعريفةا تمهيةدي لصةاء ل:ا و اللقاء

 .الحديثة التربية  ا المعلم واور و ساليبها،

 .والتصويم والصياس الصف بإاارة المرتبطة والمفاميم للتدريس، التخطيط  ين يناق  :الثان  اللقاء

 واالجتمةاعا، الصةفا اللفظةا والتفاعةا والتفاعليةة التوا ةلية تالمهةارا  ين يناق  :الثالث اللقاء

 .الدراسية ومراحا إعدااما الخطة وعنا ر

 ع:الراب اللقاء

  

، بالتةدريس المصةغر ويليةات تنفيةلم  ةا اللصةاء الصةفا المرتبطةة المفةاميم  يةن ناق ت

 .نماذج مه حصص  التدريس المصغر ووسيط التربية العلمية وتعرض  ين

 

 وصف الجانب العمل :  1. 3

إعداا الطالب خطة ارس ألحد الدروس  ا  مرحلتيه رئيستيه، ومما: إلى العملا الجانب يصسم

منهاج المرحلة األساسية، ومناقشتها مع عضو ميئة التدريس المشرف، قم اختيار موقف تعليما مه 

اللصاء الصفا  ا الجامعة، الخطة التا قام بإعدااما وتنفيلما  مام عضو ميئة التدريس وزمالئن  ا 

وذلب باالستناا إلى استراتيجية التدريس المصغر. ويتم تطبيي الجانب العلما  ا قمانية لصاءات 

 : فية بعد االنتهاء مه الجانب النظري. و يما يأتا توضيح مراحا التدريس المصغر ويليات تنفيلم
 

                                         والتوجيه اإلرشاد: ا ول  المرحلة

 اللي التدريب على عضو ميئة التدريس المشرف تعد مه مسؤوليات والتوجين اإلرشاا مرحلة

للطلبة  وشاملة عامة توجيهات المرحلة المصغر، حي  يصدم المشرف  ا ملم التدريس يطبي

ا الستراتيجية تتضمه يليات اختيار المواقف التعليمية وتطبيصها و ص اللصاء الصفا،  ا المتدربيه 

 المشرف يصوم نماذج شكا  ا مباشرة غير بطريصة التوجيهات ملم لهم تصدم وقد. التدريس المصغر

 ونصاط الصوة نصاط  ا يناقشهم مسجال ، قم ارسا   عليهم يعرض  و المتدربيه،  مام عمليا   بأاائها

 مختلفة بأساليب ةوالمسجل الحية الدروس مه عداا   لهم يصدم  ا ويفضا شامدوم،  يما الضعف

 . متنوعة وإجراءات

 يختارم باالتفاق مع الطالب الموقف التعليما اللي يراا تطبيصن، وقد عضو ميئة التدريس ويحدا

للموقف التعليما،  للتحضير الالزمة والتعليمات المعلومات إلين المشرف يصدم قم بنفسن، الطالب

 مستعدا   يكوا  ا المشرف وعلى. بها يصوم  ا غاينب التا واألنشطة واإلجراءات األساليب لن ويبيه

  اائن إلى يستمع والتحضير، وقد والتخطيط اإلعداا مرحلة  قناء لن المشورة وتصديم الطالب لمساعدة

 يشعر وعندما. يراما مناسبة التا التعديالت علين ويصتر  تصديمن، قبا انفراا على التجريبا

 مه مزيدا   علين يصتر   ا يمكه والمشامدة، االطالع مه مزيد إلى بحاجة الطالب  ا المشرف

 .لنماذج وحصص اراسية متميزة المشامدة مه لمزيد يرشدم وقد الصراءة،
 

                                 للموقف التعليم  التحضير: الثانية المرحلة

 ويمدمم بن، ايحتلو  ا ينبغا اللي النموذج لطالبن المشرف عضو ميئة التدريس يصدم  ا بعد

 التحضير  ا المتدرب الطالب مسؤولية تبد  المشامدة  رص لهم ويتيح الضرورية، بالمعلومات

 : اآلتية العنا ر على للموقف التعليما اللي يحتوي

 .                          وممارستها عليها التدرب المراا المهارات  و المهارة تحديد .1
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 .                               تحصصها مه التأكد وكيفية والسلوكية، لخا ةا الموقف التعليما  مداف تحديد .4

 كالتصديم المعلم،  كانت  نشطة سواء الموقف التعليما، يتضمنها سوف التا األنشطة تحديد .3

 الطالب،  نشطة  م والتصويم، والتدريب األسئلة، وطر  للموقف التعليما ،والشر ،

 .    والكتابة والصراءة والكالم األاوار، لوتباا األسئلة، عه كاإلجابة

 .                                 بدقة واألنشطة المهمات بيه الوقت وتوزيع الموقف التعليما، مدة تحديد .2

 ذكر مع المنامج الدراسية للمرحلة األساسية األولى، مه اختيارما  و المطلوبة المااة إعداا .0

 .                                    الطالب المتدرب عليها اعتمد التا المصاار  و المصدر

 المسوغات ذكر مع التحضير للموقف التعليما   ا عليها، اعتمد التا الطريصة إلى اإلشارة .3

 .                                   لللب

 امها،الستخد المسوغات وبياا المتدرب، بها يستعيه سوف التا التعليمية الوسائا تحديد .7

 .                              تحصصها سوف التا واألمداف

 .                             الموقف التعليما  بأمداف وربطها التصويم  اوات تحديد .8
 

 األنشطة بعض بممارسة واحد،  ا التحضير لدرس يمكه  ا يشترك مجموعة مه الطلبة  مالحظة:

 مه والتأكد الرمبة، وإزالة التوتر لتخفيف التحضير والتنفيل؛  قناء ذلب  ا األاوار وتباال وتجريبها

                               لها. المحدا الوقت حسب المهمات توزيع
 

                                   )ت فيذ الموقف التعليم ( التدري : الثالثة المرحلة
موقفن  بتنفيل يصوم حي  عملا، واقع إلى خطتن الطالب المتدرب  يها  ا ملم المرحلة يترجم

 خطط لن ما كا تشما المرحلة وملم. لتنفيلم حدام اللي والزمه رسمها، التا الخطة التعليما حسب

 بحي  لنفسن؛ حدام اللي للوقت يتنبن  ا المتدرب وعلى و نشطة، مهارات مه الموقف التعليما،  ا

 جانبية؛ قضايا  و موضوعات إلى األساس ضوعالمو عه يخرج وال يخر، على نشاط يطغى ال

 .المرسومة األنشطة اكتمال قبا الوقت  ينتها
 

                                       والم اقشة الحوار: الرابعة المرحلة

 التحليا على تصتصر ال ألنها وشفا ية؛ تعصيدا   و كثرما المراحا   عب مه المرحلة ملم تعد

  .المتدرب المعلم  ااء  ا الر ي وإبداء النصد  يضا   ماتش والحوار، وإنما

 والمناقشة، الحوار سير على سلبيا   تأقيرا   المرحلة ملم  ا المشرف حضور يؤقر  ال وينبغا

  والمناقشة الحوار تامة، وتتم مرحلة بحرية ر يهم إبداء على وزمالئن المتدرب قدرة مه يصلا و ال

 مواقفهم التعليمية  ا اللصاء الصفا. دربيهالمت جميع والنصد بعد  ا يؤاي
 

                                   التدري  إعادة: الخامسة المرحلة
 إليها؛ الحاجة اعت إذا المصغر التدريس مراحا مه مهمة مرحلة التدريس إعااة مرحلة تعد

 تعاا وقد. التدريس ااةإع خالل مه إال المتدربيه غالبية لد  تظهر ال و وائدم الحوار نتائج ألا

 إلى الحاجة  ا بيد المطلوبة، الكفاية ارجة إلى المتدرب يصا حتى مرات  و مرة التدريس عملية

  اائن،  ا النصص وجوانب وكميتها، المتدرب  يها يصع التا األخطاء نوع على تعتمد التدريس إعااة

 وعدا إتصانها، المطلوب لمهاراتا طبيعة إلى التعليمية، باإلضا ة العملية  ا كلن ذلب و ممية

 التدريس إعااة  ا الصرار  احب مو وعضو ميئة التدريس المشرف. الوقت وتو ر المتدربيه،

لللب، وقد ينصح المشرف الطالب بأا يصوم  الالزمة المعلومات لن تتو ر  ا بعد المرات، وعدا

 بإعااة التدريس ذاتيا  حتى يتصه المهارات المطلوبة.

 

  :الب/المعلاتقويا الط .4

  : كما مو موضح  ا الجدول اآلتايتم تصييم الطالب تبعا  لصدراتن 

 ب ود التقييا الرقا
دير بال سبة قالت

 المئوية %

 % 35 الدراسا. الفصا نهاية  ا الطالب لن يخضع نظري نهائا امتحاا 1
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4 
إعةةداا خطةةة ارس يختةةارم  الطالةةب حسةةب تخصصةةن مةةه المنةةامج الدراسةةية للمرحلةةة 

 ألساسية االولى ويناقشها مع عضو ميئة التدريس المشرف. ا
45% 

3 

عملا يتمثا بموقف تعليما يختارم الطالةب مةه خطةة الةدرس التةا تصةدم  نهائا امتحاا

 ميئةة بها،  ويصدمن  ا اللصاء الصفا و صا  الستراتيجية التدريس المصغر. ويصيمن عضةو

 (.4المشرف  حسب نموذج التصييم )ملحي  التدريس

45% 

 

 مالحظات:
 بعنواا: ( 1التربية العملية )خاص بالدليا ال للمزيد عه المصرر يمكنكم االطالع على

( وشما  ابيات ونماذج الستخدام ملا المصرر، وقد طر   ا 0245) ( 1التربية العملية )اليا مصرر 

 تية:طوات اآلاالطالع علين مه خالل الخالبوابة األكاايمية لجامعة الصدس المفتوحة، ويمكه 

 www.qou.eduالبح  عه موقع جامعة الصدس المفتوحة  .1

 النصر على رابط الدخول للبوابة األكاايمية.  .4

  الة التدريب للكيات. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qou.edu/
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 عمل ( 3)         س.م   3                        5415          ( 1)تربية عملية مقرر .   1
 

 . المقدمة:1

تُعةةد التربيةةة العمليةةة إحةةد  الفعاليةةات التربويةةة المهمةةة  ةةا مجةةال إعةةداا المعلمةةيه وتةةدريبهم، 

باعتبارما عملية مساعدة الطالب المعلم على امتالك الكفايةات التعليميةة التةا تسةتلزمها طبيعةة اورم 

 جا اإلعداا التربوي والتا يترجم  المهنا  ا التعليم، وما ممارسة للتدريس  ا مواقف طبيعية مه

 يها الطالةب المعلةم معر تةن النظريةة إلةى ممارسةة عمليةة  عليةة.  هةا  تةرة تةدريب موجهةة يصضةيها 

الطالب المعلم  ا مدرسة معينة محةداة يصةوم  قناءمةا بالتةدرب علةى تةدريس مةااة تخصصةن لطةالب 

عضةو ميئةة تةدريس متخصةص،   صا معيه  و  كثر خالل  يام متفرقةة  و متصةلة، وتحةت إشةراف

ةن خاللهةا مةه  جةا إتصةاا المهةارات التةا  حي  يمارس  يها الطالب المعلةم مهةارات التةدريس، ويوجخ

 تمكنن مه  ااء عملن بشكا  عال . 

