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 دقدمةامل

حد (العميل) التدريب امليداينعد ي     البدنيرة جه لكيرة الرتبيرة اى املقرررات املهمرة والرسةسرة ن م را 

العميل لتطبيق املعلومات  الاختبارشلك ي  ووه العلمية الثّلثة، ل قسامابطلبة ال للك وعلوم الرايضة 

همرارات وخرتات علميرة مرن اكسسراب  ميكرن الطرّلبكر  أ نر   الواقرع،الرتبوية والنظرية عرىل أ ر  

التعلر،، او اارسرة همنرة عنردما ميارسروهم همنرة والعمريل  أ دامهم التدريير ن حتسني ييدمهتف ومعلية 

عادة التأ هيل والعّلج الطبيعي.  ا 

( 6)مبعرد   اخلرامس ايل الثرامن الفصرل ( مرنالعمريل) التردريب امليرداينيدرس الطالب مقررر     

لزاميا.  مقرراً ويكوهم هذا املقرر  أ س بوعيًا،ساعات  البدنية لكية الرتبية اخل املتبعة دس ياسة ال وتؤكد ا 

عداد و تكوهم م اجه التدريب امليداين )العميل(  وعلوم الرايضة عيل اهم ال قسرام ن خمتلرف الطّلب ا 

عرداد  اللكيرةاليت تنشردها  ال ساس ية ابل هدافوافية  العلمية  الطرّلب, وعرىل هرذا حتظرر مررامع ا 

حيث يرتكز اهامتهمم  داخل اللكية ، ميل(ابهامتم مزتايد من قبل املس ئولني عن التدريب امليداين )الع

عداد  الكفء ابعتباره الشخص اذلي تقرع عرىل عاتقر  مسر ئولية تنفيرذ أ ي ت يرري  الطالبعىل كيفية ا 

عرداد او  التعلمييرة واملهنيرةوتطوير ن العمليرة  قبرل اخلدمرة  لطرّلبهرذا يتطلرب أ هم تكروهم مررامع ا 

 الطالرربولك مررا يكسررب  والعمليررة التعلمييررة وال سرراليبتقرردم اخلررتات ،  مواكبررة تلتطرروروبعرردها 

الكفاءات العامة واخلاصة اليت تس اسب مع هذا ادلور الكبرري ومرع متطلبرات التطرورات اةديثرة ن 

ثرل ااانرب مي  ولكوهم التدريب امليداين )العمريل( .أ هداف التعل، وحمتواه وأ ساليب  ومصادره وأ وعيت 

عداد  الفرصة املناس بة لتجريب وتطبيق مجيع ما تعلمر  الطالرب بوصفها  الطّلبالتطبيقي ن مرامع ا 

هنا تعد من أ مه العنارص  ،ودرس  من مواد نظرية ومعلية  عرداد  ال ساسر يةذلا فا  الطرّلب ن معليرة ا 

هم مل تكن أ مهها مجيعًا؛ حيث تصبح  عداد  مرامعا  وتكروهم عدميرة  فقر،،نظرية  مرامعبدوهنا  الطّلبا 

اللكيرة تعرع هرذا  فرا هم قدمي املعلومات اليت تسهم ن التطور املس مترت  طلقم ومن  .اادوى والفاسدة

قسرام العلميرة الثّلثرة تدريب امليداين )العمريل(تل وحد املليل ادل يرو  مفهروم التردريب امليرداين  لل 

ّل  املرجروة مارا مرن خر ال هردافاملتبعرة؛ لتققيرق  واال جرراءاتوامل رسات  وال هداف (،)العميل

 ورؤسراء املدرسة،ومدير  ال اكدميي،وواجبات لك من: املرشف  وهمام، رشاف،اال  توضيح: أ سلوب 

عن العموميات حبيث تكوهم مجيع املس ئوليات  الابتعادوقد روعي ، مراكز او اقسام العّلج الطبيعي

 . واملّلحظةقابةل تلقياس  والواجبات واملهارات املطلوبة من املعنيني بس فيذ التدريب امليداين )العميل(

 ويل التوفيق هللاو
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 كلمة عميد الكلية 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
من املقررات الاساس ية خبط، مرامع وعلوم الرايضة ملكية الرتبية البدنية التدريب امليداين  تيعت   

