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 الدلٌل إعداد لجنة كلمة

 االه، وبعهد  إه ن  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله  وصهحب  ومهن و     

 نههةالمواط   نيتكههو إهه  والتعلههيم للتربيههة الجههوهر  الههدور علههى تؤكههد ليبيهها إهه  التعلههيم سياسههات

 الهذ  المعلهم إعهداد إه  ودورهها التربيهة كليهات علهى كثيرا   تعول المجال هذا إ  وه  ،الصالحة

 .قبلالمست إ  جتمعالم ونساء رجال يمثل الذ  ءالنش وتعليم تربية مهمة إلي  توكل

 وتثقيههؾ تعلههيم مههن بهه  يقههوم ومهها التعليميههة المؤسسههات إهه  للمعلههم الريههاد نظههرا للههدور و    

 هتمامهها  ا -طههرابلس– التربيههة كليههة أولههت إقههد ،المتعلمههين لشخصههيات وسههلوك  أخالقهه  وتشههكيل

 وخاصههة   ،المتنوعههة العلميههة برامجههها خههالل مههن ،مسههتمره بشههكل تطههويرو إعههداده بكيفيههة خاصهها  

 دراسهية مقهررات خهالل من يتم الذ  النظر  لإلعداد وداعما   مساندا   يأت  الذ  لميدان ا اإلعداد

 وحجههر ،المعلههم إعههداد عناصههر مههن هامهها   عنصههرا   العمليههة التربيههة وتمثههل وتربويههة، تخصصههية

 .والتربوية والنفسية العلمية الناحية من التعليم لمهنة تأهلي  إ  الزاوية

 للتربيههة الههدليل هههذا األعههزاء لطالبههها تقههدم بههأنكليههة التربيههة  تتشههرؾ المنطلهه  هههذا ومههن     

  لتحقيه  المتبعهة واإلجهراءات والممارسهات وأهميتهها، وأهداإها مفهومها إي  يوضح الذ  العملية

 .عالية بجودة منها المرجوة األهداؾ

 شهرح مهن ن يتضهم بمها العملية التربية ببرنامج عالقة ل  من لكل  ا  مرجع الدليل هذا د  ويع    

 مههام   إي  دويحد   ،المعلم الطالب على اإلشراؾ ونظام العالقة، ذات والمصطلحات للمفاهيم واؾ

 ،التهدريب مؤسسهة ومهدير والتربهو ، التخصصه  والمشهرإين ،بالكليهة البرنهامج منسه  :من كل  

 المعلهم الطالهب وصفات وواجبات وحقو  والتقويم التقييم نظام أيضا   ويوضح ،المتعاون والمعلم

 .التسييرية النماذج وبعض التقييم واستمارات البرنامج تطبي  مراحل وكذلك

 ويجيبه  ، المعلهم الطالهب يحتاج  لما شامال   الدليل يكون أن على  اللجنة حرصت وقد هذا    

 .الطالب إلي  ينتم  الذ  القسم خصوصية مراعاة مع علي  ترد قد الت  التساؤالت عن

 مها الجميهع إيه  يجهد أن تأمهل وأسهاتذتها، الكليهة طهالب أيهد  بهين الهدليل هذا تضع إذ واللجنة

ال بشكل العملية التربية تطبي  على يعينهم  .الموإ  وهللا ومتميز، إع 

 ليبيا_ طرابلس التربية بكلية العملية التربية دليل ب عداد المكلفة العلمية اللجنة

 م4112 -نوإمبر 
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 مةالمقد  

 إليهها إينظهر وتهدريبهم، المعلمهين، إعهداد برامج أركان من أساسيا   ركنا   العملية التربية تعد   

 المعيهار وهه . يهةالكل إه  النظريهة الدراسهة برنهامج أهميته  إه  يواز  متكامل برنامج أنها على

 النظريههة بههين الههربط خاللههها مههن يههتم حيهه  اإلعههداد، برنههامج نجههاح مههد  علههى للحكههم الحقيقهه 

 المختلفههة، التههدريس بأسههاليب تههرتبط والتهه  الالزمههة العمليههة الكفايههات المعلههم وامههتالك والتطبيهه ،

 تالميهههذال مهههع والتعامهههل الصهههفوؾ، وإدارة التعليميهههة، الوسهههائل وتوظيهههؾ والتقهههويم، والقيهههاس

 .والمجتمع المدرسية، واإلدارة والمعلمين،

 إ ن ثم   ومن. المعلمين إلعداد البدء نقطة ُيعد   ومسلكيا   أكاديميا   إعدادا   المعلم إعداد إ ن   ولذلك 

 يمهر وههادؾ، له ، طمخط   متكامل برنامج خالل من اإلعداد هذا من أساس  جزء العملية التربية

 عمليهة مههارات علهى خالله  مهن يتدرب حي  ودقي ، منتظم بشكل مراحل  بجميع المعلم الطالب

 الكليهة بالمشهاركة وتنتهه  بالمشاهدة، تبتدئ عملية، ممارسة خالل من إال إتقانها يمكن ال دةمحد  

 بالكفايهات اإلعهداد مرحلهة إ  النظرية المواد صلة مد  المعلم الطالب ويلمس التعليم، عملية إ 

 نظر  أساس إلى تستند أدائية كفاية كل أن   كثب عن المعلم الطالب ر ي حي . التدريسية العملية

 .المختلفة العملية التربية بمراحل مروره خالل من

 قهدرا   أخهذ قهد يكون أن من مالمعل   للطالب البد   أهداإها، تحقي  إ  العملية التربية تنجح ولك  

 الهدروس تصهميم علهى وتهدرب ية،األكاديم التخصصية والمهارات التربوية، المقررات من كاإيا  

 التعلهيم ممارسهة حقهل إلهى ينطله  أن قبهل التهدريس، طرائه  خهالل مهن وذلهك خطيها   وتحضيرها

 .الصف 

 تحقيهه  أجههل مههن العمليههة بالتربيههة عالقههة مالهه  كههل وشههرح توضههيح إلههى الههدليل هههذا ويهههدؾ 

 أعلههى إلههى يههةالترب كليههة بمخرجههات والوصههول التعليمهه  البرنههامج هههذا مههن المرجههوة األهههداؾ

 .ليبيا إ  التعليمية المؤسسات داخل التعليم بمستو   والنهوض المراتب
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 تهاالعولية ورسال الرتبية رؤية 

 الرؤٌة: أوالا 

 الته  المههارات و الكفايهاتب المسهتقبل معلم  مد  ت   موجهة الةإع   خبرة العملية التربية تكون أن

 النهوض أجل من ،المعاصرة التربوية التجاهاتا ضوء إ  وذلك كفاءة ذو  مينمعل   منهم تجعل

 .والعالم  واإلقليم   المحل   زالتمي   إلى التربية بكلية والوصول ليبيا إ  بالتعليم

 :الرسالة -ثانٌاا 

 المؤسسهة داخهل المتقنهة للممارسهة الالزمهة والمههارات بالمعلومهات المتهدربين الطالب تزويد

 كههوادر إلعههداد الجههودة عاليههة تعليميههة تربويههة بيئههة إهه  ارواالبتكهه لتجديههدل روح وخلهه  التعليميههة،

 . المعاصر المجتمع بناء إ  المساهمة على قادرة تربوية

 وهصطلحات هفاهين 

 :عملٌةال التربٌة

 إتهرة مهد  علهى إشهراإها تحهت المعلم  إعداد ساتمؤس   م تقد   تدريب   برنامج العملية التربية

 نظريهة مهواد   مهن مهوهتعل   مها لتطبيه  المعلمين الطالب امأم الفرصة إتاحة بهدؾ محدودة  زمنية

 األلفهة تحقيه  إلهى  يؤد   امم   التعليمية  المؤسسات إ  الفعل  بالتدريس قيامهم أثناء عمليا   تطبيقا  

 الالزمهة التربويهة الكفايهات إكسابهم و المؤسسات، هذه إ  والمادية البشرية العناصر وبين بينهم

 .لهم

لها ، والته  يسهج  كليهة التربيهةا الدليل أنها إحد  مهواد اإلعهداد التربهو  إه  بها إ  هذ يقصدو

 ويقهوم إيههاالطالب المعلم إ  الفصهل الدراسه  األخيهر بعهد اجتيهازه جميهع المقهررات الدراسهية، 

الحكوميهة  لتطبيه   ؤسسهاتبتدريس تخصص  لصؾ واحد أو لعهدد مهن الصهفوؾ إه  إحهد  الم

، والمشهرؾ التربهو ، لتخصصه حت إشراؾ تعاون  بهين المشهرؾ ام  إ  الكلية تجميع ما تعل  

 .التطبي   مؤسسةإ   المتعاونمدرسة ، والمعلم الومدير 
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 المعلم الطالب

هههو الطالههب الههذ  أنهههى جميههع المقههررات الدراسههية إهه  مجههال تخصصهه  بنجههاح وبمعههدل    

بتههدريس تخصصهه   %(، ومسههجل إهه  مقههرر التربيههة العمليههة، ويقههوم 55تراكمهه  ال يقههل عههن )

 لصؾ واحد أو لعدد من الصفوؾ إ  إحد  مؤسسات التطبي  الت  توجه  إليها الكلية.

  صًتخص  ال المشرف

الكليههة الههذ  تسههند إليهه  مهمههة القسههم التخصصهه  ب هههو أحههد أعضههاء هيئههة التههدريس إهه       

من لتعليمية المؤسسات ااإلشراؾ على الطالب المعلمين لمدة إصل دراس  إ  أثناء تطبيقهم إ  

  بهدؾ توجيههم إ  مجال بالطالب المعلمين خالل الزيارات الميدانية، واالجتماعات األسبوعية

 .(الماجستير) اإلجازة العاليةتخصصهم، ويجب أن ال يقل مؤهل  عن درجة 

 التربوي المشرف

ب سهند إليه  مهمهة اإلشهراؾ علهى الطهالهو أحد أعضاء هيئهة التهدريس إه  الكليهة الهذ  تُ     

مههن خههالل الزيههارات  ؤسسههات التعليميههةالمعلمههين لمههدة إصههل دراسهه  إهه  أثنههاء تطبههيقهم إهه  الم

ى   بهدؾ تهوجيههم تربويها ومسهاعدتهم علهبالطالب المعلمين الميدانية، واالجتماعات األسبوعية

تعلم إلى تطبي ، ويجب أن ال يقهل الونظريات وحقائ  وقوانين  ئنقل ماتعلموه من مفاهيم ومباد

 .(الماجستير) اإلجازةالعاليةهل  عن درجة مؤ

 التطبٌق مؤسسة

 إيها تتواإر أن ويشترط ،ه  المؤسسة التعليمية الت  يتم إيها تنفيذ برنامج التربية الميدانية   

 مختبهرات مهن بالمتهدرب الخاصة التخصص مادة لتدريس ،الالزمة التعليمية والمواد التجهيزات

 ريهاض) المتهدرب لهها الموجه  والمرحلة التخصص حسب ساتالمؤس وتتنوع ،وؼيرها ومعامل

 (.الخاصة الفئات ومؤسسات ثانو ، أساس ، تعليم أطفال،

 المتعاون المعلم

 تهدريب علهى يشهرؾ ،التهدريب مؤسسهة يتبهع عاليهة تدريسهية وكفهاءة خبرة ذو معلم هو       

 التخصهص ذات مهن تخصصه  يكهون أن ويشهترط ،عمليهةال التربيهة إتهرة خهالل المعلهم الطالب

 .سنوات الخمس عن الخبرة سنوات تقل وأال ،تربويا   ومؤهال للطالب
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 ؤسسةالم مدٌر

  .التطبي  مؤسساتهو المسئول عن إدارة العملية التربوية بجميع جوانبها إ  

 العولية الرتبية أهوية

  
 كليههات إهه  األساسههين الجههانبين بههين الوصههل حلقههة العمليههة التربيههة تعههد .1

 عنهد يمكهن ال أنه  والحقيقهة التربهو ، والجانهب األكاديم  الجانب: وهما التربية

 يسههاعد التربههو  اإلعههداد إن الجههانبين، هههذين بههين الفصههل المسههتقبل معلههم إعههداد

 نمهههو ومطالهههب وخصهههائص لحاجهههات تبعههها   العلميهههة مادتههه  تطهههوير علهههى المعلهههم

 عمله ، إه  المعلم إليها يستند علمية مادة دون الجانب هذا يستقيم وال المتعلمين،

 التدريب ، الموقؾ هو واحد ثوب إ  السابقين الجانبين بين ندمج أن بد ال ولذلك

 .العملية التربية خالل من ويتحق 

 والنظريهههات والمبهههادئ المفهههاهيم لمعظهههم النظريهههة الدراسهههة بهههين الهههربط .4

 .أخر  جهة من العمل  والتطبي  ،جهة من التربوية

 تهرتبط الته  ،ةالمختهار المرحلهة لمعلهم زمهةالال العمليهة الكفايات امتالك .3

 دارةإو التعليميههههة، الوسههههائل واسههههتخدام ،المههههواد لمختلههههؾ التههههدريس بأسههههاليب

 .التربوية العملية أطراؾ مع والتعامل الصفوؾ،

 الطالهب المعلهم لهيلم  التحضهير أثنهاء إه  والتفكير القراءة على التحفيز  .2

 الحهد هه  الدراسهية إالمهادة تالميهذ،ال مهدارك لتوسهيع جوانبهها جميهع مهن بالمادة

 .تعليمها إ  نجاح  لضمان األدنى

 ال محههددة عمليههة مهههارات علههى للتههدرب المعلههم للطالههب الفرصههة إتاحههة .2

 التعليميههة، الوسههائل اسههتخدام األسههئلة، طههرح: مثههل بالممارسههة إال إتقانههها يمكههن

 إدارة المشههكالت، معالجههة اإلجابههات، تصههحيح النشههاطات، إهه  التالميههذ إشههراك

  .إلخ.... التقويم الداإعية، إثارة التعزيز، الصؾ،

 رؼبته  واختبهار حقيق ، كمعلم نفس  الختبار إرصة المعلم للطالب تتيح .6

ه إرصهة تتهيح إهه  وبالتهال  معلما ، يصبح ك  الصحيحة وميول  الحقيقية  نو  ليك 

 .التعليم مهنة نحو إيجابية اتجاهات المعلم الطالب إيها
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 المعلهم للطالهب راجعهة تؽذيهة العمليهة التربيهة إه  لتهدريبا عملية تشكل .7

 المسهاقات أهميهة علهى إهيحكم ،نظريها   الجامعهة إه  درسهها الته  النظريات حول

 مهن اكتسبها الت  االتجاهات المهارات، المعارؾ، وأهمية درسها، الت  النظرية

 .النظرية الدراسة

 الموقهؾ مواجههة ءأثنها إه  بنفسه  والثقهة بهاألمن، المعلهم الطالب شعور .8

 إشههراؾ وجههود إلههى باإلضههاإة تههدريجيا   المواقههؾ لهههذه يتعههرض ألنهه  التعليمهه  

 وأن كليهمها، من مأ الجامعة، من مأ التطبي ، مدرسة من كان سواء علي  مباشر

 . ذلك لتصحيح المشرإين سيجد وأن  ومؽفورة، متوقعة كمتدرب أخطاءه

 مهد  وتلمهس المعلهم الطالب لد  الذات  التقويم كفاية تطوير على تعمل .9

 .الصف  التعليم إ  تقدم 

 مختلفهة إداريهة خبرات المعلم الطالب يكتسب اإلدارة عناصر خالل من .11

 .التعليمية العملية لسير ةالالزم الضبط وأمور ولوائح نظم من

 حرإة ليس وأن  ،التعليم مهنية لتأكيد األساس المعيار العملية التربية تعد .11

 .متعمقة ودراسة مسب  إعداد إلى تحتاج مهنة بل اكتسابها، يسهل

 العولية الرتبية أهداف 

 والتربو  األكاديم  لتخصص  التطبيق  الجانب من الطالب تمكين. 

 علمية بطريقة التدريس أساليب على المعلم الطالب تدريب. 

  صحيحة بطريقة دروس  تحضير على تدريب. 

 ونفسيا   ذهنيا   لدرسل التالميذ تهيئة مهارة المعلم الطالب اكتساب. 

 بالمعلومهات التالميهذ لهد  السهابقة المعلومهات ربهط على القدرة  اكتساب 

 .الحالية

 مترابطة عناصر إ  الدرس عرض مهارة  اكتساب. 
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 تطبي  على وتدريبهم للتالميذ الدراسية المادة توصيل على قدرت  تنمية 

 .المعلومات

  المختلفة ةالتعليمي الوسائل استخدامو تصميم على تدريب. 

  السبور  الملخص ووضوح تنظيم على تدريب. 

 التالميذ بين الفردية الفرو  مراعاة مهارة اكتساب. 

 األساليب من بالعديد الدرس طوال التالميذ اهتمام إثارة مهارة اكتساب. 

  الماديهة التعزيهز وأسهاليب الفعالهة التهدريس طهر  اسهتخدام علهى تدريب 

 .والمعنوية

  السهلوكية األهداؾ تحقي  من والتأكد الدرس عناصر متقوي على تدريب 

 .للدرس

  الدرس خالل وتوزيعها واستخدامها األسئلة صياؼة على تدريب. 

  بالتالميذ المحيطة بالبيئة الدرس عناصر ربط لمهارة اكتساب. 

 التدريس مهنة نحو المعلم للطالب اإليجاب  االتجاه تنمية. 

  مثل زيادة ثقته  إه  المعلم طالبال شخصية إ  موجبة يراتيتؽ إحدا ،

ت ضههؽوطات حههت والعمههلحههل المشههكالت ونفسهه ، والقههدرة علههى اتخههاذ القههرار 

 مختلفة.

  المختلفة المدرسية األنشطة إ  بفاعلية المساهمة على تدريب. 

  المدرسية اإلدارة ومسئوليات بأدوار تعريف. 

 

 

 

 



 
13 

 العولية للرتبية التنظيوياهليكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخ ػ١ّل

 َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ

 اٌؼ١ٍّخ اٌزوث١خ ِْٛوف

 اٌزقصصٟ اٌّْوف 
 اٌزوثٛٞ اٌّْوف 
 اٌّإٍَخ ِل٠و 
 ٍُاٌّزؼبْٚ اٌّؼ 

 ٌغ١ّغ اٌؼ١ٍّخ ٌزوث١خا َِٕٛم

 اٌى١ٍخ فٟ اٌؼ١ٍّخ  األلَبَ
 

 اٌؼ١ٍّخ ٌٍْإْٚ اٌى١ٍخ ٚو١ً
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 العولية الرتبية تنفيذ إجراءات 

 :العملٌة التربٌة تطبٌق زمن            

 الخريهؾ) دراسه  إصهل كل بداية إ  العملية التربية برنامج تطبي  يتم 

 نظههرا   "األطفههال ريههاض" قسههم طلبههة ماعههدا العلميههة األقسههام لجميههع( الربيههع–

 إصهل إه  إقهط قهونيطب إ نهم األطفال رياض مؤسسات إ  العمل لخصوصية

 . الخريؾ

 :الطلبة وتوزٌ  المدارس تحدٌد نظام

 األقسهام جميهع إه  العمليهة التربيهة لطهالب التدريب مؤسسات تحديد يتم 

 مهع باالتفها  الكليهة إه  العملية التربية منس  قبل من استثناء دون بالكلية العلمية

 .والتعليم التربية وزارة وبمواإقة الكلية عمادة

 والمتمثهل المعتمد اإلدار  التسلسل وإ  التدريب مؤسسات مخاطبة تتم 

 الجامعهة عمهادة الكليهة، عمهادة بالكليهة، العمليهة التربيهة منس : التالية القنوات إ 

 . ذلك مخالفة الكلية إ  جهة أل  يجوز وال ،والتعليم التربية ووزارة

 ومؤسسات مدارس على التخرج إصل إ  المتدربين الطالب توزيع يتم 

 .مسبقا   عليها االتفا  تم الت  تطبي ال

 نمههوذج إهه  سههكناه، لمكههان مناسههبة مههدارس( 2) بتحديههد الطالههب يقههوم 

 الطالب تخصص مع المدارس هذه تخصصات تناسبت أن شرط1المبكر التسجيل

 .عليها المتف  المؤسسات ضمن من تكون وأن

 عمليشالتسجي  في التربيش ال. 