ولهلا  التربية العملية ما الجانب التطبيصا مه برنامج إعداا المعلميه )قبا الخدمة( وتأميلهم  ا 

وبإشةةراف عضةةو ميئةةة تةةدريس متخصةةص وبمسةةاعدة معلةةم متعةةاوا  ةةا  قنةةاء الخدمةةة وتةةدريبهم، 

 المدرسة المضيفة. 

وتتضمه التربية العملية مجما النشاطات والخبرات التا تنظم مه  جا مسةاعدة  الطالةب المعلةم 

 على اكتساب الكفايات التعليمية الالزمة ألااء مهماتن. 

ة، تسةتفيد منهةا جميةع العنا ةر المشةتركة  ةا مةااة مرجعيةة  ةا التربيةة العملية ويُمثل هذا الدليل

تطبيي ملا المصرر وخا ة الطالب المعلم وعضو ميئة التدريس والمدير المتعاوا والمعلم المتعةاوا 

والفةةرع، حيةة  يتنةةاول مةةلا الةةدليا، و ةةفا لةمةةداف المرجةةوة مةةه المصةةرر، وو ةةف اقيصةةا للجانةةب 

تةةدريس والمةةدير المتعةةاوا والمعلةةم المتعةةاوا النظةةري والعملةةا، واألاوار المرتبطةةة بعضةةو ميئةةة ال

 والطالب المعلم والفرع، إضا ة إلى مراحا عملية تصويم  ااء الطالب والنماذج التصويمية الالزمة. 

 

 . أهداف المقرر:1

لمصرر التربية العملية  مداف عدة، تركز على إكساب الطالب المعلم الكفايات الالزمة لمهنة 

ايجابية نحوما، وتتوزع  مدا ن إلى  مداف عامة و مداف خا ة وما  التعليم، وغرس اتجامات

 كاآلتا:

 

 

 

 

 الهدف العام: 1. 1

يهدف ملا المصرر إلى إتاحة الفر ة  مام الطالب لتطبيي المفاميم والمباائ والنظريات التربوية 

لي يتمثا  ا تطبيصا   اائيا  وعلى نحو سلوكا  ا الميداا الحصيصا لهلم المفاميم والنظريات ال

المدرسة بشكا يؤاي إلى اكتساب الطالب للكفايات التربوية التا تتطلبها طبيعة األاوار المتعداة 

والمتغيرة للمعلم بحي  يصبح  ا النهاية قاارا  على ممارسة ملم الكفايات بكفاية و اعلية. ولهلا 

( ساعة تدريبية، 150بلغ )يتوجب على الطالب  ا يصضا  ترة تدريبية محداة  ا المدارس، والتا ت

 يمارس  يها الحياة المهنية اليومية للمعلميه. 

 

 ا هداف الخاصة: 1. 1

تتمثا األمداف الخا ة لمصرر التربية العملية  ا مساعدة الطالب المعلم على تحصيي األمداف 

 والنتاجات اآلتية:

 إلمامن بالمفاميم األساسية المرتبطة بالتربية العملية. .1

 األسس والمعايير التربوية الحديثة للتربية العملية. تعر ن على .4
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 تحديدم لةاوار الحديثة للمعلم المواكب للتغيرات  ا ملا المجال. .3

 مساعدتن على مواجهة المشكالت الصفية الطارئة والتا تحتاج إلى حا .  .2

 س.مساعدتن على إزالة الكثير مه المخاوف التا تراوا الطالب المعلم قبا قيامن بالتدري .0

 مساعدتن على االستفااة مه خبرات غيرم مه خةالل مالحظتةن وتعاونةن مةع معلةم لديةن خبةرة، .3

عضو توجيهات التا يتلصاما مه ومه خالل احتكاكن بالطلبة وزمالئن المتدربيه، ومه خالل ال

 ميئة التدريس خالل  ترة التربية العملية. 

 الصفية.استخدامن ألساليب التعليم والتعلم النشطة  ا الغر ة  .7

 اكتسابن التطبيصات العملية لمهارات التدريس " التخطيط، والتنفيل، والتصويم والمتابعة". .8

 تو يفن التكنولوجيا الحديثة كالحاسوب واالنترنت  ا تعليم التالميل وتعلمهم.  .5

 اكتسابن التطبيصات العملية  ا مهارات إاارة الصف. .15

 ل والتوا ا الصفا.اكتسابن التطبيصات العملية  ا مهارات االتصا .11

 تنمية التفكير المنظم وحا المشكالت بأسلوب علما وتربوي. .14

 استخدامن للمهارات التوا لية والتفاعلية ااخا الغر ة الصفية. .13

 تصميمن للوسائا التعليمية التعلمية وتو يفها  ا التعليم الصفا. .12

 تبنا اتجامات إيجابية مرغوب  يها نحو مهنة التدريس.  .10

 المعلم الممتلب للكفايات الالزمة لمهنة التدريس.إعداا الطالب  .13

 

 . وصف المقرر:3

يصسم الجانب العملا إلى قالث مراحا وما مرحلة المشامدة ومرحلة المشاركة ومرحلة 

 الممارسة، و يما يلا توضيح كا مرحلة مه ملم المراحا:
 

لمعلم الفر ة ما المالحظة الفاحصة الهاا ة، و يها يُتا  للطالب امرحلة المشاهدة:  .1

لمشامدة ما يدور حولن مه  نشطة و عاليات ااخا حدوا المدرسة والغر ة الدراسية، و يها 

يستطيع التعرف على جميع ما يتم مه  نشطة وإجراءات مثا حفظ النظام والمناوبة وتنظيم 

 التالميل  ا اخولهم وخروجهم، وما يدور مع  نشطة تعليمية وممارسات تدريبية لر ع كفايات

المعلميه مه اروس وعروض توضيحية ولصاءات اراسية واجتماعات تربوية وغير ذلب، 

( ساعات 5(  يام لمدة )5( ساعة لمدة  سبوع واحد، بحي  توزع على )25ويخصص لها )

 يوميا  .
 

تكوا المشاركة جزئية لعدا مه المهمات التا توكا إلى الطالب المعلم مرحلة المشاركة:  .1

صف  و خارجن . وقد تكوا المشاركة بشكا مستصا  و بمساعدة المعلم سواء ااخا غر ة ال

المتعاوا، ومه  مثلة ما يشارك  ين الطالب المعلم: اجتماعات الهيئة التدريسية واللصاءات 

التربوية، وكللب اجتماعات اللجاا المدرسية و نشطتها، وكللب  ا إعداا الخطط الدراسية 

فضا  ا تكوا المشاركة مخططة،  ال يصوم الطالب المعلم وتنفيلما  ا المواقف الصفية. وي

بعما ما بدال  مه معلم متغيب اوا علم مسبي، واوا  ا يخطط لللب،  المشاركة المخطط لها 

تساعد على إكساب الطالب المعلم خبرات جديدة وعلى تطوير مهاراتن التعليمية، ويخصص 

(  يام  ا األسبوع 5عات يوميا  ب )( سا5( ساعة لمدة  سبوعيه، وذلب بواقع )50لها )

  الواحد. وتستها ملم المرحلة بزيارة توجيهية مه قبا عضو ميئة التدريس لكا طالب معلم.
 

وما مرحلة التطبيي العملا حي  يصوم بها الطالب المعلم بتنفيل ما خطط  مرحلة الممار ة: .3

لمتعاوا  و مه  ي لن لوحدم  ا موقف تعليما  علا، واوا إشراف مباشر مه المعلم ا

م ذاتن ألا  شخص يخر. ومنا يفضا  ا يمارس الطالب المعلم الموقف التعليما كامال ، ويصوخ

ذلب يتيح لن تشخيص مواطه الضعف،  يعما على عالجها، ونصاط الصوة  يعما على تدعيمها 

وا وتعزيزما. وتعد ملم المرحلة  مم المراحا الثالقة، حي  ما نتاج لما سبي، و يها يتع

( 75الطالب المعلم على التخطيط واإلعداا لما سيصوم بن ويمارسن بشكا  علا. وتتم بواقع )
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(  يام  ا األسبوع 5( ساعات يوميا  ب )5ساعة  فية لمدة قالقة  سابيع، وذلب بواقع )

 الواحد، يتخللها زيارة تصويمية مه عضو ميئة التدريس للمصرر)االمتحاا العملا( 

 

 مالحظة:

المعلميه مه الطلبة  يعفوا مه التدرب على ملم المراحا الثالث، ويطلب منهم الصيام   ما  ئة

بالممارسة بحضور عضو ميئة التدريس للمصرر بواقع حصتيه عمليتيه  صط، ويناط عضو ميئة 

التدريس  ا يصوم بدور توجيها  ا الحصة األولى، واور تصويما نهائا )االمتحاا العملا(  ا 

 .الحصة الثانية

 

 تقويا الطالب/المعلا:  .4

 يُصَّوم الطلبة و ي الترتيب اآلتا:

( عالمة، ويخضع لن الطالب المعلم  ا مرحلة 30امتحاا نهائا عملا ويخصص لن ) .1

 الممارسة مه التدريب العملا.