تدريب الطّلب ووضعهم ن حمك معيل ابلتعاوهم مع ااهات ذات ايل دف قسام العلمية وهالا

التأ هيل اةريك والعّلج  عادةا  اللكية من مدارس واندية رايضية ومراكز العّلقة مبجا  ختصص 

وتمنية همارات ملعارف واملفاه، حو  سوق العمل ا ك  هدف ايل اكساب الطّلبالطبيعي ، 

القوانني والانظمة والتقييد هبا والالزتام مبواعيد العمل واحرتام  رين والتعرف عىلالتواصل مع الاخ

  .مهيومرؤوس  مزمّلمه

لرفع مس توى اداء الطرّلب ن ختصصراهتم وتمنيرة همرارهتم  يامليداهم  التدريب امعت بهتمت اللكية و    

من خّل  ترمجة معلوماهتم النظرية اليت اكسس بوها ايل همرارات معليرة همنيرة مبجرا  ختصصرهم  كرام 

تسعر أ هم تكوهم خمرجاهتا  رسالهتا اليتممتش يا بذكل مع  ،من الابداع والتفوق واملنافسة مكفاءة عالية

 التدريس ، التدريب ، التأ هيل "  بأ عىل كفاءة حمليًا ن لك التخصصات "ممتزية 

ون هرذا الاطررار ولتروفري املعلومررة وتسررهيلها نقردم ل بناسنررا الطررّلب دليرل الترردريب العمرريل اذلي  

م فرذي طلوبرة مرن املسر ئوليات والواجبرات املطرق وأ ليرات التقير، و   مجيعحيتوى اهداف  وأ مهيت  و 

 . هبدف تعميق معرفة الطالب ليكوهم مؤهّل وذي كفاء و زي  مبجا  معهل التدريب امليداين )العميل(

  

 واهلل ويل التوفيق
  د جمدي ابومكر محزة
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  :رؤيةال

تتطلع اللكيرة برأ هم تكروهم راسردة ن جمرا  الرتبيرة البدنيرة وعلروم الرايضرة عرىل املسر توى ا ريل  

قلميي حنرو ال فعرل  -( حنرن ال فعرل حمليرًا  2023 -2019خّل  امخلس س نوات القادمة )  واال 

قلمييًا ، رايدة ن تقدمي الاسسشارات والبقوث الثقافيرة العلميرة والرايضرية ، تطرور مسر متر ن  ا 

 لك التخصصات واال ماكنيات ، ثقة الآخرين ن خمرجاتنا ، المتزي العلمي واملعرن.

 :الرسالة

التردريس ، التردريب ،  بأ عىل كفاءة حمليًا ن لك التخصصات "هم خمرجاهتا ممتزية تسعر أ هم تكو

 التأ هيل 

 :األهداف

 

 الاعامتد املؤسي والتاجمي تللكية. حتقيق 

 .تطوير الهيلك التنظميي واال داري للكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

  علوم الرايضة.نرش ثقافة ااودة وتقي، ال داء ملكية الرتبية البدنية و 

 .الارتقاء مبس توى ال داء ال اكدميي ل ععاء هيئة التدريس والكوادر املساندة 

 .تطوير ال داء ال اكدميي تلشؤوهم الطّلبية 

 الارتقاء مبس توى البقث العلمي وخدمة اجملمتع والبةئة. 

 آ ك   البنية التقتية ملرافق تطوير واس ت  وصاالت اللكية. تومنشأ
 

  الدليل؟ملن هذا 
 : الآتيةمن املتوقع أ هم يفيد هذا ادلليل الفئات      

 سرم التردريب،ق  سم الرتبية البدنيرة )التردريس(،ق اخملتلفة )قسام العلمية الثّلثة الا/ ىف  الطالب-1

  سم أ عادة التأ هيل والعّلج الطبيعي.ق 
 

تلرتبيرة  اةقيقريهم : الرتبرويني مرام ، و رري الرتبرويني ىف امليرداالتدريب امليداين )العمريل( مرشن -2

 والتعل،.