 .األخير الدراس  الفصل إ  عمليةال التربية مقرر المعلم الطالب يسجل .1

      حتههى %(22) عههن المعلههم للطالههب تراكمهه ال المعههدل يقههل ال أن يجههب.4

  .العملية التربية برنامج إ  التسجيل من يتمكن

                                                           
1

 .المالح  انظر
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 العمليههة التربيههة مههادة تسههجيل العلميههة األقسههام جميههع إهه  المعلههم للطالههب يسههمح.3

 يسهمح إ نه  األطفهال ريهاض قسهم ماعهدا ،إقهط دراسيتين ومادتين التخرج ومشروع

 لمشروع إضاإة ،دراسية مواد وثال  العملية التربية مادة بتسجيل إي  المعلم للطالب

 ،العمليهة التربيهة متطلبهات جميهع بنجهاح اجتهاز قهد الطالهب يكون أن ، بشرطالتخرج

 تطبيه  أثنهاء التدريبيهة المؤسسات إ  حضوره على المواد هذه تسجيل يؤثر ال أنو

 ههذه محاضهرات جهدول المعلهم الطالهب تسهليم ضهرورة مهع ،العمليهة التربيهة جبرنام

 .والتربو  التخصص  ومشرإي  بالكلية العملية التربية لمنس  المواد

 إهه  أيههام ثالثههة عههن التطبيهه  مؤسسههة إهه  المعلههم الطالههب تواجههد يقههل أال شههترطي.2ُ

 .إجراءات من ذلك على يترتب ما يتحمل يتخلؾ ومن ،األسبوع

 الدراسه  الفصهل إه  مبكهرا   تسهجيال   العمليهة التربيهة مقهرر المعلهم الطالب سجيلت.2

 .العملية للتربية الساب 

 السهاب  الدراسه  الفصهل إه  العمليهة للتربيهة المبكر للتسجيل المعد النموذج تعبئة.6

 .الميدانية للتربية

 .لعمليةا التربية لمنس  العملية التربية مقرر تسجيل نموذج من صورة تسليم.7

 : إلى العملٌة للتربٌة المبكر التسجٌل ٌهدف 

 لتحديههد التعلههيم وإدارة اإلعههداد كليههة بههين للتنسههي  الكههاإ  الوقههت إتاحههة -1

 .للتطبي  المناسبة والمؤسسات المدارس

 . المشرإين على المعلمين الطالب لتوزيع الكاإ  الوقت إتاحة -4

 اليههوم إهه  تطبيهه ال مؤسسههة إلههى المعلههم الطالههب لتوجيهه  الفرصههة إتاحههة -3

 .الدراس  الفصل بداية من األول

 المعلمين الطالب عدد لمعرإة التطبي  مؤسسات لمدير  الفرصة إتاحة -2

 .مؤسساتهمإ   تدربوني سوؾ الذين
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 التدرٌسٌة الحصص عدد: 

 علههى األسههبوع أيههام بكههل الدراسههية للمرحلههة المتاحههة الدراسههية الحصههص توزيههع يههتم

 الحصههص عههدد يقههل ال أن علههى أدنههى، كحههد أسههبوعيا حصههص سههتة بواقههع المتههدربين

 عمهههل طبيعههة عليهههها تفههرض التههه  األقسههام باسهههتثناء حصههة 31 عهههن إجمههاال الدراسههية

 ولهيس الكامهل الدراسه  بهاليوم العمهل المعلمهون، طالبهها إيهها سهيتدرب الت  المؤسسات

 عهن المؤسسهة إه  التطبيه  أيهام عهدد يقهل ال أن يجهب الحالهة هذه وإ  ،الحصص بنظام

 .أسبوعيا   أيام أربعة

 العولية الرتبية على اإلشراف نظام 

 :العملٌة التربٌة منسق مهام

خارجها المؤهلة والعمل على اختيار أإضل العناصر اإلشراإية من داخل الكلية  .1

 .علميا  وتربويا  لإلشراؾ على الطالب المعلمين

 التطبي . ومؤسساتإجراء المكاتبات الرسمية واالتصال ب دارة التعليم  .2

أنههوا جميهع مقهرراتهم  العمليهةالتأكد من أن الطلبة المستهدإين ببرنهامج التربيهة  .3

  .يلإحسب القسم العلم  الذ  ينتم   ل  التخصصية والتربوية ومتطلبات التربية العملية ك

 تطبي  بالتنسي  مع إدارة التعليم.ال مؤسسات توزيع الطالب المعلمين على  .4

 .العمليةالتطبي  ومشرإ  التربية  مؤسساتية بين مدير  تنظيم اللقاءات الدور .5

التطبي  ومؤسسات تنظيم اللقاءات الدورية بين المعلمين المتعاونين إ  مدارس  .6

 .العمليةومشرإ  التربية 

 تنظيم الندوات التربوية ودعوة المتخصصين لها. .7

 .العملية تنظيم لقاءات دورية بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومشرإ  التربية .8

 مشكالت. من العملية سيرالتربية يعترض قد ما حل على العمل .9

لمؤسسهههات  ذههههابهم قبهههل المعلمهههين للطهههالب توجيهيهههة إرشهههادية لقهههاءات تنظهههيم .10

 التطبي .

 النموذجية. الدروس بعض تقديم .11

تزويههد عمههادة الكليههة بتقريههر سههنو ، أو إصههل  مههع إبههراز المقترحههات التهه  مههن  .12

 ج.شأنها تطوير عمل البرنام

 يمية للطالب.ياالحتفاظ بالسجالت التنظيمية والتق .13
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التنسهههي  مهههع منسهههق  التربيهههة العمليهههة باألقسهههام العلميهههة إيمههها يخهههص الطلبهههة  .14

المسههتهدإين وأعضههاء هيئههة التههدريس المشههرإين علههى الطههالب مههن أجههل تنفيههذ البرنههامج 

 بنجاح.

 الكلية وخارجها.متابعة تنفيذ البرنامج إ  جميع أقسام الكلية دون استثناء داخل  .15

 .العملية لتطويرالتربية وآرائهم اتجاهاتهم ومعرإة الخريجين متابعة .16

يقوم منس  التربية العملية بتطبي  اللوائح الخاصة بالتربية العملية على الطالهب  .17

المعلههم بنههاء علههى التقههارير الههواردة مههن المشههرإين التخصصهه  والتربههو  أو مههن مههدير 

 المؤسسة.

 التربوي والمشرفً لتخصصا المشرف مهام: 

اسهتمارات تقهويم  والسهتالم التهدريبمؤسسهة  لمعرإهة العمليهة التربية منس  مراجعة .1

 طلبة التربية العملية.

 الته  الهدروس علهى التخصهص معلمه  مهع واالتفها  التهدريبمؤسسهة  بزيارة القيام .2

 وضهع جهدول مهع ،العمليهة التربية إترة طيلة العملية التربية طالب قبل من سستدر  

 الحصص لكل متدرب ما أمكن.

 الدروس. إعداد إ  العملية التربية طلبة وتوجي  متابعة .3

 -:يتم إي  العملية التربية بداية منذ الطالب مع اجتماع عقد .4

 عليهم. التعرؾ 

 واإلجابة العملية التربية وإجراءات بنظام األمورالمتعلقة بعض توضيح 

 تساؤالتهم. عن

 ومناقشتها. المعلمين للطالب الشائعة األخطاء توضيح 

 إ  الصفية الزيارات وتنفيذ االلقاء، ودروس المشاهدة دروس حضور إ  المشاركة .5

 بالتدريس. االنفراد مرحلة

 التدريس. أثناء إ  المتدرب الطالب عن ملحوظات  يكتب .6

 عليهها االتفها  تهم الته  والمقترحهات للملحوظات المعلمين الطالب تنفيذ مد  متابعة .7

 الساب . االجتماع إ 

 التعليميهة والوسهائل األجههزة بعض على تصميم وتدريبهم المعلمين الطالب مساعدة .8

 تدريسهم . إ  يحتاجونها الت 
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 وتقهويم اإليجابيهة تعزيزالجوانهبو ،بللطالهب المتهدر الفوريهة الراجعهة التؽذية تقديم .9

 التربو . مالسلبية سواء كانت إ  الجانب التخصص  أ الجوانب

 .التقييم موضع والمعايير بالمهارات لمتدربا الطالب تعريؾ .10

 المدرسهههين لهههبعض المشهههاهدة دروس بعهههض المعلهههم لحضهههورالطالب التنسهههي  .11

 لحضهورالطالب والتنسهي أ ،إيه  ومناقشهت  ،المؤسسةب التخصص مادة إ  المتميزين

 لديهم والضعؾ القوة جوانب إ  ومناقشت  بالتدريس، قيامهم أثناء زمالئ  مع المعلم

 شاهده. القصورإيما جوانب لتحسين واقتراحات  ،بعدالدرس

 المدرسية. األنشطة إ  المشاركة على المتدربين الطالب يشجع .12

متههدرب عنههد توجيهه  االنتقههادات إليهه ، وعههدم اسههتخدام مراعههاة مشههاعر الطالههب ال .13

بعيههدا  عههن  ، وإهه  كههل األحههوال يكههون التوجيهه سههلوب النقههد الههذ  يمههس شخصههيت أ

 .التالميذ

 ومدير المؤسسة.قة بين الطالب المعلم والمعلم المتعاون توضيح العال .14

 إعداد التقارير عن سير العمل ومستو  الطلبة المعلمين ودرجاتهم. .15

دون  ،دقههةبموضههوعية وتقههويم الطالههب المعلههم ووضههع الدرجههة التهه  يسههتحقها  .16

 .وإ  المعايير المعدة مسبقا  إ  استمارة التقييم ،تطرؾ

 التركيز على الجوانب التربوية.يجب تسجيل وقائع اللقاء، و .17

تخص التدريب  ظةوبالغ منس  التربية العملية إ  الكلية عن أ  مشكلة أو ملحإ .18

 والبرنامج.

 :المتعاون المعلم مهام

 .التدريب ببيئة وتعريفهم المعلمين الطلبة على التعرؾ .1

 مهع التعهاون علهى وحهثهم سيدرسهونهم الهذين الصهفوؾ بتالميذ تعريفهم .4

 .دربالمت المعلم

 .ودعمهم باستمرار، للدروس المعلمين الطلبة وتنفيذ أداء متابعة .3

 .باستمرار المعلمين الطلبة مع التدريب مشكالت مناقشة .2

 حصهت  تنفيهذ بعهد المعلهم الطالب ومناقشة التحضير دإاتر على االطالع .2

 .مباشرة
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 الصههف  التفاعههل أسههاليب حيهه  مههن المعلمههين الطلبههة معلومههات إثههراء .6

 .التعليمية ائلالوس وإعداد

 .تنفيذها قبل المعلم للطالب الدراسية الخطط تدقي  .7

 المؤسسهة إه  المعلهم الطالهب تعتهرض قهد صعوبات أ  حل على العمل .8

 . التعليمية

 .المستخدمة المدرسية واألدلة والمناهج، بالكتب، المعلم الطالب تعريؾ .9

 كاإهةب يسيةالتدر العملية أوج  حول المعلم للطالب الراجعة التؽذية تقديم .11

 .جوانبها

 يريهد منهجيهة ؼيهر أو منهجيهة، نشهاطات أية إ  المعلم الطالب مساعدة .11

 .بها القيام

 .الطالب وتقييم وتصحيحها االختبارات ب جراء ل  السماح .14

 االيجهاب  والنقهد والتوجيه  النصهح وتقديم باحترام المعلم الطالب معاملة .13

 .التالميذ عن بعيدا   انفراد على

 :ؤسسةمال مدٌر مهام

 وتعههريفهم المعلمههين، والطلبههة العمليههة التربيههة مشههرإ  علههى التعههرؾ .1

 كمها إيهها، المدرسه  النشهاط وأمهاكن هااتبرتومخ ومكتبتها وصفوإها لمؤسسةبا

 .المؤسسة إ  العاملين من وؼيرهم المتعاونين بالمعلمين إهمعر  يُ 

 دةبالمشهاه المعلمهون الطلبهة يقهوم سهوؾ الته  الدراسية الصفوؾ تحديد .4

 .ثانيا   إيها الدروس ب لقاء ثم أوال ، إيها

 إهه  حضههورهم مههن والتأكههد  المعلمههين للطلبههة اليههوم  البرنههامج متابعههة .3

 ..ذلك على والمواظبة المحدد الوقت

 تنميهة علهى وتشهجيعهم يحتاجونه  مها كهل إه  المعلمهين الطلبهة  مساعدة .2

 .المهنية ومهاراتهم الشخصية سماتهم
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 التربيههة مشههرإو إيهه  يلتقهه   التعليميههة سسههةالمؤ إهه  خههاص مكههان تهوإير .2

 .والتوجي  المتابعة أجل من المعلمين الطلبة مع العملية

 العمليهة التربية منس  مع بالتنسي  وتسميتهم المتعاونين المعلمين تحديد .6

 .بالكلية

 .بها العمل وآلية المدرسة بأنظمة المعلمين الطلبة تعريؾ .7

 .المتدرب والمعلم المتعاون مالمعل بين التعاون توثي  على العمل .8

 .المعلمين الطلبة بسجالت االحتفاظ .9

 .المتعاون المعلم مع بالتعاون للطالب الدراسية الخطط يتابع .11

 .وقاعات وأجهزة تدريب وسائل من العملية التربية متطلبات تهيئة .11

 الته  النشهاطات كهل إه  المشهاركة علهى وحهثهم المعلمين، الطلبة دعوة .14

 .المؤسسة تقيمها

 .التدريب أثناء إ  المعلم الطالب تصادؾ قد الت  الصعوبات تذليل. 13              

  . الحسنة والمعاملة واإلرشاد النصح توجي  .12                   

    . المتدرب الطالب يتقبل  بأسلوب النقد تقديمو شعور احترام. 12                     
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 العولية الرتبية يف ينيالتق نظام:  

 ومههههدير التربهههو  والمشهههرؾ التخصصههه  المشهههرؾ يشهههترك .1

 إههه  المحهههددة المعهههايير علهههى بنهههاء المعلهههم الطالهههب تقيهههيم إههه  المدرسهههة

 111 مهن النهائية الدرجة وتحسب منهما بكل الخاصة التقييم استمارات

 :2التال  النحو على الدرجة تقسمو

 درجة خمسون( 21)            التخصص  المشرؾ 1.1

 درجة أربعون( 21)               التربو  ؾالمشر 1.4

 ( عشر درجات11مدير مؤسسة التدريب         ) 1.3

 مهن كهل   بهها يقهوم الته   الميدانيهة الزيهارات عدد قلي ال أن يجب. 2

 إتهرة خهالل زيهارات ثهال  عن التخصص والمشرؾ التربو  المشرؾ

 .أدنى كحد التدريب

 :فً التربٌة العملٌة نظام النجاح والرسوب واإلنذار و الحرمان

 مهن %  21 علهى تحصهل إذا إال العمليهة التربيهة مقهرر إه  ناجحا   الطالب ديع ال .1

 للمشههرؾ المخصصههة الدرجههة مههن%  21و التخصصهه  للمشههرؾ المخصصههة الدرجههة

 أحهد عنهد المتهدرب الطالهب رسهوب حالهة إه  المؤسسهة مدير درجة تجمع وال .التربو 

 درجهة إه ن المشهرإين عند الطالب نجاح حالة إ  أما التخصص ، أو التربو  المشرإين

 .اهميدرجت إلى تضاؾ المؤسسة مدير

 .عذر دون الدراس  جدول  من حصتين تؽيب إذا المعلم الطالب ينذر . 4

 االجتماعههات مههن اجتمههاعين حضههور عههن تؽيههب حالههة إهه  المعلههم الطالههب ينههذر  . 3

 .المشرؾ مع األسبوعية

                                                           
( ستون 60ٌستثنى من هذا التقسٌم للدرجات قسم التربٌة الخاصة فٌكون توزٌ  الدرجات على النحو التالً: المشرف التخصصً ) 2

ثالثون درجة، مدٌر مؤسسة  (30( خمس درجات على كراسة التحضٌر، الموجه فً مؤسسة التدرٌب )5درجة باإلضافة إلى )

 .( خمس درجات5التدرٌب )
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  التعليمية المؤسساتإ   بها المعمول واللوائح باألنظمة خلأ إذا المعلم الطالب ينذر .2

 ،بالكليهة الطهالب تأديهب لجنهة إلهى ويحهال ،المؤسسهات ههذه لحقهو  ومراعاة حفاظا  

 .والتربو  التخصص  المشرؾ إليها ويضم

 ثههال  الؽيههاب نسههبة بلؽههت إذا العمليههة التربيههة مواصههلة مههن المعلههم الطالههب يحههرم .5

 .دراسية حصص

  العمليهة التربيهة مهادة إسقاط علي  يجب المذكور الحد المعلم الطالب ؼياب تجاوز إذا .6

 .التدريب مدة نصؾ مض  قبل

 ورئهيس بالكليهة العمليهة التربيهة منسه  مهن المعلهم الطالهب نتيجهة  على التصدي  يتم .7

رئهيس القسهم و  بالكليهة واالمتحانهات الدراسهة قسهم ورئهيس الهنفس وعلم التربية قسم

 .ل ب  الطالبالعلم  المسج

 العولية الرتبية طلبة وواجبات حقىق 
 :ٌلً ما لهم ٌحق -أوالا 

 ضههمن مههن تكههون أن علههى إيههها يرؼههب التهه  التههدريب مؤسسههة اختيههار .1

 تؽييههر لهه  يحهه  وال ،التعلههيم ووزارة الكليههة إدارة بههين عليههها المتفهه  المؤسسههات

 .الكلية إ  العملية التربية منس  بعلم إال التطبي  مؤسسة
 مؤسسهة داخهل التهدريس مههام مهن إليه  يسهند إيمها رأيه  يبهد  له  يسمح .4

 .التدريب
 .العمل  التدريب نشاط إ  االنخراط على تعين  الت  بالتوجيهات ُيزود .3
 .التقييم موضع والمعايير بالمهارات علما   ُيحاط .2
 .مشرإي  إلى واالستفسار بالسؤال التوج  ل  يح  .2
 من الهدؾ يحق  بما المؤسسة رةإدا مع بالتنسي  جدول  اختيار ل  يح  .6

 .العملية التربية
مادام  وؼيرها، ومختبرات معامل من المؤسسة مراإ  استخدام ل  يح  .7

 .الدرس أهداؾ ويحق  التعليمية العملية يخدم ذلك
 الههذ  المحتههو  مكونههات علههى واالطههالع الفصههل، معلههم مههع التواصههل .8

 .محتو ال هذا تدريس إ  مهام  بشأن مع  واالتفا  سيدرس ،
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 مأ اإلدارة قبهل مهن كهان سهواء المؤسسهة إه  بهاحترام يعامل أن ل  يح  .9

 .الطالب مأ المدرسين
 يفههو  بشههكل لهه  الحصههص وإسههناد المدرسههة معلمهه  قبههل مههن اسههتؽالل  عههدم.11

 .طاقت 
 :ٌلً ما علٌهم ٌجب -ثانٌاا 

 .وأنظمتها العملية التربية بقوانين االلتزام .1

 .ظمتهاوأن ،المؤسسة بلوائح االلتزام .4

 .المؤسسة مدير بتوجيهات االلتزام .3

 .المشرإين بتوجيهات االلتزام .2

 . الرسم  الدوام بأوقات االلتزام .2

 .مواعيد بداية ونهاية التربية العمليةب االلتزام .6

 .المتعاون المعلم مع التعاون داءبإ .7

 قهد صهعوبات أو مشكالت بأية العملية التربية منس  أو المشرؾ إشعار .8
 .ريبالتد سير تعترض

 الجزئيهههة والمشهههاركة والصهههفية، المدرسهههية، المشهههاهدة بأعمهههال القيهههام .9
 .والكلية

 المدرسهة، إه  واإلداريهة التدريسهية الهيئهة أعضهاء مهن الهزمالء احترام .11
 .معهم والتعاون

 برنههامج يعقههدها التهه  العمههل وورش واالجتماعههات، النههدوات، حضههور .11
 .إيها الفعال واإلسهام العملية التربية

 معرإتهه ، تطههوير أجههل مههن المؤسسههة إهه  وجههوده إرصههة مههن االسههتفادة .14
 .التربوية ومهارات 

 ومهههدير المتعهههاون والمعلهههم المشهههرؾ مهههن والتوجيههه  المالحظهههات تقبهههل .13
 .منها واالستفادة المؤسسة

 .منهم ترد ظاتوملح بأية االهتمام وإبداء التالميذ، أمور أولياء احترام .12

 باألخالقيهههات والتمتهههع ،مبتدريسهههه يقهههوم نالهههذي الصهههؾ تالميهههذ احتهههرام .12
 .المهنية

 خهههالل مههن إال يكهههون ال الههذ و ،للتالميهههذ الجيههد التعلهههيم إههرص تههوإير .16
 .للدروس الكاإ  واإلعداد التحضير

 .للتالميذ التربو  والتوجي  اإلرشاد، إرص توإير .17
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 .التالميذ على نفسية أو جسدية، عقوبة أ  إيقاع عن االبتعاد .18

 .تالميذه عن التؽيب أو تأخير،ال عدم على المعلم الطالب يحرص أن .19

 للمشرؾ الوقائع نقل إ  والصد  الموضوعية، المعلم الطالب يعتمد أن .41
 .الميدان 

 العولية الرتبية طلبة صفات 

 :الشخصٌة الصفات

 .ومسلك  أخالق  إ  ةقدو المعلم الطالب يكون أن .1

 .تواجه  الت  المشكالت حل على والقدرة بالصبر يتمتع أن .4

 .المحتشم واللباس الالئ  هربالمظ االلتزام .3

 .والبدن الحواس سليم .2

 .انفعاليا   متزن .2

 .والنبرة الصوت واضح النط  جيد .6

 .المختلفة العمر مراحل مع التعامل يحسن إطن يقظ .7

 واألكادٌمٌة المهنٌة الصفات. 