( عالمة، ويتم تصويمن مه قبا عضو 10( ويخصص لن )Portfolioملف الطالب المعلم ) .4

 ه الطالب  ا نهاية التدريب العملا.ميئة التدريس بعد تسلمن م

( عالمات، ويتم تصويم الطالب المعلم مه قبا المعلم 10تصرير المعلم المتعاوا ويخصص لن ) .3

 المتعاوا  قناء التدريب العملا.

( عالمات، ويتم تصويم الطالب المعلم مه قبا المدير  قناء 0مدير المدرسة ويخصص لن ) .2

 التدريب العملا .

 

 لا ا ثرائية:مصادر التع  .5
 

 فضائية القدس التعليمية للجامعة:  .1

حيةة  تتةةيح  ضةةائية الصةةدس التعليميةةة التابعةةة لجامعةةة الصةةدس المفتوحةةة، التةةا انطلصةةت  ةةا عةةام 

م، مواا تعليمية تعلمية لطلبة التربية العملية واعضاء ميئة التدريس، مه شةأنها اا تثةري 4510

 بالشكا المطلوب. خبرات الطلبة، وتمكنهم مه ممارسة ااوارمم
 

 موقع التعليا ا لكترون : .1

يتيح موقع التعليم االلكترونا على  فحة الجامعة االلكترونية، مصاار تعليمية تعلمية متنوعة، 

مصةةممة بشةةكا يُسةةهم  ةةا تعلةةم الطالةةب ذاتيةةا ، وتسةةاعد علةةى  هةةم المفةةاميم، واكتسةةاب المهةةارات 

 الالزمة للطالب المعلم.  

 

 

التعليميددة فد  ا نترندر و رفددة الو دائي التعليميدة المسدداندة لتددري  مقددرر مكتبدة اا فدالما  .3

 التربية العملية:

 ةا جامعةة الصةدس المفتوحةة وبالشةراكة مةع الكليةة الجامعيةة للعلةوم  العلةوم التربويةةاعدت كلية 

ة التربوية/االنروا مكتبةة "األ ةالم التعليميةة  ةا شةبكة "االنترنةت"، ومةا مكتبةة "  ةالم" تعليمية

محوسةبة للمواقةف التعليميةة التعلميةةة  عةدت بشةكا خةاص لةةدعم بةرامج تأميةا المعلمةيه واعةةداا 

المعلميه  ا الجامعة، وتو ر ملم المكتبة اعما  حصيصيا  للطالب  ا  قناء اراستن لمصةررات بةرامج 

هم  ةا اعداا المعلميه، وذلب بما تصدمن مه مواقف و  الم تعليميةة تعلميةة  ةا التعلةيم والةتعلم تسة

 تحسيه جواة الخريج.
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 عمل ( 1 ،نظري 1)س.م  3   5300/خطة جديدة  5101خطة قديمة  عليامقرر تك ولوجيا الت. 3
 

  :أ. وصف المقرر

يهدف ملا المصةرر إلةى تنميةة الحصةيلة المعر يةة والمهاريةة الخا ةة بتكنولوجيةا التعلةيم، ويمكخةه 

تا التعليم والتعلم، وذلةب مةه خةالل تعرضةن للمفةاميم الطالب مه تو يف التصنيات التعليمية  ا عملي

الرئيسةةةة  ةةةا تكنولوجيةةةا التعلةةةيم، و لةةةواا مةةةه األنشةةةطة التعليميةةةة والوسةةةائط المتعةةةداة والمنهةةةاج 

 التكنولوجا والتصميم التعليما والحاسوب واالنترنت واور المعلم  ا تو يفها.
 

  :وصف الجانب العمل  للمقررب. 

الوحةدة الرابعةة مةه وحةدات  مةهه تسع وحدات ويبد  الجانب العملةا يتكوا كتاب المصرر م 

  :ويطبي ملا الجانب على النحو اآلتا .الكتاب

تتناسةب مةع تخصصةن )مرحلةة  هيوسيلتيه تعليميتة ا  قناء الفصا إعداا  يطلب مه الطالب .1

 ة  ةةا..الةة ( ومالئمةةة للمنهةةاج الفلسةةطينا وغيةةر وارا.جتماعيةةاتتعلةةيم اال،  ساسةةية  ولةةى

إعةةداا ارس تعليمةةا ألحةةد الصةةفوف بحيةة  تكةةوا الوسةةيلة األولةةى، الكترونيةةة، ك ،المصةةرر

 و  يةة   Windows Movie Maker(  و على  Ms-Power Pointباستخدام برنامج ) 

 ا ابلوم التأميةا  وملا يشما الطلبة، والثانية وسيلة عااية )لوحة، مجسم...(،  اوات  خر 

  .التربوي

 ي خطوات  حد نماذج التصميم على ارس  ا مجال تخصصصن.تدريبهم على تطبي .4

-MSتةةةةدريبهم علةةةةى إعةةةةداا برمجيةةةةة تعليميةةةةة باسةةةةتخدام برنةةةةامج العةةةةرض التصةةةةديما  .3

Powerpoint. 

تدريبهم علةى اسةتخدام األجهةزة التعليميةة المتةوا رة  ةا الفةرع مثةا جهةاز العةرض العلةوي  .2

، وجهةةاز )الفيةةديو(، LCD، وجهةةاز العةةرض المحوسةب Overhead Projectللشةفا يات 

 وجهاز الحاسوب، و ية  جهزة متوا رة  ا الفرع. 

تةةنظم زيةةارة )إا  مكةةه( لواحةةد مةةه مراكةةز مصةةاار الةةتعلم التابعةةة لةةوزارة التربيةةة والتعلةةيم  .0

حسةةبما تسةةمح األوضةةاع بةةللب بغيةةة التعةةرف إلةةى  ،الةةوطهالعةةالا المنتشةةرة  ةةا محا ظةةات 

  .تعرف  يضا  إلى استخدام بعض الوسائا التعليمية اآلليةوال ،طرائي إنتاج الوسائا التعليمية

تةةنظم زيةةارة )إا  مكةةه( إلحةةد  المؤسسةةات التةةا تتةةوا ر بهةةا وسةةائا يليةةة وغيةةر يليةةة تخةةدم  .3

 الجانب العملا لهلا المصرر كالجامعات المصيمة  و كليات المجتمع المتوسطة. 

مةع بدايةة العةام الدراسةا  ةا  فةرعالصام )إذا  مكةه( معةرض للوسةائا التةا يةتم إنتاجهةا  ةا يُ  .7

   .المدارس

توزع الوسائا التعليمية المنتجة )إذا  مكةه( علةى المةدارس وخا ةة النائيةة بطريصةة رسةمية  .8

  .بعد نهاية الفصا الدراسا  و االنتهاء مه معرض الوسائا

  .بالوسائا التعليمية لدين الفرع ا كا األحوال ال يحتفظ  .5

م  .15  اآلتا:وما على النحو  ،و ي عدا مه المعايير لتا يُعدما الطالبائا التعليمية االوستُصوخ

 مناسبتها لةمداف التعليمية التا  عدت مه  جلها. . 

 يتوا ر  يها عنصر الحداقة، وتواكب التطور التربوي  ا مجال الوسائا التعليمية. .ب

،  ةةحة المحتةةو  التعليمةةا الةةلي تحملةةن الوسةةيلة التعليميةةة، واتسةةامها بالوضةةو  والدقةةة .ج

 وارتباطها بالدرس و مدا ن.

اقارتهةةا للتفاعةةا الصةةفا، وتنميتهةةا لمهةةارات التفكيةةر عنةةد الطلبةةة، كالتحليةةا والتركيةةب  .ا

 وإ دار األحكام وغيرما.

 مناسبتها للمرحلة النمائية للطلبة، وتناسبها مع قدراتهم وخصائصهم. .م

 إسهامها  ا  بناء خبرات الطالب عند استخدامها  ا الغر ة الصفية. .و

 وا ر عنصر الجمال  وبشكا غير مشتت النتبام الطلبة، ومتصنة، ومشوقة للطالب.ت .ز
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 : ج. تقييا الطالب ف  الجانب العمل 

إعداا وسيلتيه تعليميتةيه ب ن ا الجانب العملا للمصرر مه خالل قيام طالبتتم عملية تصييم ال

مالئمةة للمنهةاج الفلسةطينا تتناسب مع تخصصن )مرحلة  ساسية  ولى، تعليم االجتماعيةات...ال ( و

إعةةداا ارس تعليمةةا ألحةةد وغيةةر واراة  ةةا المصةةرر، بحيةة  تكةةوا الوسةةيلة األولةةى، الكترونيةةة، ك

 و   Windows Movie Maker(  و علةى  Ms-Power Pointالصةفوف باسةتخدام برنةامج ) 

لةوم التأميةا ومةلا يشةما الطلبةة  ةا اب ية  اوات  خةر ، والثانيةة وسةيلة عاايةة )لوحةة، مجسةم...(، 

 ( عالمة.35التربوي، ويخصص لهما )
 

   :توزيع عالمات المقرر. د

  .وسيلتيه تعليميتيهمه العالمة للجانب العملا الخاص بإعداا  35% .1

  .مه العالمة لالمتحاا النصفا النظري 35% .4

  .مه العالمة لالمتحاا النهائا النظري 35% .3

  .مه العالمة للتعيينات 15% .2

 

 

 

 (5101) الو ائل التعليمية التعلمية لمقرر تك ولوجيا التعليا معايير تقييا

 

 الوزن% الوصف المعيار م
العالمة 

 المستحقة

1.  
 م ا بتها لألهداف التعليمية الت  أعدت من أجلها. ا هداف

15  

1.  
 الحداثة

يتوافر فيها ع صر الحداثة، وتواكب التطدور التربدوي 

 ف  مجال الو ائل التعليمية.

15  

3.  
 توىالمح

تحملدددده الو دددديلة  ذيصددددحة المحتددددوى التعليمدددد  الدددد

التعليميدددة، واتسدددامها بالولدددوح والدقدددة، وارتبا هدددا 

 بالدرس وأهدافه.

15  

4.  
 مهارات التفاعل والتفكير 

اثارتهددا للتفاعددل الصددف ، وت ميتهددا لمهددارات التفكيددر 

ع دددد الطلبدددة، كالتحليدددل والتركيدددب وإصددددار ا حكدددام 

 و يرها.

15  

5.  
 خصائص الطلبة

م ا دددبتها للمرحلدددة ال مائيدددة للطلبدددة، وت ا دددبها مدددع 

 قدراتها وخصائصها.

15  

6.  
 ب اء الخبرات

إ هامها ف   ب اء خبرات الطالب ع دد ا دتخدامها فد  

 ال رفة الصفية.

15  

7.  
 الجانب الف   والشكل 

تدددوافر ع صدددر الجمدددال  وبشدددكل  يدددر مشدددتر  نتبدددا  

 الطلبة، ومتق ة، ومشوقة للطالب.

10  

  %100 مة الكليةالعال
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 عمل ( 1،نظري 1س.م  ) 3      5110   (  1.   مقرر العلوم والصحة و .ت )4

 

  :أ. وصف المقرر

 ،خةواص المةااة ونظريةة الةدقائي ،يتناول المصرر طبيعة العلم وانعكاس ذلب على  ساليب تدريسن

الطصةةس وكيفيةةة التنبةةؤ بةةن والفضةةاء  ،م الحيةةاةبنيةةة األرض وتغيرمةةا لةةتالئ ، شةةكال الطاقةةة وتحوالتهةةا

  .والكوا

األولى تتعلي بأساليب التدريس وبصيةة الوحةدات الخمةس تعةالج  ،وحدات 3يتكوا ملا المصرر مه 

بعةض الوحةدات مثةا  .جوانب مختلفة  ا الفيزياء والكيمياء والجيولوجيةا واألر ةاا الجويةة والفلةب

وبعضةها تحتةاج للصةاءيه  و قالقةة مثةا الوحةدة  ،ة للصةاء واحةداألولى والثانية والرابعةة قصةيرة بحاجة

  .الثالثة والخامسة والسااسة
 

  :الجانب العمل  للمقررب. 

بحيةة  يكلةةف كةةا طالةةب باختيةةار األنشةةطة،  عضةةو ميئةةة التةةدريسالطالةةب بالتشةةاور مةةع يصةةوم 

ويةتم توزيةع  ،طلبةةبنشاطيه  حةدمما عملةا واآلخةر قصةا ا  و تربةوي لضةماا العدالةة العلميةة بةيه ال

 .األنشطة مسبصا  حسب األرقام  و األسماء
 

بإعةةداا نشةةاط بعنةةواا ) ةةنع مغنةةاطيس كهربةةائا( باإلضةةا ة إلةةى اختيةةار  طالةةب مةةايكلةةف  :مثةةال

يصةوم  يهةا باشةتصاق المحتةو  المعر ةا واألمةداف  ،موضوع علما لحصة اراسية مه مستو  معيه

نشةةطة المتنوعةةة التةةا يمكةةه اسةةتخدامها و وراق العمةةا وتحديةةد األسةةاليب والوسةةائا واأل ،السةةلوكية

 .المرا صة لتدريس الحصة إضا ة إلى عرض لطرق التصويم
 

   :ج. توزيع عالمات المقرر
 

  :مه العالمة الكلية للمصرر ويتم تصسيم العالمة على النحو اآلتا %35يخصص للجانب العملا 
 

  :موزعة كما يأتا عالمة  صط 10األنشطة العملية يخصص لها  :أو   

  : .  يصدم الطالب تصريرا  للنشاط العملا يحتوي العنا ر اآلتية

  .عنواا النشاط .1

  .األمداف الخا ة .4

   .المواا الالزمة .3

  .خطوات العما .2

  .النتيجة ومناقشتها .0

  .مااة نظرية لو ف النشاط )مه  فحة إلى  فحتيه( .3
 

  .وتخصص لتصرير النشاط العملا خمس عالمات  صط
 

 ا قاعةة الدراسةة بمعةدل  ميئة التدريس عضوتم عرض النشاط العملا  مام ي :ب. عرض النشاط

 خمس اقائي قم تعطى  ر ة لطر  األسئلة والمناقشة ويفترض  ا تتم التجربة بنجا . 
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وتخصص عشر عالمات لعرض المشروع العملا  صط توزع حسب البنوا الواراة  ةا قائمةة 

  .)مر صة( .التصدير
 

  :عالمات يتم تصويمها كما يأتا 15األنشطة التربوية والثصا ية ويخصص لها  :ثانيا  

   : .  يصدم الطالب خطة لحصة اراسية تتضمه العنا ر اآلتية

 .عنواا الحصة .1

 .المحتو  المعر ا للحصة .4

  .األمداف السلوكية .3

  .األساليب واألنشطة والوسائا المستخدمة .2

  .التصويم .0
 

  .عالمات  صطويخصص لهلا النشاط خمس 
 

 ،( اقةائي15-7بمعةدل ) حصة الصفية  مام عضو ميئة التةدريسب. يعرض الطالب محتو  ال

    .قم يعطى الفر ة لطر  األسئلة والنصاش

  .وتخصص عشر عالمات  صط لعرض الحصة
 

  :أما الجانب ال ظري فتوزع عالماته عل  ال حو اآلت 

  .مه العالمة لالمتحاا النصفا النظري 35% .1

  .مه العالمة لالمتحاا النهائا النظري 35% .4

  .مه العالمة للتعيينات 15% .3
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 قائمة بأ ماء ا نشطة المطلوبة ف  مقرر

 (5110ا )1العلوم والصحة و .ت ا
 

 رقم الصفحة اسم النشاط الوحدة الرقم
اسم 
 الطالب

 المالحظات

1. 

ى
ول

أل
ا

:
 

م 
عل

ال

ته
نا
كو

وم
 

ا علررد   اختررو دةررن  لررا ا للرررسي ا لنوةرر    لرررن 
 :س( ثررر  ةلرررد ا دةرررن  إ ررر 15س إ ررر  0ا عرلررر   

لفرررس   دلدرررنق دة رررري دلبو رررة درى ررر   إ رر  
   .د ع خط   تنو ةهر

 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

 

   85 ا لرن  تشغد ة زاً 

   54 تلنن األجةر  ا صلد  در ةواو   .3

   150 ةررل  در ةواو  تلنن األجةر  ا  .2

   153 ك ف لصلع س ندل تو  .0

   157 لدنأ علد ا صرددا  .3

   157 دالط للزد عل  اةتداء داةن .7

   158 ا خرص   ا شعو   .8

   145 تلنن ا غرزاة در ةواو   .5
   144  غط ا هداء ا لةصدو  15

   143   ا عالق  د ا ةج  ا غرز دا  غط ا داقع عل ه .11

االتررررزاا  رررري ا  ررررغط ا جررررد   تجودرررر  األدالرررري  .14
 ا لغل  (

143   

   142 االتزاا  ي ا  غط ا جد    ا د    ا لةلدق ( .13

   143 االتزاا  ي ا  غط ا جد  تجود  ا لر دو ( .10

   147 ا  غط ا جد   للع ة دط ا ل ره  .13

   148 كرةرة ا هداء  .17

   148  نارل  دندا لةوك ا لر دو  ا .18

15. 

ثة
ثال

 ال
دة

ح
لو

ا
: 

ها
الت

حو
وت

ة 
اق
ط
 ال

ال
شك

أ
 

   187-182 قدال ا ا ةوك 

   451 جهرز ندواا ا هداء  .45

   454 ا لدان ا لعتل  تلتص ا ةواو  دا لص د   تعكةهر  .41

تعتلررن ةرروع  ةوكرر  ا جز ررررة  رري ا ةررررد علرر   .44
 (1نوج  ا ةواو   

453   

   453 (4عتلن ةوع  ةوك  ا غرز عل  نوج  ا ةواو   ت .43

ا عالقرر  درر ا نوجرر  ا صرردة دطرردد علرردن ا هررداء  .42
 دا جة  ا لهتز

412   

   413 (  1نوج  ا صدة تعتلن عل  طدد ا جة  ا لهتز   .40

   413 (  4نوج  ا صدة تعتلن عل  طدد ا جة  ا لهتز   .43

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

417   

   422 ألداع ا شةلرة ا كهودرر   ا ةركل   .48

   423 اجتذاب ا لرء إ   ا لشط  .45

   427 ا تلر و در در دلرة  .35

   427 ك ف تد ن ا كهودرء ا لتةوك   .31

   425 ا كهودرء لا   لدل  ةرل     .34

   405 عرز    هر ا لدان ا لدصل   لكهودرء دا لدان ا  .33

   401 ا كهودرء تد ن ةواو   .32
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 رقم الصفحة اسم النشاط الوحدة الرقم
اسم 
 الطالب

 المالحظات

   401 تدص د ا لصرد ح ا كهودرر   عل  ا تدا ي  .30

   404 تدص د ا لصرد ح ا كهودرر   عل  ا تداز   .33

   432 تخط ط ا لجرد ا لغلرط ةي  .37

   430 ا لغلرط س ا كهودرري  .38

شرن  ا لغلررط س  نواةر  أثرو تغ رو عرنن ا لفررة  ري .35
 ا كهودرري 

433   

   435 ا لدان ا تي  جذدهر ا لغلرط س  .25

   475 قد  ا تجرذب دا تلر و  ي ا لغلرط س  .21

   471 اختواق قد  ا لغلرط س  للدان  .24

   474  عد  األ ع   .23

   485 تك  ف ا ع ا .22

   485 أثو  دا األجةر  عل  التصرص ا ةواو  .28

   455 لزج األ داا  قوص ل دتا(  .25

   451 تةل د ا  دء  ي للشدو ا زجرج  .05

   454 إثدرة ا  رلدا األدد اللعكرس ا  دء  .01

   452-453 تكدا األخ ل   ي ا لوا ر ا لةند  دا ل عو   .04

   450 تكدا األخ ل   ي ا عنةرة ا لةند  دا ل عو   .03

   453 وةكدبك ف تصلع د  .02

   351 ا تفرعالة ا طرون   لةواو   .00

03. 