 .الدراسية المادة من التمكن .1

 . إعل  تطبي  إلى نظريا   تعلم  ما نقل على القدرة .4

 .والخاصة العامة لتدريسا بطر  اإللمام .3

 العمليهة أههداؾ وتحقيه  تالميذه لفهم وتوظيفها ،النمو مراحل بخصائص اإللمام .2

 .التعليمية

 .التعليمية الوسائل تصميم إ  اإلبداع .2

 .العنكبوتية الشبكةو الحديثة التعليمية والتقنيات الحاسوب استخدام على القدرة .6
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 العولية الرتبية هراحل 

 :(تدرٌسٌة تطبٌقات) المصغر التدرٌس مرحلة -أوالا 

 علهى يطبه  حيه  وإعدادهم، المعلمين، تدريب أساليب من أسلوب المصؽر التدريس

 تعليميههة مهمههة إهه  أ  مصههؽر  صههف  موقههؾ إهه  ومحههددة ضههرورية، تعليميههة مهههارات

 المتههدرب أداء إخضههاع مههع مصههؽرة، ولحصههة التالميههذ، مههن مصههؽر عههدد ومههع محههددة،

 التقهويم، مهع أخهر  مهرة األداء يكهرر ثم معينة، تقويم بأدوات ضبوطالم المشرؾ لتقويم

 .المهارة ألداء المطلوب المستو  المتدرب يبلػ أن إلى أيضا   يكرر ثم

 المعلهم الطالهب يقهوم حيه  مصهؽرة، أبعهاد ذو حقيقه  تهدريس نه أ نضهيؾ أن ويمكن

 المتعلمين من صؽيرة لمجموعة( هدإان أو هدؾ) األهداؾ محدد مصؽر درس بتدريس

 كههاميرا) المرئهه  التسههجيل بههأداة  الههدروس هههذه تسهجيل يههتم مهها عههادة   الطالههب زمههالء مهن

 أخهر  مهرة تدريسه  المعلهم الطالهب ويعيهد النقهد، من لالستفادة المشاهدة وإعادة( الفيديو

 مهاراتهه  لتحسههين محاولههة إهه  النقههد عمليههات مههن الناتجههة الراجعههة التؽذيههة مههن لالسههتفادة

 .أدائ  تحسينو المستهدإة

 المصغر التدرٌس شروط 

 .المادة متطلب استيفاء .1

 .األهداؾ تحديد .4

 .المصؽر التعليم قاعة تنظيم .3

 .المطلوب التدريب نمط تحديد .2

 .المدرب وحضور توإير .2

 .لألداء المرئ /  الصوت  التسجيل .6

 .المستهدإة المهارة الستخدام المالئم التقييم نموذج استخدام .7

 المصغر التدرٌس خالل من ٌتهاتنم ٌمكن التً المهارات: 

 .التعليم  الموقؾ تهيئة مهارة .1

 .الصفية األسئلة استخدام مهارة .4
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 .التعزيز مهارة .3

 .العلمية المادة من التمكن مهارة .2

 .المتنوعة التعليمية الوسائل استخدام .2

 .اللفظية وطالقت  المعلم مرونة مهارة .6

 (.الدرس إنهاء) الؽل  مهارة .7

 ٌاهامزو المصغر التدرٌس فوائد: 

 .وتسلسلها وتدريجها، التدريب عملية تبسيط -

 متفه  معهايير إلهى باإلشهارة الخهارج  والتقهويم الهذات ، للتقهويم الفعل  التوظيؾ -

 .المعلم الطالب مع عليها

 .الفورية الراجعة للتؽذية الفعل  االستخدام -

 .المعلمين الطلبة لد  والقوة الضعؾ، نواح  إدراك -

 كالمشههرإين المعنيههين مههن عههدد حضههور علههى البدايههة ذمنهه المعلههم الطالههب تعويههد -

 .بنفس  ثقت  من يزيد وهذا والزمالء

 نفسه  عهن التعبيهر إه  المعلهم الطالهب تفيهد المصهؽر التهدريس تل  الت  المناقشة -

 .اإليجابية النقاش بأساليب وتسلح  وتطوره لسان ، وطالقة

 إهه  المرونههةو المعلههم الطالههب شخصههية صههقل المصههؽر التههدريس برنههامج يتههيح -

 .للمستقبل كمعلم نفس  إلى ونظرت  المختلفة، التعليمية المواقؾ مع والتفاعل الحركة

 :المشاهدة مرحلة -:ثانٌاا 

 خطواتهها ولهها أههداإها لهها لخطة وإقا   التطبي  مؤسسات داخل الحية المشاهدات تنفذ

 تتضهمن الته  ننةالمق المالحظة بطاقات وباستخدام األهداؾ، هذه تتحق  خاللها من الت 

 عامهة، بصهفة المدرسهية الحياة مالحظة من المعلم الطالب يكتسبها الت  العلمية الخبرات

 .متنوعة تعليمية مواقؾ إ  تدور الت  التعليمية والخبرات

 -:هما قسمين إلى المشاهدة وتنقسم

 المؤسسههة علههى للتعههرؾ وذلههك الدراسههية، الصههفوؾ خههارج مشههاهدات .1

 .معها والتكيؾ



 
47 

 معلههم) األساسهه  المعلههم مالحظههة وتشههمل الصههفوؾ، داخههل مشههاهدات .4

 .التعليمية بأدواره قيام  أثناء(  الفصل

 المشاهدة مرحلة أهداف:- 

 .المعلم يوظفها الت  الصفية والمهارات األساليب على التعرؾ .1

   مع حضوره أثناء ويشاهده يالحظ  بما نظريا   تعلم  لما المعلم الطالب ربط .4

 .المشاهدة إترة خالل صف  إ  المتعاون المعلم

 .لها واإلعداد العامة ومبادئها المالحظة آداب تعلم .3

 .التعليم مهنة نحو ايجابية اتجاهات اكتساب .2

 .السليم والتقويم البناء النقد مهارات اكتساب .2

 المشاهدة خطوات: 

 :التالية بالخطوات المعلم الطالب قبل من المشاهدة إترة تمر

 وإدارة المتعههاون والمعلههم المشههرؾ مههع ي بالتنسهه للمالحظههة، اإلعههداد .1

 .ؤسسةالم

 تعهديلها ثم المالحظة من االنتهاء إور واالنطباعات المالحظات تسجيل .4

 جلسههة المشههرؾ يعقههد حيهه  المجموعههة، وزمههالء المشههرؾ مههع مناقشههتها بعههد

 التعقيب أجل من شاهدوه ما لمناقشة المشاهدة حصة من االنتهاء إور للمجموعة

 .مالحظاتال وإبداء علي 

 الؽهرض لههذا مصهممة 3مالحظة بطاقة يستخدم أن المعلم للطالب يمكن .3

 أسههاليب الصههف ، التفاعههل المعلههم، شخصههية: التاليههة الجوانههب تؽطهه  أن علههى

 والنههههائ ، المرحلههه  التقهههويم الصهههف ، والنظهههام االنضهههباط وأنواعههه ، التعزيهههز

 توزيههههع وأنواعههههها، األسههههئلة طههههرح التههههدريس، طرائهههه  التعليميههههة، الوسههههائل

 .الخ...الوقت

 

 

                                                           
3

 .المالح  انظر



 
48 

 ٌالمشاهدة فترة ثناءأ فً المعلم لطالبل اتوإرشاد هاتتوج: 

 يطبه  ومها ،والمهتعلم المعلهم من الفصل إ  يجر  لما الدقيقة المالحظة .1

 معلهم إ  والضعؾ القوة جوانب على التعرؾو ،وتقويمية تدريسية أساليب من

 ،التههدريس أثنههاء خهاترسههي علههى إيعمههل االيجابيههة الجوانههب يعههزز ممهها ،الفصههل

 .مستقبال   وتالإيها السلبية الجوانب من والتقليل

 التخطهيط حيه  مهن التهدريس مههارات كاإهة إه  المعلمهين من االستفادة .4

 .والتقويم والتنفيذ

 ضهبط  حيه  من الصؾ مع التعامل إ  المعلمين خبرات من االستفادة .3

 .تواجههم الت  المشكالت وحل

 الصههف  ؼيههر النشههاط وأنههواع المختلفههة المؤسسههة مراإهه  علههى التعههرؾ .2

 .إيها

 ( :الكلً) لًفعال التدرٌس مرحلة -ثالثاا 

 التههدريس إتههرة أكمههل قههد المعلههم الطالههب يكههون أن بعههد الفعلهه  التههدريس مرحلههة تههأت 

 يكفه  مها اكتسهب قهد المتهدرب الطالب يكون أن ُيفترض حي  ،المشاهدة وإترة المصؽر

 التعليميهة بالعمليهة القيهام مسهؤولية ليتهولى تؤهله  الته  التعليميهة والقهدرات المهارات من

 لمهدة المرحلهة ههذه وتسهتمر المشهرإين، أو المتعهاون المعلم من مباشر تدخل دون وحده،

 حصهة بواقع الحصص من عدد تنفيذ المتدرب خاللها يتولى ،المعد للبرنامج وإقا   أسابيع

 أيضهها   إيههها المتههدرب ويقههوم مرحلههة،ال لهههذه المحههددة الفتههرة طههوال يوميهها   أكثههر أو واحههدة

 عهن المالحظهات جميهع يسهجل أن عليه  ويجهب ،الدراسية الحصة ينفذ ل  زميل بمشاهدة

 تقهويم بههدؾ الحصهة بعهد المشهرإين أو المتعاون المعلم مع ذلك إ  المناقشة لتتم زميل ،

 .التوجيهات وتقديم ،بتنفيذه قام الذ  والدرس المعلم الطالب

 :الفعلً تدرٌسال مرحلة أهداف

 بنفسه  يتهولى بحيه  التعليميهة العمليهة إه  إعليها   المتهدرب الطالب إدماج .1

 .التعليم  الموقؾ لتنفيذ الالزمة ماالمه

 الذاتيهة ب مكاناته  إحساسه  خهالل مهن بالنفس الثقة المعلم الطالب إكساب .4

 .التعليم  للجو معايشت  و المتراكمة الخبرات من استفادت  ومن
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 .التعليمية العملية نحو اإليجابية المعلم الطالب تاتجاها تنمية .3

 إهه  الضههرورية التعليميههة والكفايههات المهههارات المعلههم الطالههب إكسههاب .2

 .لها يعد الت  التعليمية المرحلة

 :الفعلً التدرٌس فترة فً العملٌة التربٌة لطلبة توجٌهات

 الحصهة إلثهراء المختلفهة المراجع إلى والرجوع العلمية بالمادة االهتمام .1

 .الدراسية

 المتعلمهين تشهؽل وظيفتهها إلى باإلضاإة ه إ الصفية باألنشطة االهتمام .4

 .الفصل ضبط على المتدرب وتساعد مفيد هو بما

 وتوصهيل المتعلمهين انتبهاه لجهذب المبتكهرة التعليمية بالوسائل االستعانة .3

 .المعلومات

 :المعلم الطالب من المطلوبة التدرٌس مهارات

 وأهمها التخطٌط اتمهار -:أوال

 المحتو  تحليل مهارة. 

 المتعلمين خصائص تحليل مهارة. 

 التدريسية األهداؾ اختيار مهارة. 

 التعليمية الوسائل اختيار مهارة. 

 التقويم أساليب تحديد. 

 المدرس  الواجب تحديد. 

 وأهمها التنفٌذ مهارات -:ثانٌاا 

 الصؾ ؼرإة تهيئة مهارة. 

 حوالشر األذهان تهيئة مهارة. 

 األسئلة طرح مهارة. 
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 العملية العروض تنفيذ. 

 التعليمية الوسائل استخدام. 

 التعزيز مهارة. 

 الصؾ داخل النظام ضبط. 

 الدرس تلخيص. 

 المنزلية الواجبات تعيين. 

 وأهمها التقوٌم مهارات -:ثالثاا 

 الشفهية التقويم أسئلة إعداد. 

 وتصحيحها االختبارات إعداد. 

 جهاوعال التعلم أخطاء تشخيص. 

 وتفسيرها الدرجات رصد. 
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 طرابلس جامعة

 العملٌة التربٌة - طرابلس/  التربٌة كلٌة

 المشاهدة استمارة

 ..................... القٌد رقم ........................../ ....................المعلم  الطالب اسم

 .................. ........................... ؤسسةالم .................................... القسم  

 .............................. الحصة...........................التارٌخ ..................... الٌوم

 ػٕصو اٌّالؽظخ ه.َ
 اٌلهعخ

0 1 2 3 4 

 أٚال : اٌْقص١خ اٌؼبِخ

      ٌَالَ ػٍٝ اٌطالة فٟ ثلا٠خ اٌؾصخ٠ٍمٟ ا 1

      ٠زىٍُ ثٍغخ صؾ١ؾخ ٚٚاضؾخ 2

      ِؼزلي فٟ اٌّْٟ ٚ اٌؾووخ كافً اٌفصً 3

      صٛرٗ َِّٛع ٌغ١ّغ طالثٗ 4

      هاء اٌطالة آ٠ؾزوَ  5

      ٠ظٙو اٌضمخ فٟ ألٛاٌٗ ٚأفؼبٌٗ 6

      ط١ٍك اٌٛعٗ ٚثُْٛ  7

      ٠ٍّه ٔفَٗ ػٕل اٌغضت 8

      ٠ظٙو اٌؾّبً ٚ اٌؾ٠ٛ١خ 9

      ٠زى١ف ِغ اٌّٛالف اٌّزغ١وح 10

      ٠زَُ ثبٌزٛاضغ 11

      ؽَٓ االٍزّبع ٌٍزال١ِن 12

 صب١ٔب : اٌزقط١ظ ٌٍلهً:

      وواً اٌزؾض١و ِٕظُ ٚٔظ١ف كائّب 1

      ٠مَٛ ثزؾض١و اٌلهً 2

      ٠ؾلك األ٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍلهً ثٛضٛػ 3

      ك ٚأٍب١ٌت اٌزله٠ٌ اٌَّزقلِخ فٟ اٌقطخائ٠ؾلك طو 4

      ِٕي١ٌخ( –٠ؾلك ٍٚبئً اٌزم٠ُٛ ) ِٕبلْبد ػبِخ  5
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 –رطج١   ك  –ػ   و   –ر١ّٙ   ل يَ ثقط   ٛاد اٌَ   ١و ف   ٟ اٌ   لهً ) ز   ٠ٍ 6

 (رٍق١ص

     

 صبٌضب : ئعواءاد اٌلهً

      ٠جلأ ثأٍئٍخ ر١ّٙل٠خ ٌّٛضٛع اٌلهً 1

-رؾل٠   ل ٚض   ٛػ-رو٠   ش-األٍ   ئٍخ ) رْ   ٠ٛك ٠ٍز   يَ ثّٙ   بهاد ط   وػ 2

 رٕٛع(-رٛل١ذ
     

      ٠ز١ؼ فوصخ ٌٍطالة ٌطوػ أٍئٍزُٙ 3

ػ لَ اإلعبث خ -اٌغل٠ل-اٌللخ-٠ٍزيَ ثّٙبهاد رٍمٟ اإلعبثبد  )اٌٛضٛػ 4

 اٌغّبػ١خ(
     

      ٠وثظ ث١ٓ ِؼٍِٛبد اٌطالة اٌَبثمخ ِٚٛضٛع اٌلهً اٌغل٠ل 5

       ٌزله٠ٌك اائاٌزٕٛع فٟ اٍزقلاَ طو 6

      ٠َزقلَ إٌّبلْبد كائّب فٟ ػو  اٌلهً اٌغل٠ل 7

      ٠َزقلَ األٍئٍخ كائّب فٟ ػو  اٌلهً اٌغل٠ل 8

      أٍب١ٌت ػو  اٌلهً اٌغل٠ل ٠ٕٛع 9

-االٍ زٕزبط-٠ٕٛع أٍب١ٌت اٌزله٠ٌ ػبِخ ) ِض ً اٍ زقلاَ االٍ زمواء 10

 اٌزؾبٚه(
     

ئّ بهاد -اٌمص ص-) اٌزْ ج١ٗف بءح ِض ً:٠َزقلَ اٌٍٛ بئً اٌٍغ٠ٛ خ ثى 11

 اٌغَُ...(ا١ٌل٠ٓ ٚاٌٛعٗ ٚ
     

      ٠َزقلَ اٌٍٛبئً اٌؾ١َخ فٟ رٛل١زٙب إٌّبٍت 12

اٌىزبث خ -اٌق ظ ٚاض ؼ-٠َزقلَ اٌَجٛهح ثىفبءح)وزبثخ ػٕٛاْ اٌ لهً 13

اٍ    زقلاَ األٌ    ٛاْ ٚاألكٚاد اٌَّ    بػلح اٌٍّق    ص -ف    ٟ ف    ظ َِ    زم١ُ

 اٌَجٛهٞ.....(

     

      اٌٍَٛن اٌغ١ل ٌٍطالة فٛه ظٙٛه٠ٖؼيى  14

      ْ أِىٓئ٠وثظ األؽلاس اٌغبه٠خ ٚاٌج١ئ١خ ثّٛضٛع اٌلهً  15

–) رٛع١   ٗ أٍ   ئٍخ  ِ   ٓ رؾم١   ك أ٘   لاف اٌ   لهً ػ   ٓ طو٠   ك ٠زأو   ل 16

 ٚاعجبد ِٕي١ٌخ(-ِالؽظبد فٟ اٌلهً-رّبه٠ٓ َِٚبئً-ِٕبلْبد ػبِخ
     

 :وإدارتها الصفٌة البٌئة: رابعا

      ٔضجبط اٌصفٟرؾم١ك اال 1

      ٠َزقلَ اٌّؼٍُ اإلصبثخ  غبٌجب فٟ اٌؾىُ اٌصفٟ 2

      ٠َزقلَ اٌّؼٍُ اٌْلح أؽ١بٔب ػٕل اٌٍيَٚ 3
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اإلكاه٠  خ  ػٕ  ل اٌٍ  يَٚ فم  ظ ِض  ً: ) ألف  ً  ٚاِ  و٠َ  زقلَ اٌّؼٍ  ُ األ 4

 وف ػٓ اٌؾل٠ش...( -إٌبفنح
     

      ٠زَُ اٌفصً اٌلهاٍٟ ثبٌٕظبفخ ٚ اٌٙلٚء 5

      ٠واػٟ اٌّؼٍُ هاؽخ اٌطالة فٟ اٌغًٍٛ ٚرؾووبرُٙ 6

-٠مًٍ اٌّؼٍُ ِ ٓ فز واد اٌزْ ٠ِٛ ل له اإلِى بْ  ِض ً ) أف ن اٌغ١ بة 7

 اٌؾل٠ش ِغ ى١ًِ....(-رون اٌفصً
     

-اٌؾ  واهحاٌج١ئ  خ اٌص  ف١خ )أعٙ  يح اٌزجو٠  ل ٚ ٠ٙ  زُ اٌّؼٍ  ُ ثّىٛٔ  بد 8

 (إٌٛافن ،غلهاْٚاإلضبءح ، اٌز٠ٛٙخ ، اٌّمبػل ، اٌ
     

      ٠َزقلَ اٌّؼٍُ أٍّبء اٌطالة ػٕل اٌزؼبًِ ِغ أؽلُ٘ 9

      ال ٠ووي ػٍٝ طالة ِؼ١ٕ١ٓ ػٕل اٌزفبػً اٌصفٟ ِغ اٌطالة 10

      ال ٠فوط فٟ ٔمل اٌطالة ػٕل رؼل٠ً اٌٍَٛن 11

      ٠قٍك اٌزٕبفٌ اٌفوكٞ فٟ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 12

      طخ اٌصف ِٕٚبلْبرٌّْٗبهوخ فٟ أْٔػٍٝ ااٌطالة  ْغغ٠ 13

 

( = أقو رقذَر ورة ً عْذٍب رنىُ اىحقرح ىٌ َةَعو ثهعب ّهباُعب اعٍ اىحصعو 0اىذرجخ )ِالؽظخ : 

( = أعيععً رقععذَر عْععذٍب رنععىُ اىحقععرح قععذ يز ععذ ث ععنو ٍَُععس 4، اىذرجععخ ) ؤسسععخأو اععٍ دا ععو اىَ

 وثذرجخ عبىُخ ٍِ اىجىدح.

                                       ........................التوقيع ......................................... التخصص  المشرؾ اسم

 .....................التوقيع .................................................التربو  المشرؾ اسم

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ         ٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                                ا
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 عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ طواثٌٍ

 4.لذاته الطالب تقٌٌم استمارة

 ................ٌّؼٍُ :.......................................اٌّبكح اٌلها١ٍخ :.......اٍُ اٌطبٌت ا

 ..اٌصف اٌلهاٍٟ :.........................................اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ :...................

 ١ٌَٛ.....................ربه٠ـ اٌؾصخ :.......................ا ..........................َخ :.إٍاٌّ

 .....................اٌّْوف  اٌزوثٛٞ.........................اٌّْوف اٌزقصصٟ:............ 