عة
اب
لر

 ا
دة

ح
لو

ا
ا  :
ته

ني
 ب
ض

ألر
ا

ة 
يا
ح
 ال

ئم
ال
لت

 

   330 جلع ع لرة عا ألداع ا صخدو 

   330 ةص  صف   دعلداا: األسل   االقتصرن    لصخدو  .07

   373 ةص  صف   دعلداا: ا زالزد .08

   337 ا ةص  صف   دعلداا: ا دواك  .05

   382 ا تلدث در لفر رة ا صلد  دا ةررل   .35

31. 
سة

ام
خ
 ال

دة
ح
لو

ا
: 

بؤ
تن
 ال

ية
يف

وك
س 

طق
ال

ه 
ب

 
   241 ةص  صف   دعلداا: االستلر  ا عر لي درألدزاا 

   244 ةص  صف   دعلداا: أسل   األوصرن ا جد    .34

   237 ك ف تصلع درودل تو    رس ا  غط ا جد   .33

   228  ف   تنو ي ل زاا ا ةواو  ا زرد يك .32

   271 ةص  صف   دعلداا: لة   ا جدد دلة   ا دان   .30

   274 ةص  صف   دعلداا: لة   ا دو دلة   ا دةو  .33

   282 صلرع  لؤشو  د را اتجره  ا و رح  .37

   254 ك ف  تكدا ا لنى  .38

   013 صلرع  ل  رس ا لطو  .35

   022 ص  صف   دعلداا: لرلع  ا صداعي ة .75

ةصررر  صرررف   دعلرررداا: أسل ررر  تصرررل ف ا جدهررررة  .71
 ا هدار   

020   

   005 ةص  صف   دعلداا: أ واو ا ت لدرة  .74
73. 

ة 
حد
و
ال

 ة
اد
س
ال

: 

ن
و
لك
وا
ء 
ضا

لف
ا

 

كيةةةف ترسةةةم الفلةةةب اإلمليجةةةا / خصةةةائص الشةةةكا 

 اإلمليجا 
080   

   083 قانوا كبلر  .72

   311  نواع النجوم  .70

   330  نع نموذج للمجموعة الشمسية  .73
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 رقم الصفحة اسم النشاط الوحدة الرقم
اسم 
 الطالب

 المالحظات

   323 ما توجد حياة على المري  ةص  صف   دعلداا:  .77

   325 المشتري ةص  صف   دعلداا:  .78

   304  قمار المشتري وزحا ةص  صف   دعلداا:  .75

   384 البصع الشمسية  .85

   715 الخسوف  نع نموذج الكسوف و .81

   713 الرحالت الفضائية ةص  صف   دعلداا:  .84

   742  ممية التلسكوب  .83
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 قائمة تقدير لتقويا أداء الطلبة ف  الجانب العمل 

 عر  ا نشطة )المشروع العلم (

 

 ......................:رقا الطالب   ......................  .:ا ا الطالب

 الرقا

 المتسلسل
 السلوك )الصفة( 

 التصدير 

4 1 5 

    يثير امتمام الطلبة )اختيار المصدمة(  .1

    يعرف الطلبة باألاوات  .4

    يعرض األ كار بصورة مترابطة ومنظمة .3

    يشجع الطلبة على المناقشة  .2

    يراعى الفروق الفراية  .0

    متمكه مه المااة المعروضة  .3

    ية المحاضر الجيد يمتلب شخص .7

    يجيب عه استفسارات الطلبة  .8

    يستخدم وسائا مساعدة  .5

    يتصيد بالوقت المحدا  .15

 

  :مالحظة
   .يتم تصويم  ااء كا طالب بناء  على البنوا الواراة .1

ة خالل عرض المشروع العلما .4   .تمثا كا عبارة عنصرا  مه العنا ر المهمخ

   .(  مام كا عبارة قم تجمع العالمة الكلية4 ،1 ،5توضع العالمة ) .3

   .اقائي 15يعرض كا طالب المشروعيه الملخكف بإعداامما  مام الطلبة بمعدل  .2
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 عمل ( 1نظري، 1)           س.م   3       5310(   1مقرر العلوم والصحة و .ت ). 5
 (1العلوم والصحة و .ت. )  5110متطلب  ابق 

 

  :وصف المقرر أ.

ومظةةامر الحيةةاة وتصةنيف الكائنةةات الحيةةة  ،نةاول المصةةرر منهةةاج العلةوم  ةةا المرحلةةة األساسةيةيت

وبيولوجيةةة اإلنسةةاا  ،والوحةةدة والتنةةوع  ةةا الكائنةةات الحيةةة وطرائةةي تدريسةةها ،وطرائةةي تدريسةةها

   .وسالمة  حتن وطرائي تدريسها

 

  :وصف الجانب العمل  للمقررب. 

بحيةة  يكلةةف كةةا طالةةب  يئةةة التةةدريس باختيةةار األنشةةطة،يصةةوم الطالةةب بالتشةةاور مةةع عضةةو م

ويةتم توزيةع  ،بنشاطيه  حةدمما عملةا واآلخةر قصةا ا  و تربةوي لضةماا العدالةة العلميةة بةيه الطلبةة

   .األنشطة مسبصا  حسب األرقام  و األسماء

وضةوع بإعداا نشاط بعنواا )جهةاز اوراا الريةا ( باإلضةا ة إلةى اختيةار م طالب ماءيكلخف  :مثال

 ،يصوم  يها باشتصاق المحتةو  المعر ةا واألمةداف السةلوكية ،علما لحصة اراسية مه مستو  معيه

وتحديةةد األسةةاليب والوسةةائا واألنشةةطة المتنوعةةة التةةا يمكةةه اسةةتخدامها و وراق العمةةا المرا صةةة 

 .لتدريس الحصة إضا ة إلى عرض لطرق التصويم
 

   :توزيع عالمات المقررج. 

  :مه العالمة الكلية للمصرر ويتم تصسيم العالمة على النحو اآلتا %35لعملا يخصص للجانب ا
 

  :عالمة فقي موزعة كما يأت  15ا نشطة العملية ويخصص لها  :أو   

  : . يصدم الطالب تصريرا  للنشاط العملا يحتوي العنا ر اآلتية

  .عنواا النشاط .1

  .األمداف الخا ة .4

   .المواا الالزمة .3

  .خطوات العما .2

  .النتيجة ومناقشتها .0

  .مااة نظرية لو ف النشاط )مه  فحة إلى  فحتيه( .3

  .وتخصص لتصرير النشاط العملا خمس عالمات  صط
 

 ةا قاعةة الدراسةة بمعةدل  عضةو ميئةة التةدريس تم عرض النشاط العملا  مامي :ب. عرض النشاط

 لتجربة بنجا . خمس اقائي قم تعطى  ر ة لطر  األسئلة والمناقشة ويفترض  ا تتم ا

وتُخصص عشر عالمات لعرض المشروع العملا  صط توزع حسب البنوا الواراة  ا قائمة التصةدير 

  .)مر صة(
 

  :( عالمات ويتا تقويمها كما يأت 10ا نشطة التربوية والثقافية ويخصص لها ) :ثانيا  

   : . يصدم الطالب خطة لحصة اراسية تتضمه العنا ر اآلتية

  .عنواا الحصة .1

  .المحتو  المعر ا للحصة .4

  .األمداف السلوكية .3

  .األساليب والوسائا واألنشطة المستخدمة .2

  .التصويم .0

  .ويخصص لهلا النشاط خمس عالمات  صط
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قةم يعطةى  ،( اقةائي15-7بمعةدل ) حصة الصفية  مةام عضةو ميئةة التةدريس ب.  يعرض الطالب ال

    .الفر ة لطر  األسئلة والنصاش

  .مات  صط لعرض الحصةوتخصص عشر عال
 

  :أما الجانب ال ظري فتوزع عالماته عل  ال حو اآلت 

  .مه العالمة لالمتحاا النصفا النظري 35% .1

  .مه العالمة لالمتحاا النهائا النظري 35% .4

  .مه العالمة للتعيينات 15% .3
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 قائمة بأ ماء ا نشطة المطلوبة ف  مقرر

 (5110ا )1العلوم والصحة و .ت ا

 

 المالحظات ا ا الطالب رقا الصفحة ا ا ال شا  الوحدة االرق
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مصارنة بيه منامج العلوم العامة الفلسطينية 

   17 س( 0س إلى 2واألرانية مه )

نصةةد منةةامج العلةةوم العامةةة الفلسةةطينية مةةه  .4

لعامةة المرسةومة للمرحلةة حي  األمةداف ا

 .س(0س إلى 1)

17   

ارجع إلى منامج العلةوم العامةة الفلسةطينية  .3

قةةم حةةدا المنحةةى الةةلي نظةةم محتةةو  مةةلا 

 .س(0س إلى 1المنحى للمرحلة )مه 

45   

ارجةةةةع إلةةةةى  حةةةةد منةةةةامج العلةةةةوم العامةةةةة  .2

س( قةةم انصةةدم مةةه 0س إلةةى 1الفلسةةطينية )

 .حي  المحتو  وتنظيمن

45   

استعه بمدرس يةدرس العلةوم العامةة ألحةد  .0

س( قةةةم طبةةةي 0س إلةةةى 1الصةةةفوف )مةةةه 

طريصةةة مةةوكنز علةةى  حةةد الةةدروس مر صةةا  

   .تصريرا  يوضح الفرق

42   

ةر ارسةا  )مةةه  .3 س( لمنةةامج 0س إلةى 1حضخ

العلةةوم حسةةب طريصةةة بوسةةنر قةةم قُةةم بتنفيةةل 

 .الدرس والحظ الفرق

32   

ةر ارسةا  )مةةه  .7 ( لمنةةامج س0س إلةى 1حضخ

العلةةوم حسةةب طريصةةة ويتلةةا قةةم قُةةم بتنفيةةل 

 .الدرس والحظ الفرق

32   

ةر ارسةا  )مةةه  .8 س( لمنةةامج 0س إلةى 1حضخ

العلةةوم حسةةب طريصةةة اورة التعلةةيم قةةم قُةةم 

 .بتنفيل الدرس والحظ الفرق

30   

ةر ارسةا  )مةةه  .5 س( لمنةةامج 0س إلةى 1حضخ

العلةةوم حسةةب طريصةةة الخةةرائط المفاميميةةة 

   .بتنفيل الدرس والحظ الفرق قم قُم

30   
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 المالحظات ا ا الطالب رقا الصفحة ا ا ال شا  الوحدة الرقا
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ةةةر ارسةةةا  )مةةةه  س( لمنةةةامج 0س إلةةةى 1حضخ

العلوم حسب طريصة الخرائط المخروطية قم قُم 

 .والحظ الفرقبتنفيل الدرس 

30   

ةةةر ارسةةةا  )مةةةه  .11 س( لمنةةةامج 0س إلةةةى 1حضخ

العلةةوم حسةةب طريصةةة االكتشةةاف قةةم قُةةم بتنفيةةل 

 .الدرس والحظ الفرق

37   

ةةةةر ارس )مةةةةه  .14 س( لمنةةةةامج 0س إلةةةةى 1حضخ

العلوم حسب طريصة حا المشكالت قم قُم بتنفيل 

 .الدرس والحظ الفرق

35   

التعليميةةةةة اسةةةةتعرض  مةةةةم بةةةةرامج الحاسةةةةوب  .13

العملية قم ضع خطةة لتةدريس موضةوع علمةا 

باسةةتخدام  حةةدما للمرحلةةة األساسةةية        )مةةه 

  .س(0س إلى 1

24   

اسةةتعرض التصنيةةات التعليميةةة المسةةتخدمة  ةةةا  .12

تدريس منامج العلوم العامة للمرحلةة األساسةية 

  .س( واألمداف العامة منها0س إلى 1)مه 

24   

ضةةيع العلةةوم للمرحلةةة األساسةةية اختةةر  حةةد موا .10

س( قةةم ضةةع خطةةة لتدريسةةن 0س إلةةى 1)مةةه 

باسةةةتخدام الةةةرحالت العلميةةةة موضةةةحا  مكةةةاا 

   .الرحلة ويلية تنفيلما

23   

ابتكةر لعبةة تعليميةة وضةةع قواعةد اسةتخدامها  ةةا  .13

  .س(0س إلى 1تعليم المرحلة األساسية )مه 
01   

الصةةفوف  ضةةع خطةةة لتصةةويم منهةةاج العلةةوم ألحةةد .17

س(  ةا  حةد الجوانةب 0س إلةى 1االبتدائية )مه 

 :التا حدات  ةا المنهةاج ألغةراض التصةويم مثةا

  .ارجة مشاركة الطلبة  ا األنشطة العملية

03   

س علةةةى إجةةةراء 0ضةةةع خطةةةة لتصةةةويم قةةةدرة  .18

   .التجارب العملية بأنفسهم
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مصارنةةة بةةيه منةةامج العلةةوم العامةةة الفلسةةطينية 

 س(8س إلى 3واألرانية )مه 
17   

نصةد منةامج العلةوم العامةة الفلسةطينية مةه حيةة   .45

س 3األمداف العامةة المرسةومة للمرحلةة )مةه 

  .س(8إلى 

17   

ارجةع إلةى منةامج العلةوم العامةة الفلسةطينية قةم  .41

حةةى الةةلي نظةةم محتةةو  مةةلا المنحةةى حةةدا المن

  .س(8س إلى 3للمرحلة )مه 

45   

ارجع إلى  حد منامج العلةوم العامةة الفلسةطينية  .44

س( قةةةةم انصةةةةدم مةةةةه حيةةةة  8س إلةةةةى 3)مةةةةه 

   .المحتو  وتنظيمن

45   

اسةةةتعه بمةةةدرس يةةةدرس العلةةةوم العامةةةة ألحةةةد  .43

س( قةم طبةي طريصةة 8س إلةى 3الصفوف )مه 

دروس مر صا  تصريرا  يوضةح موكنز على  حد ال

   .الفرق

42   
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 المالحظات ا ا الطالب رقا الصفحة ا ا ال شا  الوحدة الرقا

س( لمنةامج 8س إلةى 3حضر ارسةا  مةه )مةه  .42

العلوم حسب طريصة بوسنر قم قُم بتنفيل الةدرس 

   .والحظ الفرق

32   

س( لمنةامج 8س إلةى 3حضر ارسةا  مةه )مةه  .40

العلوم حسب طريصة ويتلا قم قُةم بتنفيةل الةدرس 

   .والحظ الفرق

32   

س( لمنةامج 8س إلةى 3سةا  مةه )مةه حضر ار .43

العلةةوم حسةةب طريصةةة اورة الةةتعلم قةةم قُةةم بتنفيةةل 

   .الدرس والحظ الفرق

30   

س( لمنةامج 8س إلةى 3حضر ارسةا  مةه )مةه  .47

العلوم حسب طريصة الخةرائط المفاميميةة قةم قُةم 

   .بتنفيل الدرس والحظ الفرق

30   

س( لمنةامج 8س إلةى 3حضر ارسةا  مةه )مةه  .48

علوم حسب طريصة الخرائط المخروطية قم قُم ال

   .بتنفيل الدرس والحظ الفرق

30   
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ةةةر ارسةةةا  )مةةةه  س( لمنةةةامج 8س إلةةةى 3حضخ

العلةةوم حسةةب طريصةةة االكتشةةاف قةةم قُةةم بتنفيةةل 

 .الدرس والحظ الفرق

37   

ةةةر .35 س( لمنةةةامج 8س إلةةةى 3ارسةةةا  )مةةةه  حضخ

العلوم حسب طريصة حا المشكالت قم قُم بتنفيل 

 .الدرس والحظ الفرق

35   

اسةةةةتعرض  مةةةةم بةةةةرامج الحاسةةةةوب التعليميةةةةة  .31

العملية قم ضع خطة لتةدريس موضةوعا  علميةا  

س 3باسةتخدام  حةدما للمرحلةة األساسةية  )مةه 

  .س(8إلى 

24   

تعليميةةة المسةةتخدمة  ةةةا اسةةتعرض التصنيةةات ال .34

تدريس منامج العلوم العامة للمرحلةة األساسةية 

  .س( واألمداف العامة منها8س إلى 3)مه 

24   

اختةةر  حةةد مواضةةيع العلةةوم للمرحلةةة األساسةةية  .33

س( قةةم ضةةع خطةةة لتدريسةةن 8س إلةةى 3)مةةه 

باسةةةتخدام الةةةرحالت العلميةةةة موضةةةحا  مكةةةاا 

   .الرحلة ويلية تنفيلما

23   

ابتكر لعبة تعليمية وضع قواعد اسةتخدامها  ةا  .32

  .س(8س إلى 3تعليم المرحلة األساسية )مه 
01   

ضع خطة لتصويم منهاج العلةوم ألحةد الصةفوف  .30

س(  ا  حد الجوانب 8س إلى 3االبتدائية )مه 

 :التا حدات  ا المنهاج ألغراض التصويم مثةا

   .ارجة مشاركة الطلبة  ا األنشطة العملية

03   

س علةةةى إجةةةراء 3ضةةةع خطةةةة لتصةةةويم قةةةدرة  .33

   .التجارب العملية بأنفسهم
05   
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تحضير شريحة مجهرية نباتية )خاليا البصةا( 

 و حصها بالمجهر 
 نشاط إضا ا  ***

تحضير شريحة مجهرية حيوانية )باطه الخةد(  .38

 و حصها بالمجهر 
 نشاط إضا ا   ***

تحضةةير شةةريحة مجهريةةة حيوانيةةة )بصةةيالت  .35

 الشعر( و حصها بالمجهر
 نشاط إضا ا   ***

 ةةةمم مجسةةةم الخليةةةة النباتيةةةة وضةةةع األجةةةزاء  .25

 الرئيسة علين 
 نشاط إضا ا   ***

يةةة وضةةع األجةةزاء  ةةمم مجسةةم الخليةةة الحيوان .21

 الرئيسة علين 
 نشاط إضا ا   ***

 نشاط إضا ا   *** الخا ية األسموزية  .24
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   455 اراسة األنسجة الطالئية بالمجهر 

   453 اراسة خلية عصبية بالمجهر  .22

   455 اراسة مصاطع ألنسجة ضامة بالمجهر  .20

حصةةةة  ةةةفية بعنةةةواا: المجموعةةةات الغلائيةةةة  .23

التةةا يحتاجهةةا جسةةم اإلنسةةاا و ائةةدة كةةا منهةةا 

   نباتيا  ومصاار الحصول عليها 

453   

حصةةةة  ةةةفية بعنةةةواا: المجموعةةةات الغلائيةةةة  .27

التةةا يحتاجهةةا جسةةم اإلنسةةاا و ائةةدة كةةا منهةةا 

   حيوانيا  ومصاار الحصول عليها 

453   

 نشاط إضا ا   *** جهريا   حص شريحة جلد م .28

 نشاط إضا ا   *** اراسة خاليا باطه الخد  .25

حصةةةة  ةةةفية بعنةةةواا: اآلقةةةار الناتجةةةة عةةةةه  .05

استئصال المرارة ونمةط األغليةة التةا يو ةى 

 بها 

 نشاط إضا ا   ***
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حصةةةة  ةةةفية بعنةةةواا: تمثيةةةا المةةةواا الدمنيةةةة 