 اٌؼـــــجبهح
 اٌزمل٠و

0 1 2 3 4 
      أٚال : رم١١ُ ِّبهٍبرٟ اٌزله١َ٠خ 1
      صغذ أ٘لاف اٌلهً فٟ ػجبهاد ٚاضؾخ ِواػ١ب ّوٚط وزبثخ اٌٙلف. 2
      فططذ ألْٔطخ صف١خ ِزٕٛػخ. 3
      افزود ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِٕبٍجخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 4
      ق.١ِْ٘ٛأد اٌّزؼ١ٍّٓ ثأٍٍٛة  5
      هثطذ اٌلهً اٌؾبٌٟ ثبٌلهًٚ اٌَبثمخ. 6
      ٚفود اٌّٛالف اٌّْغؼخ اٌزٟ رض١و كافؼ١خ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌٍزؼٍُ. 7
      ، ٚئٔزبط اٌؾٍٛي اٌغل٠لح.ى١وٍّزؼ١ٍّٓ ٌٍزفٚفود ٚلزب وبف١ب ٌ 8
      اٍزقلِذ أوضو ِٓ طو٠مخ رله٠ٌ ٌزمو٠ت أفىبه اٌلهً ئٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ. 9

      اٍزقلِذ أِضٍخ ٚالؼ١خ أصٕبء ّوؽٟ ٌٍلهً. 10
      ّغؼذ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّْبهوخ ٚاالٍزغبثخ ٚاٌزؼبْٚ. 11
      ٚىػذ أزجبٟ٘ ػٍٝ ع١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ. 12
      ٍزقلِذ أٌفبظب ِٕبٍجخ ٌَّزٜٛ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌنٕٟ٘.ا 13
      ؽووزٟ كافً اٌصف وبٔذ ِٕظّخ. 14
      ٔٛػذ فٟ طجمبد صٛرٟ إلصبهح أزجبٖ اٌّزؼ١ٍّٓ. 15
      اٍزقلِذ فجواد رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ٌَّزٜٛ ّٔٛ اٌّزؼ١ٍّٓ. 16
      ٚىػذ أٍئٍزٟ ػٍٝ ع١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ ثأٍٍٛة ِٕبٍت. 17
      ػيىد ئعبثبد اٌّزؼ١ٍّٓ ثأٍٍٛة ِٕبٍت. 18
      للِذ اٌزغن٠خ اٌواعؼخ فٟ ضٛء ٔزبئظ رم١١ّٟ ٌزؼٍُ اٌّزؼ١ٍّٓ. 19
      صّّذ ٍِقصب ٍجٛه٠ب ّبِال ٌؼٕبصو اٌلهً. 20
      اٍزقلِذ أكٚاد ِزٕٛػخ فٟ رم٠ُٛ أكاء اٌّزؼ١ٍّٓ. 21
      فى١و. وٍفذ اٌّزؼ١ٍّٓ ثزؼ١١ٕبد رَبػلُ٘ ػٍٝ اٌز 22
      ٚىػذ ٚلذ اٌؾصخ ثطو٠مخ ِزٛاىٔخ ِغ وً عبٔت ِٓ عٛأت اٌلهً. 23
١٘ئ   خ عٍ   ًٛ  –اٌز٠ٛٙ   خ  –ػ١ٕ   ذ ثّىٛٔ   بد اٌج١ئ   خ اٌف١ي٠م١   خ ) اإلض   بءح  24

 اٌّزؼ١ٍّٓ(
     

                                                           
4

 .المعلم عليها ُيقيم الت  بالمهارات وتعريف  الذات  النقد على المعلم الطالب تدريب  هو التقييم هذا من الهدؾ
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 صب١ٔب : رم١١ُ ٍٍٛوٟ ٚرفبػالرٟ االعزّبػ١خ كافً ِلهٍخ اٌزله٠ت

      اٌزيِذ ثلفٛي اٌؾصص فٟ ِٛاػ١ل٘ب. 1
      اٌزيِذ ثّٛاػ١ل اٌؾضٛه ٚاالٔصواف. 2
      اٌزيِذ ثبهرلاء اٌيٜ اٌّالئُ ثٛصفٟ ِؼٍّب. 3
      ؽوصذ ػٍٝ رؼل٠ً أكائٟ فٟ ضٛء ِب أٍفود ػٕٗ رٛع١ٙبد ا٢فو٠ٓ. 4
      رؼبٚٔذ ِغ  ئكاهح اٌّلهٍخ فٟ ع١ّغ ِب إٍٔل ٌٟ ِٓ أػّبي. 5
      ٚاظجذ ػٍٝ ؽضٛه طبثٛه اٌصجبػ. 6
      زٙب فوصخ إلصواء فجوارٟ.عؼٍّبهوذ فٟ اٌؾصص اإلضبف١خ ، ٚ 7
      ػاللبرٟ ثّؼٍّٟ اٌزقصص ، ٚثيِالئٟ وبٔذ ع١لح. 8
      اؽزوِذ اٌّزؼ١ٍّٓ ، ٚوٛٔذ ِؼُٙ ػاللبد ٚك٠خ. 9

 

( = أقو رقذَر ورة ً عْذٍب رنىُ اىحقرح ىٌ َةَعو ثهعب ّهباُعب اعٍ اىحصعو 0اىذرجخ )ِالؽظخ : 

( = أعيععً رقععذَر عْععذٍب رنععىُ اىحقععرح قععذ ي ععذ ث ععنو ٍَُععس 4خ ، اىذرجععخ )سععسؤو اععٍ دا ععو اىَأ

 .وثذرجخ عبىُخ ٍِ اىجىدح

أو  بميُعع برَععه هععلٓ اىج بقععخ ٍععِ قجععو اى بىععت اىَععزةيٌ ثةععذ مععو حصععخ َذرسععهب رذرَسعع

 .بجساُ

 اٌلهعخ : ............................................

 

 ............................................رٛل١غ اٌطبٌت اٌّؼٍُ

 رٛل١غ اٌّْوف اٌزوثٛٞ...................................... 

 ........رٛل١غ اٌّْوف اٌزقصصٟ...........................

 

 

 اٌى١ٍخفٟ وث١خ اٌؼ١ٍّخ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                                        رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌز

...............................................                                    .......................................... 
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 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 

 المعلم للطالب  تخصصًال المشرف تقٌٌم استمارة

 لَُ اٌزوث١خ اٌف١ٕخ

 ...............................هلُ اٌم١ل:.....…………ُ اٌطبٌت هثبػٟ .................................... اٍ

 ..........ك :........................َخ اٌزطج١إٍِ...................................اٌمَُ :.......................

 ...............................................ػلك أٍبث١غ اٌزطج١ك :......اٌفصً اٌلهاٍٟ : ..................... 

 ػلك اٌؾصص اٌزله١َ٠خ :...................................ػلك اٌفصٛي :.......................................

 اٌصف :..................................................................اٌلها١ٍخ :...................... اٌّوؽٍخ 

 كهعخ 18 اٌّؾٛه األٚي : ) ِوؽٍخ اٌزقط١ظ ( : ِْب٘لح كفزو ئػلاك اٌلهًٚ

   3 ٠ٛاظت ػٍٝ ئػلاك  فطظ ٌٍلهًٚ ا١ِٛ١ٌخ 1

ـههـ رزضّٓ فطخ اٌلهً: 2
 ــــــ

 

   3 اٌٙلف اٌؼبَ ٌٍلهً. 1.2
   3 أ٘لاف ئعوائ١خ ٚاضؾخ. 2.2
  3 ١َ٠خ ِٛائّخ أل٘لاف اٌلهً.ئعواءاد رله  3.2
  2 أْٔطخ روثظ اٌزؼٍُ اٌغل٠ل ثبٌزؼٍُ اٌَبثك. 4.2
  2 ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 5.2
  2 ٍٚبئً رم٠ُٛ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 6.2

 درجة 54 العلمٌة المادة وصحة الدرس تنفٌذ:  الثانً المحور 

   3 ت ِزٕٛػخ.١ٙ٠ئ اٌّزؼ١ٍّٓ ثبٍزقلاَ أٍب١ٌ 1

  3 ٠َزض١و اٌقٍف١خ اٌّؼوف١خ ٌٍّزؼ١ٍّٓ لجً االٔقواط فٟ اٌلهً. 2

  3 ٠وثظ اٌلهً اٌغل٠ل ثبٌلهًٚ اٌَبثمخ. 3

  3 ٚضٛػ فىوح اٌلهً ػٕل اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 4

  3 رًٍََ األفىبه ٚ رواثطٙب . 5

  3 ِالئّخ األِضٍخ ٌزٛض١ؼ ِؾزٜٛ  اٌلهً. 6

  3 ٌٝ اٌصؼت.ئٌلهً ِٓ اًٌَٙ اٌزلهط فٟ ػو  ا 7

  3 اإلِالئ١خ.قص اٌَجٛهٞ ِٓ األفطبء اٌؼ١ٍّخ ٚفٍٛ اٌٍّ 8

  3 اٌّصطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍلهً ثبٍزّواه.٠َزقلَ اٌوِٛى ٚ 9

  3 ٚضٛػ ٌغخ ٚرؼبث١و اٌطبٌت اٌّؼٍُ ػٕل ّوػ اٌلهً. 10

  3 اٌزّىٓ ِٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠لهٍٙب. 11

  3 ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّْبهوخ فٟ وزبثخ اٌٍّقص اٌَجٛهٞ ٌٍلهً.٠ْغغ اٌّزؼ 12
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إٌّبلْ بد ث١ٕ ٗ ٚث ١ٓ اٌّزؼٍّ ١ٓ ِٕبٍ جخ ٌزٛض ١ؼ أفى به األٍئٍخ اٌؾٛاه٠خ ٚ 13

 اٌلهً.

3  

   3 ٠َزقلَ اٌطو٠مخ إٌّبٍجخ ٌؼو  اٌلهً . 14

   3 اٌزؾلس فٟ اٌفصً ثصٛد َِّٛع. 15

  3 ِلٜ صمخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ فٟ ِؼٍِٛبرٗ. 16

  3 اٌملهح ػٍٝ رغط١خ ع١ّغ ػٕبصو اٌّٛضٛع فالي ىِٓ اٌؾصخ. 17

  3 ٠َزقلَ اٌَجٛهح ثفبػ١ٍخ. 18

 كهعخ18  اٌّؾٛه اٌضبٌش : رم١١ُ رؼٍُ اٌّزؼ١ٍّٓ 

 ٠قزبه األٍٍٛة إٌّبٍت ٌزم١١ُ اٌزؼٍُ. 1
3  

 

 

   3 .٠ىٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزؼ١١ٕبد 2

  - ٠ٍٟ:٠ىٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزؼ١١ٕبد رزَُ ثّب  3

  3 ِورجطخ ثّٛضٛع اٌلهً. 4

  3 ِٕبٍجخ ٌَّزٜٛ اٌّزؼ١ٍّٓ. 5

   3 رًّْ َِز٠ٛبد ِؼوف١خ ِزٕٛػخ. 6

   3 رْغغ ػٍٝ ِّبهٍخ أّٔبط ِزٕٛػخ ِٓ اٌزفى١و. 7

 كهعبد  10 اٌّؾٛه اٌواثغ : االعزّبع األٍجٛػٟ 

   4 اٌّٛاظجخ ػٍٝ ؽضٛه االعزّبػبد األٍجٛػ١خ ِغ اٌّْوف. 1

  4 إٌّبلْخ ٚئثلاء اٌوأٞ اٌنٞ ٠ىْف ػٓ صمبفخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 2 

ػ  و  األػّ  بي اٌّجزى  وح )ٚاٌغٙ  ٛك اٌنار١  خ( اٌز  ٟ ٠م  َٛ ثٙ  ب اٌطبٌ  ت  3

 اٌّؼٍُ. 
4  

  4 رمجً إٌصبئؼ ٚاٌزٛع١ٙبد ِٕٚبلْزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن٘ب. 4

  4 رل٠ٚٓ اٌٍّؾٛظبد اٌزٟ ٠جل٠ٙب اٌّْوف. 5

  اٌّغّٛع  
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 اٌلهعخ ثبٌؾوٚف...........................................................................

 .............................ٗرٛل١ؼ.............................................اٍُ اٌّْوف اٌزقصصٟ :..............

 

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 ي٠بهح األٌٚٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................ربه٠ـ اٌ

 ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 

 ) اٌفؼٍٟ( ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ:رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ 

 :_ربه٠ـ اٌي٠بهح 

 األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................
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 اٌضب١ٔخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 ...................... اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................اٌضبٌضخ...........

 اٌواثؼخ ............................... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 ................اٌقبَِخ.............................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...

 ..  اٌَبكٍخ...............................اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................

 االعزّبع كافً اٌى١ٍخ:ربه٠ـ اٌّإٍَخ:              ربه٠ـ االعزّبػبد كافً

 ٚي ..................................................األ.             األٚي ................................................

 اٌضبٟٔ .................................................          اٌضبٟٔ .................................................

 ..........................................اٌضبٌش .......           .................................اٌضبٌش...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ 

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

 



 
21 

 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 المعلم للطالب  تخصصًال المشرف تقٌٌم استمارة

 

 ...............................هلُ اٌم١ل:.....…………اٍُ اٌطبٌت هثبػٟ .................................... 

 ..........ك :........................َخ اٌزطج١إٍِ...................................اٌمَُ :.......................

 ........................اٌفصً اٌلهاٍٟ : ............................................ػلك أٍبث١غ اٌزطج١ك :...... 

 .............................ػلك اٌؾصص اٌزله١َ٠خ :...................................ػلك اٌفصٛي :..........

 اٌصف :..................................................................اٌلها١ٍخ :...................... اٌّوؽٍخ 

 

 كهعخ 18 الجوانب الشخصٌة اٌّؾٛه األٚي : 

   2 وضوح الصوت 1
  2 المظهر العام )  النظافة ،اللٌاقة ،الحٌوٌة( 2

  2 الثقة بالنفس و اتزان الشخصٌة 3

  2 الصبر والمرونة  4

  3 مرحة وبشوشة 5

  3 تقبل النقد البناء 6

  2 الحماس والدافعٌة للعمل 7

  2 المواظبة وااللتزام فً العمل 8

 درجة 15 كراسة التحضٌر :  الثانً المحور 

   2 التخطٌط واإلعداد الٌومً للنشاطات  1
  3 على صٌاغة األهداف القدرة 2

  3 تهٌئة األطفال لموضوع الدرس 3

  3 اختٌار الوسائل التعلٌمٌة والطرٌقة المناسبة للتدرٌس 4

  2 عرض النشاط وتوضٌحه 5

  2 استخدام أسالٌب تقوٌم مالئمة للدرس 6

 كهعخ 24 الجانب التربوي التعلٌمً اٌّؾٛه اٌضبٌش :  
االبتعزاد عزن التزوبٌخ -إنسانٌة )عزدم اسزتخدام العنزف معاملة األطفال بصورة 1

 والترهٌب(
3   

 
   3 تشجٌ  الطفل على التعبٌر التلقائً 2
  3 تنمٌة العادات الصحٌة السلٌمة 3

  4 القدرة على االستعداد القرائً والكتابً 4

  4 القدرة على تنمٌة المفاهٌم العلمٌة 5

  4 ٌةالقدرة على تنمٌة القٌم الدٌن 6

   3 القدرة على إكساب األطفال سلوكٌات المحافظة على البٌئة 7

 كهعبد  24 األنشطة التربوٌةاٌّؾٛه اٌواثغ :  
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  التربٌة الفنٌة -أ  
 

 
   3 توظٌف األشغال الٌدوٌة المناسبة لألطفال 1

   3 القدرة على تشجٌ  األطفال على التعبٌر الفنً 2

 التربٌة الحركٌة -ب  
 

 
 

   3 القدرة على تطبٌق األنشطة الحركٌة المختلفة 1
   3 نشاطهم الحركًفً مشاركة األطفال  2
  القصة –ج  

  4 التخطٌط للقصة ) اإلعداد الجٌد للقصة مسبقا( 1

  4 تحقٌق أهداف تربوٌة معٌنة 2

  د / الموسٌقى واألناشٌد 

  2 األنشودة.مدى تحقٌق أهداف تربوٌة وتعلٌمٌة من كلمات  1

 مدى قدرتها على أن ٌتفاعل األطفال م  األنشودة 2
 

2  

 كهعخ 19  الصفٌة اإلدارة: الخامس المحور 

   3 الصف إدارة وحسن النظام حفظ على القدرة 1

  2  الصفً التفاعل إحداث على القدرة 2

 مةواأللعاب،السززال الوسززائل ،ترتٌززب نظافززة)  الصززفٌة بالبٌئززة االهتمززام 3
 (واألمن

2  

  2 التعزٌز استخدام مدى 4

  2 تفكٌرهم وإثارة األطفال انتباه جذب على القدرة 5

  2 الوقت إدارة مهارة امتالك 6

  2 والغٌاب الحضور ومتابعة تنظٌم 7

  2 األطفال بٌن الفردٌة الفروق مراعاة مدى 8

  2 األطفال لمتابعة مالحظات سجل بإعداد االهتمام 9

  اٌّغّٛع  
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 ......................................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف.........................................................

 .............................ٗرٛل١ؼ.............................................اٍُ اٌّْوف اٌزقصصٟ :..............

 

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 ربه٠ـ اٌي٠بهح األٌٚٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 .............ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً.........

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ ) اٌفؼٍٟ( ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ:

 األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................:_ربه٠ـ اٌي٠بهح 

 خ ......................... اٌفصً...................اٌضب١ٔخ................................. اٌؾص                      
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 اٌضبٌضخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 اٌواثؼخ ............................... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 ................................ اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................اٌقبَِخ

 ..اٌَبكٍخ...............................اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................

 االعزّبع كافً اٌى١ٍخ:ربه٠ـ اٌّإٍَخ:              ربه٠ـ االعزّبػبد كافً

 األٚي ...................................................             ألٚي ................................................ا

 اٌضبٟٔ .................................................          اٌضبٟٔ .................................................

 اٌضبٌش .................................................           .............................................اٌضبٌش...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ 

.............................................................................                        ............. 
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Faculty of Education Tripoli 

 
English Department 

Teaching practice observation sheet 

 
Trainee’s name:……………………………………       ID No:………………………..... 

Observation:    1      2     3      final            Date: ……………………………….. 

Students level:………………………………..           Subjects:……………………….…  

Evaluation 
Criteria 

Evaluated Point 
Mar
ks 100 

 

Lesson Plan Note book organization/ lesson aims /5  

Lesson 
Presentation 

Clear introduction/ warming up /5 

 
__ 
30 

Lesson’s logical sequence/ Time 
management 

/5 

Sufficient and illustrative examples /5 

Activities and exercises /5 

Assessment/Homework /5 

Language 
Competence 

Grammar /8 

__ 

40 

Pronunciation /8 

Fluency /8 

Spelling /8 

Clear instruction and communication /8 

Classroom 
Management 

Pair/group work /5 

 

Student participation /5 

Teacher’s catering for different levels /5 

Use of 
teaching Aids 

Effective use of the white board /5 

__ 

31 

Audio visual aids /5 

Technology(data show) /5 

Total   
 

___ 
100 
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1-  The mark in letters ………………………………………………………………………………………………… 

2-The academic supervisor . ………………………………………………………………………………………… 

3- Signature . ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4- Visits dates during the observation : 

5-The first visit : …………………………………………………………………………………………………………… 

6-Period : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

7- Group : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

8- The second visit : ……………………………………………………………………………………………………… 

9- period : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

10- Group……………………………………………………………………………………………………………………… 

11- The visits dates during the actual teaching of the student teacher : 

12- The first visit …………………………………………………………………………………………………………… 

13- period : …………………………………………………………………………………………………………………… 

14- Group………………………………………………………………………………………………………………………. 

15-The second visit : ……………………………………………………………………………………………………… 

16- period………………………………………………………………………………………………………………………. 

17- group……………………………………………………………………………………………………………………….. 

The third... ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 The forth.... ………………………………………………………………………………………………………………….. 

The fifth..... …………………………………………………………………………………………………………………… 

The sixth.... ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

18-The dates of the meetings in the institution : 

The first meeting ... ………………………………………………………………………………………………………… 

The second meeting: ... ………………………………………………………………………………………………….. 

 

19- The dates of the meetings in the college : 

The first meeting... …………………………………………………………………………………………………………. 

The second meeting: ... ………………………………………………………………………………………………….. 

The third meeting: ... …………………………………………………………………………………………………….. 

 

The Teaching Practice Coordinator in the college:……………………………………………………………. 

 

Signature :……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 

 المعلم للطالب  تخصصًال المشرف تقٌٌم استمارة

 الحاسوب قسم

 ...............................هلُ اٌم١ل:.....…………اٍُ اٌطبٌت هثبػٟ .................................... 

 ..........ك :........................َخ اٌزطج١إٍِ...................................اٌمَُ :.......................

 ........................اٌفصً اٌلهاٍٟ : ............................................ػلك أٍبث١غ اٌزطج١ك :...... 

 ......................ػلك اٌؾصص اٌزله١َ٠خ :...................................ػلك اٌفصٛي :.................