 وكيفية انتفاع الجسم منها 
480   

حصةةة  ةةفية تتنةةاول قالقةةا  مةةه  مةةراض سةةوء  .04

التغلية مبينا   عةراض و سةباب وطةرق الوقايةة 

 مه كا منها 

451   

   453 تشريح قلب خروف  .03

 نشاط إضا ا   455 ية حصة  فية عه الدورة الدمو .02

   355 التعرف على مكونات الدم  .00

 حصة  فية بعنواا: مكونات الدم و نواعن  .03
375  

تحتاج لجهاز طرا 

 مركزي

 نشاط إضا ا   *** حصة  فية بعنواا: الجهاز التنفسا .07

   340 حصة  فية بعنواا: الصوت  .08

ء الشةهيي حصة  فية بعنواا: مصارنة بيه موا .05

 ومواء الز ير 
343   

 ،حصةةة  ةةفية بعنةةواا: تلةةوث الهةةواء ) سةةبابن .35

 مخاطرم وطرق التصليا منن( 
331   

 نشاط إضا ا  *** تشريح  رنب  .31

حصة  فية بعنواا:  ممية الرضاعة لكةا مةه  .34

 األم والطفا 
324   

   385 حصة  فية بعنواا: مرض اإليدز  .33

ة بعنةواا: الجهةاز العصةبا تركيبةن حصة  في .32

 وو ائفن 
351   

   353 حصة  فية بعنواا: الغدا الصماء  .30

   355  حص قطرة ام مجهريا   .33

 نشاط إضا ا  ***  حص بصيالت الشعر مجهريا   .37
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 قائمة تقدير لتقويا أداء الطلبة ف  الجانب العمل 

 عر  ا نشطة )المشروع العلم (

 

 ......................:رقا الطالب   ......................  .:لطالبا ا ا

 الرقا

 المتسلسل
 السلوك )الصفة( 

 التقدير 

1 1 0 

    يثير امتمام الطلبة )اختيار المصدمة(  .1

    يعرف الطلبة باألاوات  .4

    يعرض األ كار بصورة مترابطة ومنظمة .3

    شة يشجع الطلبة على المناق .2

    يراعى الفروق الفراية  .0

    متمكه مه المااة المعروضة  .3

    يمتلب شخصية المحاضر الجيد  .7

    يجيب عه استفسارات الطلبة  .8

    يستخدم وسائا مساعدة  .5

    يتصيد بالوقت المحدا  .15

 

  :مالحظة

  .يتم تصويم  ااء كا طالب بناء  على البنوا الواراة  .1

ة خالل عرض المشروع العلمات .4   .مثا كا عبارة عنصرا  مه العنا ر المهمخ

  .(  مام كا عبارة قم تجمع العالمة الكلية4 ،1 ،5توضع العالمة ) .3

  .اقائي 15يعرض كا طالب المشروعيه الملخكف بإعداامما  مام الطلبة بمعدل  .2
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 عمل ( 1 ،نظري 1)               س.م   3      5407   .   مقرر التربية الف ية و .ت  6
 

 

  :أ. وصف المقرر

 ،الفه اإلسالما ،التلوق والنصد الفنا ،التعبير الفنا عند األطفال ،مدخا إلى تدريس التربية الفنية

الوسةائا التعليميةةة  ةةا تةةدريس  ،األشةةغال الفنيةة اليدويةةة وطةةرق تدريسةةها ،الرسةم وخاماتةةن وتدريسةةن

   .ية والكفايات التعليمية الالزمة لمعلم التربية االبتدائيةالخطة الدراس ،التربية الفنية

 

  :ب. وصف الجانب العمل  للمقرر

وملم الوحدات ما: الوحدة  ،يتكوا الجانب العملا للمصرر مه وحدتيه  ساسيتيه ووحدة مساعدة

   :والسابعة ،الخامسة والسااسة
 

  :وترتبي ا نشطة التالية بالوحدة الخامسة
 

 . قص ولصي  شكال اائرية مه الورق الملوا. 1 :     ا ول المجموعة 

 . قص ولصي مربعات ولصصها على كرتوا  سوا. 4

 . قص ولصي  شكال عشوائية وبألواا مختلفة. 3
 

  :كما وترتبي ا نشطة التالية بالوحدة الساد ة وه  ا ش ال الف ية اليدوية
 

 ية لعما تكويه  نا. . استخدام خامات طبيع1 :   المجموعة الثانية

 . عما معلصات مه الزلف والخرز. 4

 . تصميم إكسسوارات مه المرايا. 3

 . تزييه األوانا الفخارية بالسيلكوا. 2

 . تزييه مزمرية مه الفخار بصطع مه المطرزات الفلسطينية. 0
 

 . النسيج بواسطة  شرطة الورق الملوا. 1 :   المجموعة الثالثة

 ر الخشبا. . النول ذو اإلطا4
 

 . الطباعة باستخدام مصاطع مه الخضار والفواكن. 1 :  المجموعة الرابعة

 . الطباعة بالعصد والربط. 4

 . الطباعة بطريصة االستانسا )طريصة التفريغ(. 3

 . الطباعة بطريصة اللينوليوم )الحفر على الصالب(. 2

 
 

 التشكيا المجسم بالورق المصو .  .1 المجموعة الخامسة:

شةةةكيا زخةةةارف عشةةةوائية باسةةةتخدام ورق األشةةةغال، بطريصةةةة الطةةةا ت .4

 والصص. 

  سيفساء باستخدام ورق األشغال الملوا.  .3
 

  :وتتضمه النشاط التالا ، ها الوسائا التعليمية  ا تدريس التربية الفنية ،أما الوحدة السابعة

فنيةة مةع تحديةد موضةوع بتصميم وسيلة تعليمية تصلح لخطة ارس  ا مجال التربيةة ال طالبيصوم ال

   .الدرس

 

   :ج. توزيع عالمات المقرر
 

  :فيها كالتال  طالبويمتحن ال ،من العالمة للجانب العمل  30% .1

نشةةاطا  واحةةدا  مةةه كةةا مجموعةةة مةةه األنشةةطة السةةابصة يةةتم تنفيةةلما خةةالل  طالةةبيختةةار ال . 

 خمسة  عمال متنوعة(.  لدراسا )ويكوا محصلة  عمال الطالبالفصا ا
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 طالةةبعلةةى  ا يُكمةةا ال ،للجانةةب العملةةا جةةزءا  مةةه وقةةت اللصةةاءات األسةةبوعية يخصةةص .ب

ويةتم  ،معةن ذلةب  وال  بةأول ا المنةزل ويتةابع عضةو ميئةة التةدريسبعض  جزاء العما  ة

   . ا نهاية الفصا الدراسا على ما  نتجن مه  عمال  نية طالبتصييم ال
 

  .من العالمة لالمتحان ال هائ  ال ظري 30% .1

  .ن العالمة لالمتحان ال صف  ال ظريم 30% .3

  .من العالمة للتعيي ات 10% .4
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 عمل ( 1 ،نظري 1)                س.م   1     5110(     1.   مقرر تالوة وتجويد )7

 عمل ( 1 ،نظري 1)                س.م   1     5115(     1مقرر تالوة وتجويد )
 

  :5110( 1أ. وصف مقرر تالوة وتجويد )
 

  :يتضمن المقرر عر  المضامين اآلتية

 ،ومراتةةب الةةتالوة ،و ركةةاا الصةةراءة ،و نةةواع اللحةةه ،وحكمةةن ،ونشةةأة مةةلا العلةةم ،معنةةى التجويةةد

اإلخفاء( و حكام  ،اإلقالب ،اإلاغام ، حكام النوا الساكنة والتنويه )اإل هار :وتطبيي  حكام التجويد

 ،اإل هةار الشةفوي( وحكةم المةيم والنةوا المشةداتيه ،الشةفوياإلخفةاء  ،الميم الساكنة )إاغةام المثلةيه

والمد الفرعا بأنواعن( و حكام األلفات التا تحلف  ةا الو ةا  ،و حكام المد )المد الطبيعا بأنواعن

  .و حكام التفخيم والترقيي  ا الالم والراء ،وحكم الم التعريف والم الفعا الساكنة ،وتثبت  ا الوقف

  .( مه الصريا الكريم35-43ا تالوة األجزاء )ملا إلى جانب إتصا
 

  :5115( 1ب. وصف مقرر تالوة وتجويد )

 ،و ةفات الحةروف ،مخةارج الحةروف :يحتوي ملا المصرر على ما تبصى مه  حكام التجويد مثةا

والمتصةاربيه( و حكةام  ،والمتجانسةيه ،واإلاغام بأنواعن الثالقة )المثلةيه ،والصلصلة ،والتفخيم والترقيي

و حكةةام االبتةةداء ومواضةةع السةةكت  ةةا  ،وعالمةةات الوقةةف المسةةتخدمة  ةةا الصةةريا ،الوقةةف و قسةةامن

  .( مه الصريا الكريم40-41كما يتناول تالوة األجزاء الخمسة ) .الصريا الكريم
 

  :ج. الجانب العمل  للمقررين

سةةورة المةةراا يمهةةد عضةةو ميئةةة التةةدريس  ةةا بدايةةة اللصةةاء بتعريةةف الطلبةةة بال التمهيددد: أو  :

تالوتها وذلب مه خالل مناقشة الطلبة  ا المعنى اإلجمةالا لآليةات، وسةبب النةزول )إا 

 وجد(. 

يوضح عضو ميئة التدريس حكم التجويةد  ةا اللصةاء وذلةب ببيةاا معنةى الحكةم، وحرو ةن  ثانيا :

لمةد، و قسامن مع ذكر األمثلة علين، مثال : حكم المد، تعريةف المةد، حةروف المةد،  قسةام ا

   مثلة علين ويستخدم السبورة لكتابة ملم التوجيهات عليها  مام الطلبة. 

اإلجراءات التعليمية والتعلمية: يصةر  عضةو ميئةة التةدريس  و  حةد الطلبةة المتمكنةيه مةه  ثالثا :

تطبيةةي  حكةةام التجويةةةد بعةةض اآليةةات بخشةةةوع وترتيةةا  مةةام بصيةةةة الطلبةةة مةةه الصةةةراءة 

 ا كيفية تطبيي  حكام التجويد التا مرت معهم. الصحيحة لآليات وليعر و

 ا تدريس الوحدة التا تتحدث عةه )مخةارج الحةروف و ةفاتها( يستحسةه  ا يصةحب  رابعا :

عضو ميئة التدريس معةن الئحةة  يهةا  ةور للفةم واللسةاا والشةفتيه والحلةي والخيشةوم، 

 ويشير إلى مواطه مخارج الحروف الرئيسية والفرعية. 

عةةه الصةةفات ب ينبغةةا  ا يوضةةح للطلبةةة كيفيةةة الصةةفات عمليةةا  وينطبةةي  وعنةةد الحةةدي 

بالحروف مع الصفات التا تحملها، ويبةيه الفةرق بةيه مةلم الصةفات/ كةالجهر والهمةس، 

والشةةدة والرخةةاوة، واالسةةتعالء واالسةةتفال، واإلطبةةاق واالنفتةةا ، والصةةفير، والتفشةةا، 

 واالستطالة وغيرما. 

لب عضو ميئةة التةدريس مةنهم واحةدا   ا يعيةدوا ويكةرروا مةا وكا ذلب  مام الطلبة، ويط

ينطةةي بةةن، حتةةى يتأكةةد مةةه قةةدرتهم علةةى النطةةي بةةالحروف مةةه مخارجهةةا ومعر ةةة كيفيةةة 

  فتها. 

إعطاء جميع الطلبة قدرا  مه وقةت اللصةاء لةتالوة اآليةات المصةررة  قنةاء اللصةاء بحية  يصةر   خامسا :خامسا :

الةتالوة العمليةة ب ومةلا يتطلةب  ا يكةوا مةع طالةب  جميع الطلبة  ا كا لصاء مةه لصةاءات

مصحف يصر  بن  ةا كةا لصةاء ويتةابع قةراءة غيةرم مةه الطلبةة ب وإذا  خطةأ الطالةب  قنةاء 

الصةةراءة  ةةال يتسةةرع عضةةو ميئةةة التةةدريس  ةةا تصةةويبن، وإنمةةا يشةةعرم بخطئةةن، ويعطيةةن 

صةويبن، يعطةا الفر ة لتصويب خطئن بنفسن،  إا لم يتمكه مه معر ةة الخطةأ  و مةه ت

الفر ة لبصية الطلبة، و ا حال عةدم تمكةه جميةع الطلبةة مةه معر ةة الخطةأ  و تصةويبن، 
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يصوم عضو ميئة التدريس ببياا موضع الخطةأ وطريصةة تصةحيحن بنفسةن، ويفضةا كتابةة 

 ذلب على السبورة واإلشارة إلى موضع الخطأ. 

تسجيا )المسجا( واألشرطة  ا بعض المواا واألجهزة الالزمة: يفضا استخدام جهاز ال   اد ا : اد ا :

اللصةةاءات بحيةة  يسةةمع الطلبةةة إلةةى  حةةد المصةةرئيه مثةةا الشةةي  الحصةةري، ويفضةةا كةةللب 

تسجيا قراءة الطلبةة علةى  شةرطة خا ةة ليسةتمع الطالةب إلةى قراءتةن ويعةرف مةواطه 

الخطةةأ عنةةدم، ويطلةةب مةةه كةةا طالةةب  ا يتلةةو السةةورة المصةةروءة  ةةا بيتةةن علةةى شةةريط 

 جامعة. ويحفظن  ا ال

يكلف كا طالب بسماع األجزاء المطلوب تالوتها مةه قةارئ جيةد، ولةيكه )الحصةري  و    ابعا : ابعا :

المنشةةاوي( قةةم يةةراا مةةع الصةةارئ كيفمةةا يصةةر ، وكأنةةن يصلةةد الصةةارئ  ةةا قراءتةةن تصليةةدا  تامةةا ، 

ومكةةلا يفعةةا  ةةا جميةةع األجةةزاء،  هةةلا يكسةةب لسةةانن مرونةةة، بحيةة  تصةةبح األحكةةام 

 ات مع الممارسة كأنها طبع لن بدوا تكلف. والمخارج والصف

يفضا  ا يخر اللصاء  ا يلكر عضو ميئة التدريس الطلبة بأحكام التجويد التا ذكرما  ا   ::ثام ا  ثام ا  

  ول اللصاء بشكا مختصر وسريع. 

 

 
 

  :الو يي التعليم  د.

. أحمد شكري ف  علا التجويد من إعداد د الفريديستخدم الصرص الكرتونا وشريط سمعا بعنواا 

  .ألغراض تدريس مليه المصرريه وفراس العورتان 
 

  :توزع عالمات المقرر. هـ

  .مه العالمة لالمتحاا النهائا النظري 35% .1

  .مه العالمة لالمتحاا العملا 35% .4

  .مه العالمة للتعيينات 15% .3
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 عمل ( 1 ،نظري 1)            س.م  ELT Methodology (2)    5450     3. مقرر8
 

  :أ. وصف المقرر

This is a practical course, based on (5353) ELT METHODOLOGY (I) 

and following it. It aims at providing the students with the knowledge and 

skills necessary for teaching the various classroom teaching learning 

activities. This includes preparing supplementary materials, A/V. aids and 

classroom tests. Students will have to observe and carry out actual 

classroom lessons.   

 

  :ب. وصف الجانب العمل  للمقرر

لخطةةط حصةةص  ةةفية لمواضةةيع عديةةدة  ةةا مهةةارات اللغةةة لهةةا ارتبةةاط  تحضةةير الطالةةب .1

عضةةو ميئةةة مة بالمةةدارس المختلفةةة وتصةةيم تلةةب الخطةةط تنةةاق  مةةه قبةةا بالمنةةامج المسةةتخد

   .عالمة مه عالمات الجانب العملا 45ويخصص لهلا النشاط  التدريس والطلبة،

  .مشامدة وسيط لحصة  فية للغة اإلنجليزية تتبعها مناقشة تربوية .4

لهةا  تصةيم ويحسةب  Micro Teachingإعطاء حصص  فية على طريصة التعليم المصةغر .3

  .( عالمة مه عالمات الجانب العملا45)

التدريب على إعداا امتحانات و وراق عما ووسائط تعليميةة كلوحةات وغيةرم ويحسةب لهةا  .2

  .( عالمة  يضا  مه عالمات الجانب العملا45)

 

   :ج. توزيع عالمات المقرر

  .مه العالمة للجانب العملا 35% .1

  .يمه العالمة لالمتحاا النهائا النظر 25% .4

 

 



 - 29 - 

 

 

 عمل ( 1نظري ،  1)                            س.م  3       5499. مشروع التخرج   9

 

  :أ. وصف المقرر

 وتةةو يفهم ،كتابةةة مشةةاريع تخةةرجهملالمهةةارات الضةةرورية بالطلبةةة  تزويةةديهةةدف المصةةرر إلةةى 

  ؛ابةةة المشةةروع ساسةةيات كت: ويشةةتما علةةىخا ةةة الجانةةب العملةةا منةن،  ،اساسةيات البحةة  العلمةةأل

اختيار موضوع المشروع، ووضع خطتن، وجمع مااتن، وتأليفها، وربطها، وتحليلها، وكيفية توقيي 

، مةع  مثلةة توضةيحية وتطبيصيةة، تسةها علةى ترتيب قائمة مصاار البح  ومراجعةنالمااة العلمية، و

 .الطالب  مر كتابة مشروعن

 

 (5499التعليمات الخاصة بمقرر مشروع التخرج ) ب.

بالمةةااة العلميةةة ومعةةايير التصيةةيم الخا ةةة بةةن، ومةةا موجةةواة علةةى البوابةةة  التةةزام كةةا قسةةم .1

 .ضمه اليا مشاريع التخرج األكاايمية

  ا يُعطى كا طالب مشروعا  منفراا ، وال يعطا المشروع الواحد ألكثر مه طالب. .4

  (.CDعلى كا طالب تصديم قالث نس  مصورة ومجلدة لمشروعن مع نسخة ) .3

 

   :توزيع عالمات المقرر ج.

 (.اتعالم 15االلتزام بشروط المصدمة والخاتمة ) .1

 عالمة(. 40المااة العلمية ) .4

مالحظة: تتوزع عالمة المااة العلمية  ا تخصص المرحلة األساسية األولى علةى: الجانةب 

  اواتن ونتائجن وتفسيرما.، ومنهجية البح ، والنظري

 ات على:عالمة(: تتوزع العالم 45التوقيي ) .3

  .التوقيي  ا المكاا المناسب  ا النص والهام   و  ا المته 

  عند جمع المااة. واستيفاؤما مراعاة جميع مصاار الموضوع 

 عالمة( 45 ياغة المشروع )اللغة واألسلوب والتحليا والربط( ) .2

ترتيب قائمة المصاار والمراجع والمصاالت والمصابالت الخا ة بالمشةروع حسةب األ ةول  .0

 (اتعالم 15لمية المتبعة  ا الصسم )الع

(  عضةةاء ميئةةة تةةدريس مةةه التخصةةص 3مناقشةةة مشةةروع التخةةرج مةةه قبةةا لجنةةة تضةةم ) .3

على اا تجري المناقشة قبا الطباعة النهائية والتجليد، ليتمكه  )متفرغيه  و غير متفرغيه(

 عالمة(. 10) الطالب مه األخل بالتعديالت التا تطلبها اللجنة

ميئةةة التةةدريس المشةةرف علةةى المشةةروع،  و لجنةةة المناقشةةة،  ا المشةةروع  إذا تبةةيه لعضةةو .7

 (.%30مسروق بكاملن مه االنترنت  و غيرما، توضع عالمة  فر جامعا للطالب )
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