 اٌصف :..................................................................اٌلها١ٍخ :...................... اٌّوؽٍخ 

 كهعخ 15 ػلاك اٌلهًٚئِوؽٍخ اٌزقط١ظ ( : ِْب٘لح كفزو  اٌّؾٛه األٚي : )

   3 ٠ٛاظت ػٍٝ ئػلاك  فطظ ٌٍلهًٚ ا١ِٛ١ٌخ 1

فطخ اٌلهً: رزضّٓ 2 ـ 
 ـ

  

   2 ئعوائ١خ ٚاضؾخ. بأ٘لاف 1.2
   2 اٌٙلف اٌؼبَ ٌٍلهً. 2.2
   2 ئعواءاد رله١َ٠خ ِٛائّخ أل٘لاف اٌلهً.  3.2
   2 أْٔطخ روثظ اٌلهً اٌغل٠ل ثبٌلهً اٌَبثك. 4.2
   2 ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 5.2
   2 ٍٚبئً رم٠ُٛ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 6.2

 درجة 60   العلمٌة المادة وصحة الدرس تنفٌذ:  الثانً المحور 

   3 ١ٙ٠ئ اٌطبٌت اٌّؼٍُ  طالثٗ ثبٍزقلاَ أٍب١ٌت ِزٕٛػخ. 1

  3 ٠َزض١و اٌقٍف١خ اٌّؼوف١خ ٌٍطالة لجً االٔقواط فٟ اٌلهً. 2

  3 ٠وثظ اٌلهً اٌغل٠ل ثبٌلهًٚ اٌَبثمخ. 3

  3 ُ.ٚضٛػ فىوح اٌلهً ػٕل اٌطبٌت اٌّؼٍ 4

  3 رًٍََ األفىبه ٚ رواثطٙب ػٕل اٌطبٌت اٌّؼٍُ. . 5

  3 ٠َزقلَ األِضٍخ اٌّالئّخ ٌزٛض١ؼ ِؾزٜٛ  اٌلهً. 6

  3 زلهط فٟ ػو  اٌلهً ِٓ اًٌَٙ ئٌٝ اٌصؼت.٠ 7

  3 صؾخ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ. 8

فٍٛ اٌٍّقص اٌَجٛهٞ أٚ أٞ ١ٍٍٚخ رؼ١ّ١ٍخ ٠َزقلِٙب اٌطبٌت اٌّؼٍ ُ   9

 اإلِالئ١خ.ٚفطبء اٌؼ١ٍّخ ِٓ األ

3  

  3 اٌٍّقص اٌَجٛهٞ ٠غطٟ وً ِؾبٚه اٌلهً. 10
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  3 ٠َزقلَ اٌوِٛى ٚ اٌّصطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍلهً ثبٍزّواه. 11

  3 ٚضٛػ ٌغخ ٚرؼبث١و اٌطبٌت اٌّؼٍُ ػٕل ّوػ اٌلهً. 12

  3 اٌزّىٓ ِٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠لهٍٙب. 13

  3 هوخ فٟ وزبثخ اٌٍّقص اٌَجٛهٞ ٌٍلهً.٠ْغغ اٌطالة ػٍٝ اٌّْب 14

إٌّبلْبد ث١ٕٗ ٚث١ٓ طالث ٗ ِٕبٍ جخ ٌزٛض ١ؼ أفى به األٍئٍخ اٌؾٛاه٠خ ٚ 15

 اٌلهً.

3  

  3 ٠َزقلَ طو٠مخ اٌزله٠ٌ إٌّبٍجخ ٌؼو  اٌلهً . 16

  3 اٌزؾلس فٟ اٌفصً ثصٛد ٚاضؼ َِّٛع. 17

  3 ِلٜ صمخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ فٟ ِؼٍِٛبرٗ. 18

  3 اٌملهح ػٍٝ رغط١خ ع١ّغ ػٕبصو اٌّٛضٛع فالي ىِٓ اٌؾصخ. 19

  3 ٠ٛظف اٌىزبة اٌّلهٍٟ ٌزٕف١ن اٌلهً ثٕغبػ 20

 كهعخ15 اٌّؾٛه اٌضبٌش : رم١١ُ رؼٍُ اٌّزؼ١ٍّٓ 

   2 ٠قزبه األٍٍٛة إٌّبٍت ٌزم١١ُ اٌزؼٍُ. 1

  2 ٠ىٍف اٌطالة ثزؼ١١ٕبد )ِٙبَ ، ٚاعجبد (. 2 
  - )اٌّٙبَ ٚاٌٛاعجبد( اٌزٟ ٠ىٍف ثٙب اٌطالة رزَُ ثّب ٠ٍٟ:اٌزؼ١١ٕبد  2.1
  2 ِورجطخ ثّٛضٛع اٌلهً. 2.1
  3 ِٕبٍجخ ٌَّزٜٛ اٌطالة )للهارُٙ اٌؼم١ٍخ ٚاٌّؼوف١خ(. 2.3
  3 رًّْ َِز٠ٛبد ِؼوف١خ ٍٍٚٛو١خ ٚٚعلا١ٔخ ِزٕٛػخ 2.4
  3 رْغغ اٌطالة ػٍٝ ِّبهٍخ أّٔبط ِزٕٛػخ ِٓ اٌزفى١و. 2.5

 كهعبد  10 اٌّؾٛه اٌواثغ : االعزّبع األٍجٛػٟ 

   4 اٌّٛاظجخ ػٍٝ ؽضٛه االعزّبػبد األٍجٛػ١خ ِغ اٌّْوف. 1

  4 إٌّبلْخ ٚئثلاء اٌوأٞ اٌنٞ ٠ىْف ػٓ صمبفخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 2 

ػو  األػّبي اٌّجزىوح )ٚاٌغٙٛك اٌنار١خ( اٌزٟ ٠مَٛ ثٙ ب اٌطبٌ ت  3

 اٌّؼٍُ. 
4  

  4 بئؼ ٚاٌزٛع١ٙبد ِٕٚبلْزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن٘ب.رمجً إٌص 4

  4 رل٠ٚٓ اٌٍّؾٛظبد اٌزٟ ٠جل٠ٙب اٌّْوف. 5

  اٌّغّٛع  
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 ...............................................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف.................................................

 .............................ٗرٛل١ؼ.............................................قصصٟ :..............اٍُ اٌّْوف اٌز

 

 

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 ربه٠ـ اٌي٠بهح األٌٚٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 ي٠بهح اٌضب١ٔخ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................ربه٠ـ اٌ

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ ) اٌفؼٍٟ( ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ:

 ٌفصً....................األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ ......................... ا:_ربه٠ـ اٌي٠بهح 
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 اٌضب١ٔخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................                  

 اٌضبٌضخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 ....................... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................اٌواثؼخ ........

 ..اٌقبَِخ.............................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................

 ..  ............اٌَبكٍخ...............................اٌؾصخ ......................... اٌفصً.....

 االعزّبع كافً اٌى١ٍخ:ربه٠ـ اٌّإٍَخ:              ربه٠ـ االعزّبػبد كافً

 األٚي ...................................................             األٚي ................................................

 اٌضبٟٔ .................................................          .............اٌضبٟٔ ....................................

 اٌضبٌش .................................................           .................................اٌضبٌش...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ                     اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ        

................................................                        .......................................... 
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 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 

 علمالم للطالب  تخصصًال المشرف تقٌٌم استمارة

 فصل معلم قسم

 ...............................هلُ اٌم١ل:.....…………اٍُ اٌطبٌت هثبػٟ .................................... 

 ..........ك :........................َخ اٌزطج١إٍِ...................................اٌمَُ :.......................

 ..................................................................ػلك أٍبث١غ اٌزطج١ك :......اٌفصً اٌلهاٍٟ : .. 

 ػلك اٌؾصص اٌزله١َ٠خ :...................................ػلك اٌفصٛي :.......................................

 اٌصف :..................................................................اٌلها١ٍخ :...................... اٌّوؽٍخ 

 كهعخ 15 اٌّؾٛه األٚي : ) ِوؽٍخ اٌزقط١ظ ( : ِْب٘لح كفزو ئػلاك اٌلهًٚ

   3 ٠ٛاظت ػٍٝ ئػلاك  فطظ ٌٍلهًٚ ا١ِٛ١ٌخ 1

ـ رزضّٓ فطخ اٌلهً: 2
 ـ

 

  2 اٌٙلف اٌؼبَ ٌٍلهً. 1.2
  2 أ٘لاف ئعوائ١خ ٚاضؾخ. 2.2
  2 ئعواءاد رله١َ٠خ ِٛائّخ أل٘لاف اٌلهً.  3.2
  2 أْٔطخ روثظ اٌزؼٍُ اٌغل٠ل ثبٌزؼٍُ اٌَبثك. 4.2
  2 ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 5.2
  2 ٍٚبئً رم٠ُٛ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 6.2

 درجة 63 العلمٌة المادة وصحة الدرس تنفٌذ:  الثانً المحور 

   3 ثبٍزقلاَ أٍب١ٌت ِزٕٛػخ.١ٙ٠ئ اٌّزؼ١ٍّٓ  1

   3 ٠َزض١و اٌقٍف١خ اٌّؼوف١خ ٌٍّزؼ١ٍّٓ لجً االٔقواط فٟ اٌلهً. 2

  3 ٠وثظ اٌلهً اٌغل٠ل ثبٌلهًٚ اٌَبثمخ. 3

  3 ٚضٛػ فىوح اٌلهً ػٕل اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 4

  3 رًٍََ األفىبه ٚ رواثطٙب . 5

  3 ٌلهً.اِخ األِضٍخ ٌزٛض١ؼ ِؾزٜٛ  ءِال 6

  3 ٌزلهط فٟ ػو  اٌلهً ِٓ اًٌَٙ ئٌٝ اٌصؼت.ا 7

  3 صؾخ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ. 8

  3 اإلِالئ١خ.قص اٌَجٛهٞ ِٓ األفطبء اٌؼ١ٍّخ ٚفٍٛ اٌٍّ 9

  3 اٌٍّقص اٌَجٛهٞ ٠غطٟ وً ِؾبٚه اٌلهً. 10

  3 اٌّصطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍلهً ثبٍزّواه.٠َزقلَ اٌوِٛى ٚ 11

  3 اٌّؼٍُ ػٕل ّوػ اٌلهً.ٚضٛػ ٌغخ ٚرؼبث١و اٌطبٌت  12
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ِلٜ اٌؼّك ٚ االرَبع ٌفُٙ اٌطبٌت اٌّؼٍُ ٌٍّفب١ُ٘ ٚ اٌم ٛا١ٔٓ اٌّزؼٍم خ  13

 ثبٌلهً.

3  

 3  اٌزّىٓ ِٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠لهٍٙب. 14

 4  ٠ْغغ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّْبهوخ فٟ وزبثخ اٌٍّقص اٌَجٛهٞ ٌٍلهً. 15

١ٕ  ٗ ٚث  ١ٓ اٌّزؼٍّ  ١ٓ ِٕبٍ  جخ ٌزٛض  ١ؼ إٌّبلْ  بد ثاألٍ  ئٍخ اٌؾٛاه٠  خ ٚ 16

 أفىبه اٌلهً.

 3 

 3  .قلَ اٌطو٠مخ إٌّبٍجخ ٌؼو  اٌله٠ًَز 17

 4  اٌزؾلس فٟ اٌفصً ثصٛد َِّٛع. 18

 3  ِلٜ صمخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ فٟ ِؼٍِٛبرٗ. 19

 3  اٌملهح ػٍٝ رغط١خ ع١ّغ ػٕبصو اٌّٛضٛع فالي ىِٓ اٌؾصخ. 20

 4  هٍٟ ثطو٠مخ ع١لح.اٍزقلاَ اٌىزبة اٌّل 21

 3  ٠َزقلَ اٌَجٛهح ثفبػ١ٍخ. 22

 12 اٌّؾٛه اٌضبٌش : رم١١ُ رؼٍُ اٌّزؼ١ٍّٓ 

 كهعخ

   4 ٠قزبه األٍٍٛة إٌّبٍت ٌزم١١ُ اٌزؼٍُ. 1

  2 .٠ىٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزؼ١١ٕبد 2 

  - ٠ىٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزؼ١١ٕبد رزَُ ثّب ٠ٍٟ: 3

  4 ِورجطخ ثّٛضٛع اٌلهً. 4

  4 ٍجخ ٌَّزٜٛ اٌّزؼ١ٍّٓ.ِٕب 5

  4 رًّْ َِز٠ٛبد ِؼوف١خ ِزٕٛػخ. 6

  4 رْغغ ػٍٝ ِّبهٍخ أّٔبط ِزٕٛػخ ِٓ اٌزفى١و. 7

 كهعبد  10 اٌّؾٛه اٌواثغ : االعزّبع األٍجٛػٟ 

   4 اٌّٛاظجخ ػٍٝ ؽضٛه االعزّبػبد األٍجٛػ١خ ِغ اٌّْوف. 1

  4 اٌطبٌت اٌّؼٍُ. إٌّبلْخ ٚئثلاء اٌوأٞ اٌنٞ ٠ىْف ػٓ صمبفخ 2 

ػو  األػّبي اٌّجزىوح )ٚاٌغٙٛك اٌنار١خ( اٌز ٟ ٠م َٛ ثٙ ب اٌطبٌ ت  3

 اٌّؼٍُ. 
4  

  4 رمجً إٌصبئؼ ٚاٌزٛع١ٙبد ِٕٚبلْزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن٘ب. 4

  4 رل٠ٚٓ اٌٍّؾٛظبد اٌزٟ ٠جل٠ٙب اٌّْوف. 5

  اٌّغّٛع  

 

100 

 

 ........................................................................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف...................

 .............................ٗرٛل١ؼ.............................................اٍُ اٌّْوف اٌزقصصٟ :..............

 

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 

 ٌٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................ربه٠ـ اٌي٠بهح األٚ

 ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................
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 ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ: رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ ) اٌفؼٍٟ(

 :_ربه٠ـ اٌي٠بهح 

 األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 اٌضب١ٔخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 ............. اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................اٌضبٌضخ....................

 اٌواثؼخ ............................... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 .......اٌقبَِخ.............................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً............

 ..  اٌَبكٍخ...............................اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................

 االعزّبع كافً اٌى١ٍخ:ربه٠ـ اٌّإٍَخ:              ربه٠ـ االعزّبػبد كافً

 ............................................األٚي .......             األٚي ................................................

 اٌضبٟٔ .................................................          اٌضبٟٔ .................................................

 .................................اٌضبٌش ................           .................................اٌضبٌش...............

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ 

............................................                        .............................................. 
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 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 

 المعلم للطالب  تخصصًال المشرف تقٌٌم استمارة

 العربٌة اللغة قسم

 ...............................هلُ اٌم١ل:.....…………اٍُ اٌطبٌت هثبػٟ .................................... 

 ..........ك :........................َخ اٌزطج١إٍِ...................................اٌمَُ :.......................

 ........................اٌفصً اٌلهاٍٟ : ............................................ػلك أٍبث١غ اٌزطج١ك :...... 

 ..................................ػلك اٌؾصص اٌزله١َ٠خ :...................................ػلك اٌفصٛي :.....

 اٌصف :..................................................................اٌلها١ٍخ :...................... اٌّوؽٍخ 

 كهعخ 18 اٌّؾٛه األٚي : ) ِوؽٍخ اٌزقط١ظ ( : ِْب٘لح كفزو ئػلاك اٌلهًٚ

   3 ٠ٛاظت ػٍٝ ئػلاك  فطظ ٌٍلهًٚ ا١ِٛ١ٌخ 1

ـ رزضّٓ فطخ اٌلهً: 2
 ـ

 

  3 اٌٙلف اٌؼبَ ٌٍلهً. 1.2
  2 أ٘لاف ئعوائ١خ ٚاضؾخ. 2.2
  2 ئعواءاد رله١َ٠خ ِٛائّخ أل٘لاف اٌلهً.  3.2
  2 أْٔطخ روثظ اٌزؼٍُ اٌغل٠ل ثبٌزؼٍُ اٌَبثك. 4.2
  2 ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 5.2
  2 ٛع اٌلهً.ٍٚبئً رم٠ُٛ ِالئّخ ٌّٛض 6.2

  2 أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚأكٚارٗ وبف١خ ِٚزلهعخ ِٚزٕٛػخ 3

 درجة 61 العلمٌة المادة وصحة الدرس تنفٌذ:  الثانً المحور 

   4 ١ٙ٠ئ اٌّزؼ١ٍّٓ ثبٍزقلاَ أٍب١ٌت ِزٕٛػخ. 1

  4 ٠َزض١و اٌقٍف١خ اٌّؼوف١خ ٌٍّزؼ١ٍّٓ لجً االٔقواط فٟ اٌلهً. 2

  3 بٌلهًٚ اٌَبثمخ.٠وثظ اٌلهً اٌغل٠ل ث 3

  3 ٚضٛػ فىوح اٌلهً ػٕل اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 4

  3 رًٍََ األفىبه ٚ رواثطٙب . 5

  3 ٌلهً.اِالئّخ األِضٍخ ٌزٛض١ؼ ِؾزٜٛ   6

  3 ٌزلهط فٟ ػو  اٌلهً ِٓ اًٌَٙ ئٌٝ اٌصؼت.ا 7

  3 صؾخ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ. 8

  3 ِالئ١خ.فٍٛ اٌٍّقص اٌَجٛهٞ ِٓ األفطبء اٌؼ١ٍّخ ٚاإل 9

  3 اٌٍّقص اٌَجٛهٞ ٠غطٟ وً ِؾبٚه اٌلهً. 10



 
24 

  3 ٠َزقلَ اٌوِٛى ٚ اٌّصطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍلهً ثبٍزّواه. 11

  4 ٚضٛػ ٌغخ ٚرؼبث١و اٌطبٌت اٌّؼٍُ ػٕل ّوػ اٌلهً. 12

ِلٜ اٌؼّك ٚ االرَبع ٌفُٙ اٌطبٌت اٌّؼٍُ ٌٍّفب١ُ٘ ٚ اٌم ٛا١ٔٓ اٌّزؼٍم خ  13

 ثبٌلهً.

4  

  4 اٌزّىٓ ِٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠لهٍٙب. 14

  4 ٠ْغغ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّْبهوخ فٟ وزبثخ اٌٍّقص اٌَجٛهٞ ٌٍلهً. 15

إٌّبلْ  بد ث١ٕ  ٗ ٚث  ١ٓ اٌّزؼٍّ  ١ٓ ِٕبٍ  جخ ٌزٛض  ١ؼ األٍ  ئٍخ اٌؾٛاه٠  خ ٚ 16

 أفىبه اٌلهً.

4  

  4 ٠َزقلَ اٌطو٠مخ إٌّبٍجخ ٌؼو  اٌلهً . 17

  4 ً ثصٛد َِّٛع.اٌزؾلس فٟ اٌفص 18

  4 ِلٜ صمخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ فٟ ِؼٍِٛبرٗ. 19

  4 اٌملهح ػٍٝ رغط١خ ع١ّغ ػٕبصو اٌّٛضٛع فالي ىِٓ اٌؾصخ. 20

  4 اٍزقلاَ اٌىزبة اٌّلهٍٟ ثطو٠مخ ع١لح. 21

  4 ٠َزقلَ اٌَجٛهح ثفبػ١ٍخ. 22

  4 ِواػبح اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ اٌطالة 23

  4 اٌزؼ١ّ١ٍخ ثْىً فؼبيرٛظ١ف اٌٍٛبئً  24

  4 ٠غٍك اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ثطو٠مخ ع١لح 25

  4 أٍئٍخ اٌزال١ِن ٚاٍزفَبهارُٙ ػ٠ٓغ١ت  26

 كهعخ12 اٌّؾٛه اٌضبٌش : رم١١ُ رؼٍُ اٌّزؼ١ٍّٓ 

   4 ٠قزبه األٍٍٛة إٌّبٍت ٌزم١١ُ اٌزؼٍُ. 1

  2 .٠ىٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزؼ١١ٕبد 2 

  - بد رزَُ ثّب ٠ٍٟ:٠ىٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزؼ١١ٕ 3

  4 ِورجطخ ثّٛضٛع اٌلهً. 4

  4 ِٕبٍجخ ٌَّزٜٛ اٌّزؼ١ٍّٓ. 5

  1 رًّْ َِز٠ٛبد ِؼوف١خ ِزٕٛػخ. 6

  1 رْغغ ػٍٝ ِّبهٍخ أّٔبط ِزٕٛػخ ِٓ اٌزفى١و. 7

  1 ٠يٚك اٌطالة ثزغن٠خ هاعؼخ فٛه٠خ رَبػل ػٍٝ رؾم١ك اٌزؼٍُ 8

  1 ى اٌزؼٍُ اٌصفٟ.٠ىٍف اٌطالة ثأْٔطخ ث١ئ١خ رؼي 9

 كهعبد  10 اٌّؾٛه اٌواثغ : االعزّبع األٍجٛػٟ 

   4 اٌّٛاظجخ ػٍٝ ؽضٛه االعزّبػبد األٍجٛػ١خ ِغ اٌّْوف. 1

  4 إٌّبلْخ ٚئثلاء اٌوأٞ اٌنٞ ٠ىْف ػٓ صمبفخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 2 

ػو  األػّبي اٌّجزىوح )ٚاٌغٙٛك اٌنار١خ( اٌز ٟ ٠م َٛ ثٙ ب اٌطبٌ ت  3

 . اٌّؼٍُ
4  

  4 رمجً إٌصبئؼ ٚاٌزٛع١ٙبد ِٕٚبلْزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن٘ب. 4

  4 رل٠ٚٓ اٌٍّؾٛظبد اٌزٟ ٠جل٠ٙب اٌّْوف. 5

  اٌّغّٛع  
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 .....................................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف..........................................................

 .............................ٗرٛل١ؼ.............................................اٍُ اٌّْوف اٌزقصصٟ :..............
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 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 ..........ربه٠ـ اٌي٠بهح األٌٚٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً............

 ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ ) اٌفؼٍٟ( ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ:

 :_ربه٠ـ اٌي٠بهح 

 .................. اٌفصً....................األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ .......

 اٌضب١ٔخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 اٌضبٌضخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 ......................... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................اٌواثؼخ ......

 ..اٌقبَِخ.............................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................

 ..  ..............اٌَبكٍخ...............................اٌؾصخ ......................... اٌفصً...

 االعزّبع كافً اٌى١ٍخ:ربه٠ـ اٌّإٍَخ:              ربه٠ـ االعزّبػبد كافً

 األٚي ...................................................             األٚي ................................................

 اٌضبٟٔ .................................................          ...............اٌضبٟٔ ..................................

 اٌضبٌش .................................................           .................................اٌضبٌش...............

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ                اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ             

...............................................                        .......................................... 
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 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 

 المعلم للطالب  تخصصًال المشرف تقٌٌم استمارة

 الرٌاضٌات مقس

 ...............................هلُ اٌم١ل:.....…………اٍُ اٌطبٌت هثبػٟ .................................... 

 ..........ك :........................َخ اٌزطج١إٍِ...................................اٌمَُ :.......................

 .............................................................ػلك أٍبث١غ اٌزطج١ك :......اٌفصً اٌلهاٍٟ : ....... 

 ػلك اٌؾصص اٌزله١َ٠خ :...................................ػلك اٌفصٛي :.......................................

 اٌصف :..................................................................اٌلها١ٍخ :...................... اٌّوؽٍخ 

 كهعخ 5 اٌّؾٛه األٚي : ) ِوؽٍخ اٌزقط١ظ ( : ِْب٘لح كفزو ئػلاك اٌلهًٚ

   3 ص١بغخ أ٘لاف اٌلهً ص١بغخ ٚاضؾخ 1

  1 االٍزّواه٠خ فٟ اٌزؾض١و ا١ٌِٟٛ ٚرٕٛع األِضٍخ 2
  1 رٛى٠غ اٌيِٓ ػٍٝ األ٘لاف 3

 درجة 25 العلمٌة المادة وصحة الدرس تنفٌذ:  الثانً المحور 

   3 ر١ٙئخ اٌطٍجخ ثبٍزقلاَ أٍب١ٌت ِزٕٛػخ 1

  3 ئصبهح اٌقٍف١خ اٌّؼوف١خ ٌٍطٍجخ لجً االٔقواط فٟ اٌلهً 2

  4 هثظ اٌلهً اٌغل٠ل ثبٌلهًٚ اٌَبثمخ 3

  4 اٌزًٍََ إٌّطمٟ فٟ ػو  اٌّؾزٜٛ 4

  4 اٍزقلاَ ٍٚبئً رؼ١ٍُ ِٕبٍجخ 5

  4 اٍزقلاَ األٍئٍخ اٌٙبكفخ ٚاٌّض١وح ٌزفى١و اٌطٍجخ 6

  4 اٌؼلاٌخ فٟ رٛى٠غ األٍئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ 7

  4 ئصبهح كافؼ١خ اٌطبٌت ٌٍزؼٍُ 8

  4 ِواػبح اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ اٌطٍجخ 9

  4 رفؼ١ً كٚه اٌطٍجخ ّف٠ٛبً ٚوزبث١بً أصٕبء اٌلهً 10

  3 ٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخصؾخ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزّىٓ ِ 11

 كهعخ10 اٌّؾٛه اٌضبٌش : ئكاهح اٌصف 

 رٕظ١ُ اٌفصً ٚر١ٙئزٗ ثْىً ِٕبٍت 1
4  

 

 

   4 اإلفبكح اٌىبٍِخ ِٓ ىِٓ اٌؾصخ 2

  4 فو أصٕبء اٌلهًآٚاضؾخ لجً االٔزمبي ِٓ عيء ئٌٝ  ئػطبء رؼ١ٍّبد 3

  4 رٕظ١ُ ئعبثبد اٌطٍجخ ِٚزبثؼزٙب 4

  4 ِٕبٍت ٌٍزؼٍُ طٛاي اٌؾصخ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِٕبؿ 5

 كهعبد  10 اٌّؾٛه اٌواثغ : ِٙبهاد االرصبي 
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   4 ٚضٛػ اٌصٛد ٚاٌزؾلس ثٍغخ ١ٍٍّخ 1

  4 ِؼبٍِخ اٌطٍجخ ثطو٠مخ ِٕبٍجخ ٚرمجٍُٙ 2 

  4 اٌْقص١خ إٌّبٍجخ 3

  4 االٍزّبع ٌزَبؤالد اٌطٍجخ ِٕٚبلْزُٙ 4

  4 كلخ اٌىزبثخ ٚٚضٛػ اٌقظ ػٍٝ اٌَجٛهح 5

  اٌّغّٛع  
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 ..................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف.............................................................................

 .............................ٗرٛل١ؼ.............................................اٍُ اٌّْوف اٌزقصصٟ :..............

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 

 ربه٠ـ اٌي٠بهح األٌٚٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 ...............ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً.......

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ ) اٌفؼٍٟ( ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ:

 :_ربه٠ـ اٌي٠بهح 

 األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 ........ اٌفصً...................اٌضب١ٔخ................................. اٌؾصخ .................

 اٌضبٌضخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 اٌواثؼخ ............................... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 ............. اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................اٌقبَِخ...................

 ..  اٌَبكٍخ...............................اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................

 االعزّبع كافً اٌى١ٍخ:ربه٠ـ اٌّإٍَخ:              ربه٠ـ االعزّبػبد كافً

 األٚي ...................................................             ...................................األٚي .............

 اٌضبٟٔ .................................................          اٌضبٟٔ .................................................
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 اٌضبٌش .................................................           .................................اٌضبٌش...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ 

 ..........................................                       ................................................ 
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 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ  

 

 المعلم للطالب  تخصصًال المشرف تقٌٌم استمارة

 األحٌاء قسم

 ..................رقم القيد............... الطالب رباعي ..................................... اسم

 ............................التطبيق :.................................الفصل الدراسي :..... مدرسة

 الحصص التدريسية : ....................... ددالتطبيق :............................ع أسابيع عدد

 .................الدراسية : ..................... المرحلةالفصول : .......................... عدد

 الصف :...............

 كهعبد 10 اٌّؾٛه األٚي : ) ِوؽٍخ اٌزقط١ظ ( : ِْب٘لح كفزو ئػلاك اٌلهًٚ

   2 ٠ٛاظت ػٍٝ ئػلاك  فطظ ٌٍلهًٚ ا١ِٛ١ٌخ 1

ـ رزضّٓ فطخ اٌلهً: 2
 ـ

 

  2 اٌٙلف اٌؼبَ ٌٍلهً. 1.2
  2 ٚاضؾخ. أ٘لاف ئعوائ١خ 2.2
  1 ئعواءاد رله١َ٠خ ِٛائّخ أل٘لاف اٌلهً.  3.2
  1 أْٔطخ روثظ اٌزؼٍُ اٌغل٠ل ثبٌزؼٍُ اٌَبثك. 4.2
  1 ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 5.2
  1 ٍٚبئً رم٠ُٛ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 6.2

 درجة 30  العلمٌة المادة وصحة الدرس تنفٌذ:  الثانً المحور 

   4 .  متنوعة أسالٌب باستخدام المتعلمٌن ٌهٌئ 1

  4 .  الدرس فً االنخراط قبل للمتعلمٌن المعرفٌة الخلفٌة ٌستثٌر 2

  4 . السابقة بالدروس الجدٌد الدرس ٌربط 3

  4 . المعلم الطالب عند الدرس فكرة وضوح 4

  4 .وترابطها األفكار تسلسل 5

  4 . الدرس تويمح لتوضٌح األمثلة مالئمة 6

  4 .العلمٌة المادة صحة 7

  4 .العلمٌة األخطاء من السبوري الملخص خلو 8

  4 .الدرس محاور كل ٌغطً السبوري الملخص 9

  4 باستمرار للدرس العلمٌة والمصطلحات الرموز ٌستخدم 10

 والقززوانٌن للمفززاهٌم المعلززم الطالززب لفهززم تسززاعالوا العمززق ىمززد 11
   بالدرس ةالمتعلق

4  

  4 مناسزززبة المتعلمزززٌن وبزززٌن بٌنزززه والمناقشزززات الحوارٌزززة األسزززئلة 12
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 . الدرس أفكار لتوضٌح
  3 .  الدرس لعرض المناسبة الطرٌقة ٌستخدم 13

 . الحصة زمن خالل الموضوع عناصر جمٌ  تغطٌة علً القدرة 14

 
3  

 كهعبد  10 اٌّؾٛه اٌضبٌش : االعزّبع األٍجٛػٟ 

   4 ٌّٛاظجخ ػٍٝ ؽضٛه االعزّبػبد األٍجٛػ١خ ِغ اٌّْوف.ا 1

  4 إٌّبلْخ ٚئثلاء اٌوأٞ اٌنٞ ٠ىْف ػٓ صمبفخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 2 

ػو  األػّبي اٌّجزىوح )ٚاٌغٙٛك اٌنار١خ( اٌز ٟ ٠م َٛ ثٙ ب اٌطبٌ ت  3

 اٌّؼٍُ. 
4  

  4 رمجً إٌصبئؼ ٚاٌزٛع١ٙبد ِٕٚبلْزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن٘ب. 4

  4 رل٠ٚٓ اٌٍّؾٛظبد اٌزٟ ٠جل٠ٙب اٌّْوف. 5

  اٌّغّٛع  
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 .................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف..............................................................................................

 .............................ٗرٛل١ؼ.............................................اٍُ اٌّْوف اٌزقصصٟ :..............

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 ربه٠ـ اٌي٠بهح األٌٚٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 ..................... اٌفصً...................... ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ.................................... اٌؾصخ

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ ) اٌفؼٍٟ( ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ:

 :_ربه٠ـ اٌي٠بهح 

 األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 ........... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................اٌضب١ٔخ......................

 اٌضبٌضخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 ........اٌواثؼخ ............................... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...........

 ..اٌقبَِخ.............................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................

 ..  اٌَبكٍخ...............................اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................

 ع كافً اٌى١ٍخ:االعزّبربه٠ـ اٌّإٍَخ:              ربه٠ـ االعزّبػبد كافً
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 األٚي ...................................................             األٚي ................................................

 .......اٌضبٟٔ ..........................................          اٌضبٟٔ .................................................

 اٌضبٌش .................................................           .................................اٌضبٌش...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ 
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 طواثٌٍ –عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 لَُ اٌزوث١خ اٌقبصخ

 األكادٌمً األداء مستوى تقٌٌم استمارة

 ..................قيد.................رقم الالطالب رباعي .............................. اسم

 التطبيق :............................................ سةؤسم

ه.

 د

ع١ل  ِّزبى اٌلهعخ اٌّٙبهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ

 علاً 

 ضؼ١ف ِمجٛي ع١ل

 )صفو(

       (4أٚالً:_ اٌغٛأت اٌْقص١خ ) 

صؾخ ِق بهط اٌؾ وٚف ٚٚض ٛػ  1

 اٌصٛد
      

       ؾٛاً ٚاٌّظٙو اٌؼبٍَالِخ اٌ 2

       ارياْ اٌْقص١خ 3

       (11صب١ٔبً :_اٌزقط١ظ ) 

٘    لافبً ٍ    ٍٛو١خ ِؾ    لكح أ٠ض    غ  4

 ٚٚاضؾخ ِٚزٕٛػخ
      

٠وثظ ث١ٓ اٌلهً اٌغل٠ل ٚاٌلهً  5

 اٌَبثك
      

٠قزبه اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبٍجخ  6

 ٌزؾم١ك األ٘لاف
      

ٟ ٠قز    به أٍ    ب١ٌت اٌز    له٠ٌ اٌز     7

 رؾمك األ٘لاف
      

٠قطظ الٍزقلاَ أكٚاد اٌزم ٠ُٛ  8

 إٌّبٍجخ

      

وواٍخ اٌزؾض ١و)اوزّبي ع١ّ غ  9

 اٌغٛأت(

      

       (26اٌزٕف١ن ) -صبٌضبً: 

٠ّٙ    ل ٌٍ    لهً ثطو٠م    خ رَ    زض١و  10

 كافؼ١خ اٌزال١ِن
      

٠َ    زقلَ ٌغ    خ ٍ    ١ٍّخ ِٕبٍ     جخ  11

 ٌَّزٜٛ اٌزال١ِن
      

به ثص   ٛهح ِٕظّ   خ ٠ؼ   و  األفى    12

 ِٚزواثطخ
      

       صؾخ اٌّبكح اٌلها١ٍخ 13

اٌم  لهح ػٍ  ٝ ع  نة أزج  بٖ اٌزال١ِ  ن  14

 ٚئصبهح كافؼ١زُٙ
      

٠ٛظف ا١ٌٍٍٛخ اٌزؼ١ّ١ٍ خ ثّٙ بهح  15

 ٌقلِخ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ
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٠ؼ    يى اٍ    زغبثبد اٌزال١ِ    ن ف    ٟ  16

 اٌٛلذ إٌّبٍت
      

ٛال    غ ٠    وثظ اٌّ    بكح اٌزؼ١ّ١ٍ    خ ث 17

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ
      

٠ؼّ   ً ػٍ   ٝ ر   ٛف١و ث١ئ   خ ٔفَ   ١خ،  18

 ٚػلَ اٍزقلاَ اٌؼٕف
      

       ٠صؾؼ أفطبء اٌزال١ِن 19

       ُ٘ءهاآ٠ؾزوَ اٌزال١ِن ٠ٚزمجً  20

٠  ٕظُ اٌٛل  ذ ٠َٚ  زّو ف  ٟ رٕف١  ن  21

 اٌّّٙبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
      

٠زؼبِ    ً ِ    غ اٌّٛال    ف اٌص    ف١خ  22

 ثبرياْ ٚ٘لٚء
      

٠غٍ  ك اٌّٛل  ف اٌزؼ١ٍّ  ٟ ثطو٠م  خ  23

 صؾ١ؾخ
      

       (5اٌزم٠ُٛ ) -هاثؼبً: 

       ٠ٙزُ ثزصؾ١ؼ وواٍخ اٌز١ٍّن 24

       اٌز٠ٕٛغ فٟ أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ 25

       اٍزّواه٠خ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ 26

       (14اٌزقصص ) -فبَِبً: 

اٌّؼوف     خ اٌغ١     لح ثقص     بئص  27

 اٌفئخ

      

ّؼٍِٛ   خ ثّ   ب ٠زٕبٍ   ت رى   واه اٌ 28

 ِغ اٌفئخ

      

اٌّؼوفخ اٌغ١لح ثَّزٜٛ ئػبل خ  29

 اٌز١ٍّن

      

       اٌَّبٔلح إٌف١َخ ٌٍز١ٍّن 30

       لجٛي اٌطبٌت ٌٍفئخ 31

ئرمبْ اٌطبٌت ألٍب١ٌت اٌزٛاصً  32

 اٌقبصخ ثبٌفئخ

      

       فٍك ِٛالف ٔغبػ ٌٍطالة 33

 

كهع                   خ اٌطبٌ                   ت          (        60ِغّ                   ٛع اٌ                   لهعبد  )

 اٌّؼٍُ...............................
 اٌلهعخ ثبٌؾوٚف...........................................................................................

 

 ................................................ٗرٛل١ؼ..................................اٍُ اٌّْوف :..............

 اٌى١ٍخفٟ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ 

................................................                            .......................................... 
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 طواثٌٍ –ِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ عب

 لَُ اٌزوث١خ اٌقبصخ

 الحٌاتٌة المهارات فً األداء مستوى تقٌٌم استمارة

الطالممممممممممممممممممممممممممب ربمممممممممممممممممممممممممماعي ...............................................رقممممممممممممممممممممممممممم  اسممممممممممممممممممممممممممم
 ....................التطبيق :................................ ؤسسةم .................................يدالق

ه.

 د

ع١ل  ِّزبى اٌلهعخ اٌّٙبهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ

 علاً 

 ضؼ١ف ِمجٛي ع١ل

 )صفو(

أٚالً:_ اٌغٛأت اٌْقص١خ  

(4) 

      

صؾخ ِقبهط اٌؾ وٚف ٚٚض ٛػ  1

 اٌصٛد
      

       ٍالِخ اٌؾٛاً ٚاٌّظٙو اٌؼبَ 2

       ارياْ اٌْقص١خ 3

       (11صب١ٔبً :_اٌزقط١ظ ) 

٘    لافبً ٍ    ٍٛو١خ ِؾ    لكح أ ٠ض    غ 4

 ٚٚاضؾخ ِٚزٕٛػخ
      

٠وثظ ث١ٓ اٌلهً اٌغل٠ل ٚاٌلهً  5

 اٌَبثك
      

٠قزبه اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبٍجخ  6

 ٌزؾم١ك األ٘لاف
      

٠قز   به أٍ    ب١ٌت اٌز    له٠ٌ اٌز    ٟ  7

 رؾمك األ٘لاف
      

٠قطظ الٍزقلاَ أكٚاد اٌزم٠ُٛ  8

 إٌّبٍجخ

      

اوزّبي ع١ّ غ وواٍخ اٌزؾض ١و) 9

 اٌغٛأت(

      

       (26اٌزٕف١ن         ) -صبٌضبً: 

       ئػلاك اٌقطخ اٌزٕف١ن٠خ 10

       ٟرؾل٠ل اٌٍَٛن اٌّلفٍ 11

اٍ  زّبهح رَ  غ١ً اٌّز  لهة ػٍ  ٝ  12

 اٌّٙبهح
      

اٌّ   يط ث   ١ٓ إٌْ   بطبد إٌظو٠   خ  13

 ٚاٌؼ١ٍّخ
      

هث  ظ اٌجؤ  بِظ إٌظ  وٞ ث  بٌقجوح  14

 اٌؾ١خ
      

       ر١ّٕخ ِٙبهح االٍزمال١ٌخ 15

       ر١ّٕخ اٌّٙبهاد االعزّبػ١خ 16
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       ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌؾوو١خ 17

       ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌؼم١ٍخ 18

       ر١ّٕخ اٌناووح اٌجصو٠خ 19

       ر١ّٕخ اٌناووح اٌَّؼ١خ 20

اٌم   لهح ػٍ    ٝ اٍ   زقلاَ أٍ    ٍٛة  21

 رؾ١ًٍ اٌّّٙخ
      

اٌم   لهح ػٍ    ٝ اٍ   زقلاَ أٍ    ٍٛة  22

 اٌزٍم١ٓ
      

اٌم   لهح ػٍ    ٝ اٍ   زقلاَ أٍ    ٍٛة  23

  إٌّنعخ
      

اٌم   لهح ػٍ   ٝ اٍ   زقلاَ  أٍ   ٍٛة  24

 اٌٍؼت
      

       رؾل٠ل اٌّض١واد ِٓ ؽٌٛٗ 25

       (5اٌزم٠ُٛ      ) -هاثؼبً: 

       اٍزّواه٠خ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ 26

       اّزوان األٍوح فٟ اٌزم٠ُٛ 27

       اٌز٠ٕٛغ فٟ اٌزم٠ُٛ 28

       (14اٌزقصص    ) -فبَِبً: 

اٌّؼوف    خ اٌغ١    لح ثقص    بئص  29

 اٌفئخ

      

رى  واه اٌّؼٍِٛ  خ ثّ  ب ٠زٕبٍ   ت  30

 ِغ اٌفئخ

      

اٌّؼوفخ اٌغ١لح ثَّزٜٛ ئػبلخ  31

 اٌز١ٍّن

      

       اٌَّبٔلح إٌف١َخ ٌٍز١ٍّن 32

       لجٛي اٌطبٌت ٌٍفئخ 33

ئرم        بْ اٌطبٌ        ت ألٍ        ب١ٌت  34

 اٌزٛاصً اٌقبصخ ثبٌفئخ

      

       فٍك ِٛالف ٔغبػ ٌٍطالة 35

 

 (60ِغّٛع اٌلهعبد  )

 ....................................كهعخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ......   

 
 اٌلهعخ ثبٌؾوٚف..................................................

 
 ف....................................................................................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚ

 ................................................ٗرٛل١ؼ...................................اٍُ اٌّْوف :........

 اٌى١ٍخفٟ رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ                           اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ          

................................................                            .......................................... 
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 طواثٌٍ –عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 لَُ اٌزوث١خ اٌقبصخ

 التنطٌق مهارة فً األداء مستوى قٌٌمت استمارة

 .................................دالطالب رباعي .....................................رقم القي اسم

 التطبيق :.................................................... ؤسسةم

ه.

 د

ع١ل  ِّزبى اٌلهعخ اٌّٙبهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ

 علاً 

 ؼ١فض ِمجٛي ع١ل

 )صفو(

       (4أٚالً:_ اٌغٛأت اٌْقص١خ ) 

صؾخ ِقبهط اٌؾ وٚف ٚٚض ٛػ  1

 اٌصٛد
      

       ٍالِخ اٌؾٛاً ٚاٌّظٙو اٌؼبَ 2

       ارياْ اٌْقص١خ 3

       (11صب١ٔبً :_اٌزقط١ظ ) 

٘    لافبً ٍ    ٍٛو١خ ِؾ    لكح أ٠ض    غ  4

 ٚٚاضؾخ ِٚزٕٛػخ
      

٠وثظ ث١ٓ اٌلهً اٌغل٠ل ٚاٌلهً  5

 َبثكاٌ
      

٠قزبه اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبٍجخ  6

 ٌزؾم١ك األ٘لاف
      

٠قز    به أٍ    ب١ٌت اٌز    له٠ٌ اٌز    ٟ  7

 رؾمك األ٘لاف
      

٠قطظ الٍزقلاَ أكٚاد اٌزم٠ُٛ  8

 إٌّبٍجخ

      

وواٍخ اٌزؾض ١و)اوزّبي ع١ّ غ  9

 اٌغٛأت(

      

       (26اٌزٕف١ن ) -صبٌضبً: 

       عًٍٛ اٌطفً ثٙلٚء 10

       اٌملهح ػٍٝ ّل أزجبٖ اٌطفً 11

٠ؼ   و  األفى   به ثص   ٛهح ِٕظّ   خ  12

 ِٚزواثطخ
      

رؾل٠     ل اٌّض١     واد ف     ٟ اٌج١ئ     خ  13

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
      

اؽزواَ اٌّؼٍّ خ الهر لاء اٌّالث ٌ  14

 إٌّبٍجخ
      

ٚض   ٛػ ِق   بهط اٌؾ   وٚف ػٕ   ل  15

 اٌّؼٍّخ
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       اٌزىواه ثصٛهح ِزمٕخ 16

       صجو اٌّؼٍّخ ػٍٝ اٌّزؼٍُ اٌطفً 17

       كلخ ٍّغ اٌّؼٍّخ ٌٍطفً 18

       اٌزغن٠خ اٌواعؼخ اٌفٛه٠خ ٌٍّزؼٍُ 19

       ِالئّخ ا١ٌٍٍٛخ اٌَّزقلِخ 20

       اٍزقلاَ اٌّوآح 21

       رم١َُ اٌّّٙخ اٌَّزٙلفخ 22

       اٌزؼي٠ي اٌفٛهٞ 23

       (5اٌزم٠ُٛ ) -هاثؼبً: 

       ٠ٙزُ ثزصؾ١ؼ وواٍخ اٌز١ٍّن 24

       اٌز٠ٕٛغ فٟ أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ 25

       اٍزّواه٠خ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ 26

       (14اٌزقصص ) -فبَِبً: 

اٌّؼوف     خ اٌغ١     لح ثقص     بئص  27

 اٌفئخ

      

رى   واه اٌّؼٍِٛ   خ ثّ   ب ٠زٕبٍ   ت  28

 ِغ اٌفئخ

      

اٌّؼوفخ اٌغ١لح ثَّزٜٛ ئػبلخ  29

 ١ّناٌزٍ

      

       اٌَّبٔلح إٌف١َخ ٌٍز١ٍّن 30

       لجٛي اٌطبٌت ٌٍفئخ 31

ئرم        بْ اٌطبٌ        ت ألٍ        ب١ٌت  32

 اٌزٛاصً اٌقبصخ ثبٌفئخ

      

       فٍك ِٛالف ٔغبػ ٌٍطالة 33

 

 ( 60ِغّٛع اٌلهعبد  )

 كهعخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ...............................  

 
 ...................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف........

 
 

 .................اٌلهعخ اٌّزؾصً ػ١ٍٙب ثبٌؾوٚف................................................................

 ................................................ٗرٛل١ؼ................................اٍُ اٌّْوف :..............

 

 اٌى١ٍخفٟ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ 

................................................                            .......................................... 
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 طواثٌٍ –زوث١خ عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌ

 لَُ اٌزوث١خ اٌقبصخ

 ةٌالتدرٌب المؤسسات موجهً تقٌٌم استمارة

 رباعي .......................................رقم القيد................................. طالبال اسم

 التطبيق :.................................................... ؤسسةم

ع١ل  ِّزبى اٌلهعخ ؼ١ّ١ٍخاٌّٙبهاد اٌز ه.د

 علاً 

 ضؼ١ف ِمجٛي ع١ل

 )صفو(

      2 ٚضٛػ اٌصٛد 1

      2 اٌّظٙو اٌؼبَ )إٌظبفخ_ْٔبطبرٗ( 2

ل     لهح اٌطبٌ     ت ػٍ     ٝ اٌزقط     ١ظ  3

 اٌزله٠َٟ
2      

للهح اٌطبٌ ت ػٍ ٝ رؾل٠ ل األ٘ لاف  4

 اٌٍَٛو١خ
2      

      2 للهح اٌطبٌت ػٍٝ ئكاهح اٌصف 5

      2 ق اٌفوك٠خِواػبح اٌفوٚ 6

      2 صؾخ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ 7

      2 اٍزقلاَ ا١ٌٍٍٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 8

اٌزأو     ل ِ     ٓ اٍ     ز١ؼبة اٌزال١ِ     ن  9

 )اٌزىواه(
2      

      2 للهح اٌطبٌت ػٍٝ ّل االٔزجبٖ 10

ِ      خ ٍِق      ص اٌَ      جٛهح ءِال 11

 ٚرٕظ١ّٗ

2      

      2 ػلَ اٍزقلاَ اٌزٛث١ـ ٚاٌؼمبة 12

      2 زصؾ١ؼ وواٍبد اٌزال١ِن٠ٙزُ ث 13

ِ   لٜ ِواػ   بح اٌَّ   زٜٛ اٌؼمٍ   ٟ  14

 ٌٍزال١ِن
2      

ئرمبْ اٌطبٌت ألٍب١ٌت اٌزٛاصً ِغ  15

 اٌزال١ِن
2      

 (30ِغّٛع اٌلهعبد  )

 

 

 

 4 رقم نموذج
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 ..................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف......................................كهعخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ...............................

 ..........................................اٍُ اٌّْوف :...............................................رٛل١ؼٗ.............

 

 

 اٌى١ٍخفٟ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ 

..........................................................                            ................................ 
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 طواثٌٍ –عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 لَُ اٌزوث١خ اٌقبصخ

 المركز إدارة تقٌٌم استمارة

 القيد................................. الطالب رباعي ......................................رقم اسم

 التطبيق :.................................................... ؤسسةم

 درجات 5درجة التقيين هن "مخسة "  _ظة :ىحهل

ه

 لُ

       اٌلهع                خ اٌّزؾص                ً                            اٌؼجبهح                                اٌلهعخ               

 ػ١ٍٙب

  1ِٛاظجزٗ ػٍٝ اٌؾضٛه ٌّإٍَخ اٌزله٠ت       1

  2لجٛي اٌطبٌت ٌٍّٙبَ اٌّٛوٍخ ئ١ٌٗ                  2

  2ِْبهوخ اٌطبٌت فٟ ْٔبطبد اٌّإٍَخ          3

 

 .......................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف.................................كهعخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ...............................

 

 اٍُ ِل٠و اٌّووي....................................................رٛل١ؼٗ.................................................

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ 

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

 

 5 رقم نموذج
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 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 المعلم للطالب  التخصصً المشرف تقٌٌم استمارة

 الكٌمٌاء قسم

 ........................رقم القيد...........................الطالب رباعي ...................... اسم

 ..........الفصل الدراسي :................................التطبيق :.......................... مدرسة

 ..عدد الحصص التدريسية : .......................يق :...........................أسابيع التطب عدد

الفصممممممممول : ..........................المرحلممممممممة الدراسممممممممية : ........................الصممممممممف  ددعمممممممم
...............: 

 كهعبد 10 اٌّؾٛه األٚي : ) ِوؽٍخ اٌزقط١ظ ( : ِْب٘لح كفزو ئػلاك اٌلهًٚ

   2 ٠ٛاظت ػٍٝ ئػلاك  فطظ ٌٍلهًٚ ا١ِٛ١ٌخ 1

  ــ رزضّٓ فطخ اٌلهً: 2
  2 ٌٍلهً. اٌٙلف اٌؼبَ 1.2
  2 أ٘لاف ئعوائ١خ ٚاضؾخ. 2.2
  1 ئعواءاد رله١َ٠خ ِٛائّخ أل٘لاف اٌلهً.  3.2
  1 أْٔطخ روثظ اٌزؼٍُ اٌغل٠ل ثبٌزؼٍُ اٌَبثك. 4.2
  1 ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 5.2
  1 ٍٚبئً رم٠ُٛ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 6.2

 درجة 30  العلمٌة المادة صحةو الدرس تنفٌذ:  الثانً المحور 

   4 .  متنوعة أسالٌب باستخدام المتعلمٌن ٌهٌئ 1

  4 .  الدرس فً االنخراط قبل للمتعلمٌن المعرفٌة الخلفٌة ٌستثٌر 2

  4 . السابقة بالدروس الجدٌد الدرس ٌربط 3

  4 .  المعلم الطالب عند الدرس فكرة وضوح 4

  4 . وترابطها األفكار تسلسل 5

  4 .  الدرس ىمحتو لتوضٌح األمثلة مةءمال 6

  4 . العلمٌة المادة صحة 7

  4 . العلمٌة األخطاء من السبوري الملخص خلو 8

  4 . الدرس محاور كل ٌغطً السبوري الملخص 9

  4 باستمرار للدرس العلمٌة والمصطلحات الرموز ٌستخدم 10

 المتعلقزة والقوانٌن للمفاهٌم المعلم لبالطا لفهم تساعواال العمق مدي 11
   بالدرس

4  
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 لتوضزٌح مناسزبة المتعلمزٌن وبزٌن بٌنزه والمناقشات الحوارٌة األسئلة 12
 . الدرس أفكار

4  

  3 .  الدرس لعرض المناسبة الطرٌقة ٌستخدم 13

 . الحصة زمن خالل الموضوع عناصر جمٌ  تغطٌة علً القدرة 14

 
3  

 كهعبد  10 ش : االعزّبع األٍجٛػٟاٌّؾٛه اٌضبٌ 

   4 اٌّٛاظجخ ػٍٝ ؽضٛه االعزّبػبد األٍجٛػ١خ ِغ اٌّْوف. 1

  4 إٌّبلْخ ٚئثلاء اٌوأٞ اٌنٞ ٠ىْف ػٓ صمبفخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 2 

ػ  و  األػّ  بي اٌّجزى  وح )ٚاٌغٙ  ٛك اٌنار١  خ( اٌز  ٟ ٠م  َٛ ثٙ  ب اٌطبٌ  ت  3

 اٌّؼٍُ. 
4  

  4 ِٕٚبلْزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن٘ب.رمجً إٌصبئؼ ٚاٌزٛع١ٙبد  4

  4 رل٠ٚٓ اٌٍّؾٛظبد اٌزٟ ٠جل٠ٙب اٌّْوف. 5

  اٌّغّٛع  

 

50 

 

 ...................................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف...........................................................

 ...............................................رٛل١ؼٗ.............................اٍُ اٌّْوف اٌزقصصٟ :............

 

 

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 

 ربه٠ـ اٌي٠بهح األٌٚٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 ................................ اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ....

 

 

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ )اٌفؼٍٟ( ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ:

 

 ربه٠ـ اٌي٠بهح :_

 ..........األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ ......................... اٌفصً..........

 اٌضب١ٔخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................
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 اٌضبٌضخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 ....................... اٌفصً...................اٌواثؼخ ............................... اٌؾصخ ..

 اٌقبَِخ.............................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 اٌَبكٍخ...............................اٌؾصخ ......................... اٌفصً................... 

 كافً اٌّإٍَخ:             ربه٠ـ االعزّبع كافً اٌى١ٍخ: ربه٠ـ االعزّبػبد

 األٚي .................................................             األٚي ..................................................

 ...............................................اٌضبٟٔ .................................................          اٌضبٟٔ ..

 اٌضبٌش................................................           اٌضبٌش .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخاٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ ِٕ

................................................                        .......................................... 
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 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 المعلم للطالب  التخصصً المشرف تقٌٌم استمارة

 

 ..رقم القيد................................................................الطالب رباعي ........ اسم

 ...............التطبيق :......................................الفصل الدراسي :............... مدرسة

 ..............أسابيع التطبيق :..............................عدد الحصص التدريسية : ......... عدد

 .......................المرحلة الدراسية : ...................الفصول : ......................... عدد

 الصف :...............

 كهعبد 10 اٌّؾٛه األٚي : ) ِوؽٍخ اٌزقط١ظ ( : ِْب٘لح كفزو ئػلاك اٌلهًٚ

   2 ٠ٛاظت ػٍٝ ئػلاك  فطظ ٌٍلهًٚ ا١ِٛ١ٌخ 1

ٓ فطخ اٌلهً:رزضّ 2 ـ 
 ـ

 

  2 اٌٙلف اٌؼبَ ٌٍلهً. 1.2
  2 أ٘لاف ئعوائ١خ ٚاضؾخ. 2.2
  1 ئعواءاد رله١َ٠خ ِٛائّخ أل٘لاف اٌلهً.  3.2
  1 أْٔطخ روثظ اٌزؼٍُ اٌغل٠ل ثبٌزؼٍُ اٌَبثك. 4.2
  1 ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 5.2
  1 ٍٚبئً رم٠ُٛ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 6.2

 درجة 30  العلمٌة المادة وصحة الدرس تنفٌذ:  الثانً المحور 

   4 .  متنوعة أسالٌب باستخدام المتعلمٌن ٌهٌئ 1

  4 .  الدرس فً االنخراط قبل للمتعلمٌن المعرفٌة الخلفٌة ٌستثٌر 2

  4 . السابقة بالدروس الجدٌد الدرس ٌربط 3

  4 .  المعلم الطالب عند الدرس فكرة وضوح 4

  4 . وترابطها األفكار تسلسل 5

  4 .  الدرس ىمحتو لتوضٌح األمثلة مةءمال 6

  4 . العلمٌة المادة صحة 7

  4 . العلمٌة األخطاء من السبوري الملخص خلو 8

  4 . الدرس محاور كل ٌغطً السبوري الملخص 9

  4 باستمرار للدرس العلمٌة والمصطلحات الرموز ٌستخدم 10
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 والقززوانٌن للمفززاهٌم المعلززم الطالززب لفهززم تسززاعواال العمززق ىمززد 11
   بالدرس المتعلقة

4  

 مناسزززبة المتعلمزززٌن وبزززٌن بٌنزززه والمناقشزززات الحوارٌزززة األسزززئلة 12
 . الدرس أفكار لتوضٌح

4  

  3 .  الدرس لعرض المناسبة الطرٌقة ٌستخدم 13

 . الحصة زمن لخال الموضوع عناصر جمٌ  تغطٌة علً القدرة 14

 
3  

 كهعبد  10 اٌّؾٛه اٌضبٌش : االعزّبع األٍجٛػٟ 

 اٌّٛاظجخ ػٍٝ ؽضٛه االعزّبػبد األٍجٛػ١خ ِغ اٌّْوف. 1
4  

 

 

  4 إٌّبلْخ ٚئثلاء اٌوأٞ اٌنٞ ٠ىْف ػٓ صمبفخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 2

 
ػو  األػّبي اٌّجزىوح )ٚاٌغٙٛك اٌنار١خ( اٌزٟ ٠م َٛ ثٙ ب اٌطبٌ ت  3

 . اٌّؼٍُ
4  

  4 رمجً إٌصبئؼ ٚاٌزٛع١ٙبد ِٕٚبلْزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن٘ب. 4

  4 رل٠ٚٓ اٌٍّؾٛظبد اٌزٟ ٠جل٠ٙب اٌّْوف. 5

  اٌّغّٛع  

 

50 

 

 ........................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف......................................................................

 اٍُ اٌّْوف اٌزقصصٟ :...........................................................رٛل١ؼٗ.............................

 

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 ......ربه٠ـ اٌي٠بهح األٌٚٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً................

 ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ ) اٌفؼٍٟ( ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ:

 ربه٠ـ اٌي٠بهح :_

 .............. اٌفصً....................األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ ...........

 اٌضب١ٔخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 اٌضبٌضخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 ..................... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................اٌواثؼخ ..........

 اٌقبَِخ.............................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................
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 ............  اٌَبكٍخ...............................اٌؾصخ ......................... اٌفصً.......

 ربه٠ـ االعزّبػبد كافً اٌّإٍَخ:             ربه٠ـ االعزّبع كافً اٌى١ٍخ:

 األٚي .................................................             األٚي ..................................................

 ...........          اٌضبٟٔ .................................................اٌضبٟٔ ......................................

 اٌضبٌش................................................           اٌضبٌش .................................................

 

 

 

 رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ          اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                  

................................................                        .......................................... 
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 طواثٌٍ -عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ 

 

 المعلم بللطال التربوي المشرف تقٌٌم استمارة

 اٍُ اٌطبٌت هثبػٟ ........................................................... هلُ اٌم١ل:....................................

 َخ اٌزطج١ك :............................. ِإٍ.................................................اٌمَُ :.....................

 ػلك أٍبث١غ اٌزطج١ك :......................... ............................اٌفصً اٌلهاٍٟ : ...........................

 ػلك اٌفصٛي :................................ .....ػلك اٌؾصص اٌزله١َ٠خ :..........................................

 ........................................اٌصف :.....................................................اٌلها١ٍخ :.. اٌّوؽٍخ

 15اٌلهعخ  ػلاك اٌلهًٚئِوؽٍخ اٌزقط١ظ ( : ِْب٘لح كفزو  اٌّؾٛه األٚي : ) 

   3 ٠ٛاظت ػٍٝ ئػلاك  فطظ ٌٍلهًٚ ا١ِٛ١ٌخ 1

  ـ رزضّٓ فطخ اٌلهً: 2 
  4 ً.اٌٙلف اٌؼبَ ٌٍله 1.2
  4 ئعوائ١خ ٚاضؾخ. بً أ٘لاف 2.2
  4 ئعواءاد رله١َ٠خ ِٛائّخ أل٘لاف اٌلهً. 3.2
  4 أْٔطخ روثظ اٌزؼٍُ اٌغل٠ل ثبٌزؼٍُ اٌَبثك. 4.2
  4 ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 5.2
  4 ٍٚبئً رم٠ُٛ ِالئّخ ٌّٛضٛع اٌلهً. 6.2

   63اٌلهعخ التعلم بٌئة ةوإدار الدرس تنفٌذ:  الثانً المحور 

   3 ١ٙ٠ئ اٌّزؼ١ٍّٓ ثبٍزقلاَ أٍب١ٌت ِزٕٛػخ. 1

  3 ٠َزض١و اٌقٍف١خ اٌّؼوف١خ ٌٍّزؼ١ٍّٓ لجً االٔقواط فٟ اٌلهً. 2

  3 ٠وثظ اٌلهً اٌغل٠ل ثبٌلهًٚ اٌَبثمخ. 3

  3 ٠َزقلَ ِصبكه ٍٚٚبئً رؼٍُ ؽل٠ضخ ِٚالئّخ. 4

  3 زٕٛػخ ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌلهً.٠َزقلَ أٍب١ٌت رله٠ٌ ِٕبٍجخ ِٚ 5

  3 ٠ٛفو اٌّٛالف اٌّْغؼخ ٌٍجؾش ٚاٌزغوثخ ٚالزواػ ؽٍٛي غ١و ِأٌٛفخ. 6

  3 ٠َزقلَ األٍئٍخ اٌّفزٛؽخ ماد اإلعبثبد غ١و اٌّؾلكح. 7

  3 ٠ٛفو ٚلزب وبف١ب ٌٍّزؼ١ٍّٓ ٌٍزفى١و ٚئٔزبط اٌؾٍٛي. 8

  3 ٠ملَ رغن٠خ هاعؼخ ِٕبٍجخ. 9

  3 ِٓ اٌٛك ٚاألٌفخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ.١ْ٠غ عٛا  10

  3 ٠وؽت ثبٍزفَبهاد اٌّزؼ١ٍّٓ ٠ٚغ١ت ػٕٙب ثصٛهح ِمٕؼخ. 11

  3 ٠ؼيى اٍزغبثبد اٌّزؼ١ٍّٓ. 12

  3 ٠ؼبٌظ اٌٍَٛو١بد اٌٍَج١خ ٌٍّزؼ١ٍّٓ. 13

  3 ٠ل٠و ٚلذ اٌؾصخ ثْىً ِٕبٍت. 14

  3 صؾخ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ 15

  3 ِزًٍََ ِٚزواثظ.ػو  اٌلهً ثْىً  16

  3 اٌزؾلس فٟ اٌفصً ثصٛد َِّٛع ٚٚاضؼ. 17

  3 اٌزّىٓ ِٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠لهٍٙب. 18

  3 رغط١خ ع١ّغ ػٕبصو اٌّٛضٛع 19
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  3 اٍزقلاَ اٌىزبة اٌّلهٍٟ ثطو٠مخ ع١لح 20

  3 ٠َزقلَ اٌَجٛهح ثفبػ١ٍخ. 21

 12ٌلهعخ ا اٌّؾٛه اٌضبٌش : رم١١ُ رؼٍُ اٌّزؼ١ٍّٓ 

   4 ٠قزبه األٍٍٛة إٌّبٍت ٌزم١١ُ اٌزؼٍُ. 1

  2 .٠ىٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزؼ١١ٕبد 2 

  - ٠ىٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزؼ١١ٕبد رزَُ ثّب ٠ٍٟ: 3

  4 ِورجطخ ثّٛضٛع اٌلهً. 4

  4 .ِٕبٍجخ ٌَّزٜٛ اٌّزؼ١ٍّٓ 5

  4 رًّْ َِز٠ٛبد ِؼوف١خ ٚٚعلا١ٔخ ٍٍٚٛو١خ ِزٕٛػخ. 6

  4 ّبهٍخ أّٔبط ِزٕٛػخ ِٓ اٌزفى١و.رْغغ ػٍٝ ِ 7

 10اٌلهعخ  اٌّؾٛه اٌواثغ : االعزّبع األٍجٛػٟ 

   4 اٌّٛاظجخ ػٍٝ ؽضٛه االعزّبػبد األٍجٛػ١خ ِغ اٌّْوف. 1

  4 إٌّبلْخ ٚئثلاء اٌوأٞ اٌنٞ ٠ىْف ػٓ صمبفخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ. 2 

  4 ػو  األػّبي اٌّجزىوح اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌطبٌت اٌّؼٍُ.   3

  4 رمجً إٌصبئؼ ٚاٌزٛع١ٙبد ِٕٚبلْزٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن٘ب. 4

  4 رل٠ٚٓ اٌٍّؾٛظبد اٌزٟ ٠جل٠ٙب اٌّْوف.  5

  اٌّغّٛع 
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 ............................................................اٌلهعخ ثبٌؾوٚف.............................................

 .............................ٗرٛل١ؼ  .............................................:.............. وثٌّْٛٞوف اٌزاٍُ ا

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌّْب٘لح:

 ربه٠ـ اٌي٠بهح األٌٚٝ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌضب١ٔخ.................................... اٌؾصخ ..................... اٌفصً......................

 رٛاه٠ـ اٌي٠بهاد أصٕبء اٌزله٠ٌ اٌىٍٟ ) اٌفؼٍٟ( ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ:

 :_ربه٠ـ اٌي٠بهح 

 ........ اٌفصً....................األٌٚٝ ................................ اٌؾصخ .................

 اٌضب١ٔخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................

 اٌضبٌضخ................................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً....................

 ............... اٌؾصخ ......................... اٌفصً...................اٌواثؼخ ................

 ..اٌقبَِخ.............................. اٌؾصخ ......................... اٌفصً.................
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 .............اٌَبكٍخ.............................اٌؾصخ ...................... اٌفصً.........    

 االعزّبع كافً اٌى١ٍخ:ربه٠ـ اٌّإٍَخ:                              ربه٠ـ االعزّبػبد كافً

 األٚي ...................................................             األٚي ................................................

 اٌضبٟٔ .................................................             ......................اٌضبٟٔ ...........................

 .................اٌضبٌش ................................             ....................................اٌضبٌش...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخفٟ ١ٍخ فٟ اٌى١ٍخ                                        رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼّ

...............................................                                    ........................................... 
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 ثٌٍعبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ طوا

 اٌزطج١كِإٍَخ ١ُ اٌطبٌت اٌّؼٍُ ِٓ لجً ِل٠و ١اٍزّبهح رم

 هلُ اٌم١ل :..............................................اٍُ اٌطبٌت اٌّؼٍُ :............................................ 

 ..................................اٌزقصص :...................................... ػلك اٌؾصص اٌزٟ ٠لهٍٙب:.......

 ........َخ اٌزطج١ك :................................    اٌفصً )اٌفصٛي ( اٌنٞ ٠لهٍٗ....................إٍاٍُ ِ

 ثٕٛك اٌزم٠ُٛ ه.َ
 اٌلهعخ

 ِالؽظبد   10اٌلهعخ 

   1 اال٘زّبَ ثبٌّظٙو اٌؾَٓ. .1

   1 اٌملٚح اٌؾَٕخ ٌٍزال١ِن. .2

   1 اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌلٚاَ اٌّلهٍٟ. .3

   1 ؽضٛه اٌطبثٛه اٌصجبؽٟ.  .4

   1 ؽضٛه اٌؾصص فٟ ِٛاػ١ل٘ب. .5

   1 اٌّْبهوخ فٟ األْٔطخ اٌّله١ٍخ. .6

   1 اٌزؼبْٚ ِغ ئكاهح  اٌّلهٍخ. .7

   1 اٌزؼبًِ ِغ اٌزال١ِن. .8

   1 اٌّْبهوخ فٟ اعزّبػبد اٌّلهٍخ. .9

   1 ٚلٛا١ٔٓ اٌّلهٍخ. ٠ٍزيَ ثٍٛائؼ 10

   10 اٌّغّٛع 

 

 ................................................................................................... ثبألهلبَ ٚاٌؾوٚفاٌلهعخ 

 ِالؽظبد ػبِخ :

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

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

 َخ ٚاٌقزُإٍرٛل١غ ِل٠و اٌّ

.................................................. 
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 عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ طواثٌٍ

 ١ُ ثؤبِظ اٌزوث١خ ا١ٌّلا١ٔخم١راٍزّبهح 

 اٌزوث١ٓ١٠ٛٓ اٌزقصص١١ٓ ِٚٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّْوف

 االسٌ : ا زُبرٌ.................................................................

 .................................اىزخصص: ....................................

 ( اٍ اىَرثع اىلٌ َىضح وجهخ ّ رك اٍ مو ٍَب َأرٍ:ضع عالٍخ )

 ٍب ٍذي رحقق أهذاف ثرّبٍج اىزرثُخ اىَُذاُّخ ٍِ  اله ٍزبثةزل ىي الة ؟ -1

 رحقق ثذرجخ جُذح 

 رحقق ثذرجخ ضةُحخ 

 زحققرىٌ                      

 رحقق ثذرجخ ٍَزبزح 

 رجخ ٍزىس خرحقق ثذ

 

 

 

 سخ ى الة اىزرثُخ اىةَيُخ؟ؤسٍب ٍذي ٍزبثةخ ٍذَر اىَ -2

 ثذرجخ ضةُحخ     
 

 ثذرجخ ٍزىس خ               

 ثذرجخ مجُرح      

 

 

 

 

 ٍب ٍذي ٍسبعذح اىَةيٌ األسبسٍ ىل ؟ -3

 

 ثذرجخ ضةُحخ

 ثذرجخ ٍزىس خ        

 ثذرجخ مجُرح      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخ ىل ؟ؤسعذح ٍذَر اىٍَب ٍذي ٍسب -4

 
 ثذرجخ ضةُحخ

 ثذرجخ ٍزىس خ           

 ثذرجخ مجُرح     
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 ٍب ٍذي اسزحبدرل ٍِ ٍْسق اىزرثُخ اىةَيُخ؟ -5

 ثذرجخ 

 ضةُحخ

 

ثذرجعععععععععععخ 

 ٍزىس خ

ثذرجعععععععععععخ 

 مجُرح

 ٍب ٍذي اسزحبدرل ٍِ ٍحزص اىَبدح؟ -6

 ثذرجخ ضةُحخ             

 

ثذرجعععععععععععخ 

 ٍزىس خ

ثذرجعععععععععععخ 

 مجُرح

 ٍب ٍذي رىار اإلٍنبّبد اىَبدَخ و اىَةْىَخ ىذي ٍذرسخ اىز جُق؟ -7

ثذرجععععععععععععععخ 

 ضةُحخ

 

 

 

ثذرجعععععععععععخ 

 ٍزىس خ

ثذرجعععععععععععخ 

 مجُرح

 سخ اىز جُق؟ؤسٍب ٍذي رىار اىىسباو اىزةيَُُخ اٍ ٍ -8

   

ثذرجععععععععععععععخ 

 ضةُحخ

 

 

 

ثذرجعععععععععععخ 

 ٍزىس خ

ثذرجعععععععععععخ 

 مجُرح

 سخ اىز جُق ىي الة؟ؤسٍب ٍذي ٍْبسجخ ٍ -9

جععععععععععععععخ ثذر

 ضةُحخ

 

 

ثذرجعععععععععععخ 

 ٍزىس خ

ثذرجعععععععععععخ 

 مجُرح

   

 ٍب ٍذي وضى  ثْىد اسزَبرح اىزقىٌَ اىَسزخذٍخ ؟ -10

 واضحخ ثذرجخ ٍزىس خ    واضحخ ثذرجخ

 مجُرح

 يُر واضحخ    واضعععععحخ ثذرجعععععخ

 ضةُحخ

 ٍب ٍذي أهَُخ االجزَبع األسجىعٍ ٍع اىَ رف ؟ -11
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  ٍهعععععٌ ثذرجعععععخ

 ٍزىس خ

   ٍهععععععٌ ثذرجععععععخ

 مجُرح

 ٌثذرجخ ضةُحخ ٍهٌ  يُر ٍه 

 

 ؟ ٍب ٍذي اسزحبدح اى الة ٍِ  اله االجزَبع األسجىعٍ -12

 االسزحبدح ثذرجخ ٍزىس خ   االسزحبدح ثذرجخ مجُرح 

  ٌرزٌ االسزحبدحى    االسعععععععععزحبدح ثذرجعععععععععخ

 ضةُحخ

 اىَ نالد اىزٍ واجهزل أثْبء اىزرثُخ اىَُذاُّخ : -13

 : اىزخصصٍ( ثبىسٍُو اىَ رف ) اىزرثىٌ أو ٍ نالد ىهب عالقخ –أ 

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

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

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

... 

 سخ : ؤسٍ نالد ىهب عالقخ ثئدارح اىَ –ة 

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

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

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

 ىهب عالقخ ثبىَةيٌ اىَزةبوُ : ٍ نالد  -جـ 

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

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

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

 :  ثجُئخ اىزذرَتٍ نالد ىهب عالقخ  –د 

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

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

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

 ٍيحىظبد رىد إثذاءهب ىز ىَر اىزرثُخ اىَُذاُّخ : -14

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

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

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

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

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

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

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

 

 والتقدير الشكر لكم
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 عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ طواثٌٍ
 

 الميدانية التربية برنامج يميتقاستمارة 

 المعلمين نظرالطالب وجهة من

 اختياري..................................................................االسم : 

 ........................: للطالب المعلم التراكمي المعدل

 يأتي: مما كل في نظرك وجهة يوضح الذي المربع ( فيصؼ)عالمة  ضع

 الميدانية؟ التربية برنامج أهداف تحقق مدى ما -1

 جيدة بدرجة تحقق 

 ممتازة بدرجة تحقق   ضعيفة بدرجة تحقق 

 متوسطة بدرجة تحقق 

 يتحقق لم 

 

 لك؟ يتخصصال المشرف متابعة مدى ما -2

 كبيرة رجةبد متوسطة بدرجة  ضعيفة بدرجة 

 

 لك؟ األساسي المعلم مساعدة مدى ما -3

 كبيرة بدرجة  متوسطة بدرجة  ضعيفة بدرجة 

 

 لك؟ ةؤسسمديرالم مساعدة مدى ما -4

 كبيرة بدرجة      متوسطة بدرجة  ضعيفة بدرجة 

 

 ؟لتخصصيا المشرف من استفادتك مدى ما -5

 كبيرة بدرجة   متوسطة بدرجة  ضعيفة بدرجة 

 

 سة؟ؤسمديرالم من استفادتك مدى ما -6

 كبيرة بدرجة   متوسطة بدرجة  ضعيفة بدرجة 
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 المتعاون؟ المعلم من استفادتك مدى ما -7

 كبيرة بدرجة    متوسطة بدرجة   ضعيفة بدرجة 

 

 التطبيق؟ سةؤسم في التعليمية توفرالوسائل مدى ما -8

 كبيرة بدرجة    متوسطة بدرجة 

 ضعيفة بدرجة    رةمتوف غير 

 

 لك؟ التطبيق سةؤسم مناسبة مامدى -9

 كبيرة بدرجة    متوسطة بدرجة 

 ضعيفة بدرجة    غيرمناسبة 

 

 المستخدمة؟ التقويم استمارة بنود وضوح مدى ما -10

 كبيرة بدرجة واضحة    متوسطة بدرجة واضحة 

 ضعيفة بدرجة واضحة              واضحة غير 

 

 المشرف؟ مع األسبوعي االجتماع أهمية مدى ما -11

 كبيرة بدرجة مهم    متوسطة بدرجة مهم 

 ضعيفة بدرجة مهم             مهم غير 

 

 األسبوعي؟ االجتماع خالل المشرف من استفادتك مدى ما -12

 كبيرة بدرجة االستفادة    متوسطة بدرجة االستفادة 

 ضعيفة بدرجة االستفادة                        شيئا   أستفد لم 

 

 الميدانية :  التربية أثناء واجهتك التي المشكالت -13

 ي : تخصصال بالمشرف عالقة لها مشكالت –أ 

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

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

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

 سة : ؤسالم بإدارة لهاعالقة مشكالت –ب 
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.......................................................................................................

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

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

 المتعاون :  بالمعلم عالقة لها مشكالت -جـ 

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

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

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

 :  ببيئة التدريب لهاعالقة مشكالت –د 

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

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

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

 الميدانية :  التربيةلتطوير إبداءها تود ملحوظات – 14

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

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

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

  

 

 والتقدير الشكر لكم
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 مالحق
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 عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ طواثٌٍ

 المبكر التسجٌل نموذج

 ......................اٍُ اٌطبٌت اٌّؼٍُ :............................... .. ...........هلُ اٌم١ل :..

 ......................................رقم الهاتؾ:اٌزقصص :...................................... 

 :الت  يرؼب التطبي  إيها اتسؤسأسماء الم

1-.................................................... 

2-.................................................... 

3-................................................... 

4-................................................... 

 :إقرار الطالب المعلم

أنا الطالب المدون اسم  أعاله سوؾ أنه  جميع المقهررات والمتطلبهات لمقهرر التربيهة  

يهة وإه  عملهللا، وأرؼب إ  التسجيل مبدئيا  إ  التربية ال إ  نهاية الفصل الحال  إن شاء عمليةال

 المدونة أعاله. ؤسسات التعليميةإحد  الم

 

 عل  الطالب:................................................ 5اسم المشرؾ األكاديم 

 .......مواإقت  على اإلقرار وتوقيع ....................................................

 اسم رئيس قسم الطالب.................................................................

 مواإقت  وتوقيع  على اإلقرار..........................................................

 

 الطالب المعلم   توقيع 

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

 

 

                                                           
5

 .التخصص  العملية التربية مشرؾ وليس الطالب مشرؾ األكاديم  بالمشرؾ المقصود
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 وث١خ طواثٌٍعبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌز

 المعلمٌن الطلبة على باإلشراف والتربوٌٌن التخصصٌن المشرفٌن تكلٌف نموذج

 ........................................................الأس تاذ الفاضل

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 أكمهل علهى عمليهةال التربيهة برنهامج تنفيهذ إه  المستمر تعاونكم على إي  نشكركم الذ  الوقت إ 

 هههذا إهه  همؤأسههما المههذكورة الطههالب علههى باإلشههراؾ تكلههيفكم تههم قههد بأنهه  علمهها   نحههيطكم ،وجهه 

/  مدرسههههههههههههههههههة إهههههههههههههههههه ......................................... كمشههههههههههههههههههرؾ التكليههههههههههههههههههؾ

 .............................مؤسسة

.ر

 م

 المشهههههرؾ القسم القيد رقم رباعً الطالب اسم

 التخصص 

 المشهههههههههرؾ

 التربو 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 ٔوعٛ ِٓ ؽضورىُ ري٠ٚلٔب ثزم١١ُ ٌٍطبٌت ثٕبء ػٍٝ اٌّؼب١٠و اٌّؾلكح فٟ اٍزّبهح اٌزم١١ُ اٌقبصخ ثىُ.

 وفقنا اهلل وإياكم

 اٌى١ٍخفٟ رٛل١غ ٚفزُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ                     اٍُ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                    

...............................................                                    .......................................... 
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 عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ طواثٌٍ

 العملٌة تربٌةال مادة فً الطالب درجات كشف نموذج

 (.20......)   ربٌ  خرٌف: الدراسً الفصل/................................. القسم

 رقم رباعً الطالب اسم م.ر

 القٌد

 المشرف

 التخصصً

درجة( 50)  

 المشرف

 التربوي

(40 )

 درجة

 مدٌر

 المؤسسة

(10 )

 درجات

عالمجمو  

100 

1       

2       

3        

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       
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23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

 

 

 هئ١ٌ لَُ اٌزوث١خ ٚػٍُ إٌفٌَِٕك اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ                            رٛل١غ ٚفزُ ٚرٛل١غ اٍُ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 رىقُع و زٌ راُس اىقسٌ اىةيٍَ                    ل١غ ٚفزُ هئ١ٌ لَُ اٌلهاٍخ ٚاالِزؾبٔبدرٛ

 

...................................................                   ........................................... 
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 طواثٌٍ - عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ

 التطبٌق سةؤسم مخاطبة نموذج

 .......................................األٍزبم اٌفبضً ِل٠و ِلهٍخ

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

- التربية كلية لطالب العملية التربية لتطبي  مدرستكم اختيار تم قد بأن  علما   نحيطكم أن نود

بالتهدرب إه  مدرسهتكم شهاكرين  همؤادتكم السماح للطالب اآلتيهة أسهمالذا نأمل من سي طرابلس،

 .حسن تعاونكم

القيد رقم رباعً الطالب اسم م.ر  المشرؾ القسم 

 التخصص 

 المشرؾ

 التربو 

1      

4      

3      

2      

2      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

14      

 وفقنا اهلل وإياكم

 ........................................ التربٌة كلٌة عمٌد
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 طواثٌٍ - عبِؼخ طواثٌٍ / و١ٍخ اٌزوث١خ

 6العملٌة التربٌة طالب غٌاب نموذج

 هلُ اٌم١ل :..............................................اٍُ اٌطبٌت اٌّؼٍُ :............................................ 

 ...................... ػلك اٌؾصص اٌزٟ ٠لهٍٙب:..............................اٌزقصص :...........................

 َخ اٌزطج١ك :................................    اٌفصً )اٌفصٛي ( اٌنٞ ٠لهٍٗ...........................إٍاٍُ ِ

 الحصززززززص عززززززدد التارٌخ الٌوم
 ٌزززوم كزززل فزززً الفاقزززد
 غٌاب

 الفصززززززززززول/ الفصززززززززززل
 الدراسٌة

    ألحدا
    االثنٌن
    الثالثاء
    األربعاء
    الخمٌس
 

 

 رٛل١غ ِل٠و اٌّلهٍخ ٚاٌقزُ

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

 

 

 
                                                           

6
 .الكلية إ  العملية التربية لمنس  ويسلم متدرب طالب لكل التدريب إترة طيلة أسبوعيا المدرسة مدير قبل من نموذجال هذا مألي
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 المراج 

 (  تكهوين المعلمهين مهن اإلعهداد إلهى التهدريب، ط 2005األحمد، خالد ط .)1 ،

 حدة.دار الكتاب الجامع :اإلمارات العربية المت

 (: التربية العملية إ  دول الخليج العرب  ، واقعها 1992) حسان ،حسان محمد

 مكتب التربية العربية لدول الخليج ،الرياض. وسبل تطويرها ،

  ا مفاهيمهههه (:التربيهههة العمليهههة للطهههالب المعلمهههين،1998) محمهههد زيهههاد،حمهههدان

 دمش . ية الحديثة،، دار التربطبعة مزيدة منقحة ،وكفاياتها وتطبيقاتها المدرسية

 ( دليل التربية العملية إ  برنامج المهمة التعليميهة، الرئاسهة 1987دقا ، إهد .)

 العامة لوكالة الؽو  الدولية.

 ( كليههة التربيهة: جامعههة االسهكندرية: قسههم المنههاهج 2013) دليهل التربيههة العمليهة
 وطر  التدريس.

 

 ( التربية العملية بين الن2007سعد، محمود حسان .)دار 1ظرية والتطبي ، ط ،

 الفكر: عمان.

 (. إعههداد المعلههم تنميتهه  2005السههميع، مصههطفى وحوالههة، سهههير محمههد ) عبههد

 ، دار الفكر :عمان.1وتدريب ، ط

 ، األهميهههة بهههين الميدانيهههة التربيهههة مشهههرؾ ( " مههههام 2001صهههالح ) العيهههون 

  والثالثون. ال الث العدد سعوداإلسالمية، بن محمد اإلمام جامعة مجلة والتطبي " ،

 (دليههل التربيههة الميدانيههة 2002العيههون ، صههالح محمههد و عبههدالرحمن، ناصههر .)

 لكليات المعلمين إ  المملكة العربية السعودية. 

 ( دليههل التربيههة العمليههة، كليههة التربيههة 2013الؽريبهه ، نههوؾ والسههبيع ، هيهها )

 بالمزاحمية، جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية.

  (:"دور الطالههب المتههدرب ومسههؤوليات  إهه  1996) ، راشههد بههن حمههدالكثيههر

التربيههة الميدانيههة مههن وجهههة نظههره ونظههر مشههرؾ الكليههة" السههجل العلمهه  لنههدوة التربيههة 

 العملية بين الواقع والمأمول ، جامعة الملك سعود ،كلية التربية، الرياض.

 ، مههن ميدانيههةال التربيههة إهه  الكليههة مشههرؾ دور( "1987) حمههد راشههد الكثيههر 

 جامعههة التربيههة، كليههة التربويههة، المجلههة" المتههدرب الطالههب نظههر ووجهههة نظههره وجهههة

 .عشر الثال  الكويت،العدد
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 ( التربيهة العمليهة2001كنعان، أحمهد .)  دليهل المشهرؾ والطالهب(، منشهورات(
 جامعة دمش : دمش .

  ق ، حٌززث اسززتغرلجنززة إعززداد الززدلٌلأعضززاء اجتماعززات ومناقشززات واقتراحززات
 .عشر اجتماعاا  ىأحد نعٌقارب  إعداد الدلٌل ما

 

 