ذ  البقيثالعمل  ومراتديالباحثني  -3 الأ ع هلم  ال تكمتل؛ ا  بتجارب معليرة ، واقعيرة ، واارسرات  ا 

  .التعلمييخالقة ىف امليداهم 

 امليدانية.مع التعلميية ؛ حىت تكمتل جودة أ ع هلم النظرية اتساق أ ع هلم االت  مصممي و خمططي4-
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  :لالدليأهمية هذا 
مرن التردريب امليرداين )العمريل( وميرس  املبرارشة، ابال جراسيةتأ ىت أ مهية هذا ادلليل ىف أ ن  يسسم     

يرر  الريت العقميرة،دوهم الوقوع حتت طاسةل املصطلحات  مبارشة،  امل رسة الواقعية بطريقة ّلخ قرد تنفِّ

 أ حوج ا ا ىل تقريب الطالب مفا هبا؛من التعامل  ابالسسياءوجتعهل يشعر  التدريس، طراسقالقارئ من 

واسر تدداهما ىف املواقرف  وحهبرا، مسرارهبا،بر  ا ىل ارتيراد  وال خرذ مرنة، يسرية،ا ىل طرق تدريس ية 

 .التعلميية اخملتلفة
 

 (مفهوم التدريب امليداني )العملي
 

عداد ي       لكية وتعد ن ال  الطالبعُّد التدريب امليداين )العميل( اازء التدرييب امليداين من مرانمع ا 

، واليت يقصد هبراً  : مجيرع املقرررات ، أ و اخلرتات طالبجزءا من مرانمع أ كت هو الرتبية العملية تل

عردادذات الصفة العملية، واليت تقدم مضرن مررانمع  تلطالرب سرواء اكنرت هرذه اخلرتات ترمت ن  اال 

 .ةاللكي أ سوارأ و داخل  والتدريب  امليداهم الواقعي تلتدريس
 

 التدرتعريف 
ّ
 ()العملييب امليداني

 

ب       ي  مجموعة من املهارات، واخلتات، اليت يمتي تقدميها ا ىل الطّلي ميكن تعريف التدريب امليدايني بأ ن

ي، أ و مضن أ حد جماالت املُ َرسة، حبيث يمتي اكساب املعرفة بشلك واعٍ ومقصود؛  طار ُمؤسَّ مضن ا 

بني مرن ُمسر توى  ب املُتردرِّي اهرات، هبدف نَْقرل الطرّلي املعرفرة ا ردود مرن حيرث: املهرارات، والاجتي

يررام مررن ُم َرسررة اخلدمررة بشررلك ُمسرر تقِّلي ن املسرر تقبل، كرر  أ همي  والَفهْررم، ا ىل ُمسرر توًى أ فعررل يُمكِّ

يل العملييات اليت تمتي من خّللها ُم َرسة ال ع   امليدانيية ابسر تددام مجموعرة مرن  التدريب امليدايني يُمثِّ

دف مسرراعدة الطالررب عررىل اكسسرراب املعررارف اخملتلفررة، واخلررتات امليدانييررة، اُلُسررس؛ وذكل هبرر

ر ت، والسرلوكييات الشخصريية دلير ، حبيرث يُسرامه ذكل  ي واملهارات الف يية، ابال ضرافة ا ىل تعرديل السِّ

 ، يررة، والتطبيررق الَعَمرريلي بْ، بررني املعرفررة النظري بشررلك كبررري ن المنرروي املهرربي تلطالررب، مررن خررّل  الرررَّ

سات ُمعيَّنرة، مرع رورة وجرود ا رشاف اب ال ضافة ا ىل الالزتام التامي مباع تدرييبي يمتُّ تطبيق  ن ُمؤسَّ

.  همبي
 

 التدريب امليداني ويعرف ايضًا 
هو مجموعة اخلتات العملية، الريت تعمترد عرىل مراجرع نظريرة اكملرواد ادلراسر ية، ويمترزي التردريب      

احة معينرة، ولكرن ن أ كرن مرن مراكهم، قرد يكروهم مؤسسرة، أ و امليداين، بأ ن  ال يطبرق مضرن مسر

املشرراركني ن التردريب امليررداين،  الطرّلبمدرسرة، أ و مدينررة، ويعمرل عررىل توجير  املترردربني، أ و 
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خشٌص مؤهٌل ن هذا اجملا ، وميتكل املهارات الاكفية، اليت تساعد عىل جناح ، ن تطبيرق 

 .سؤو  حمارًا جامعيًا، أ و ُمدراًب مؤهّلً الهدف من التدريب امليداين، وقد يكوهم امل 
 

 )العملي(دريب امليداني تأهمية ال
 

عرداد الطلبرة، ونرذكر فرّ يريل أ مهييرة، وفواسرد       يُعتَت التدريب امليردايني ذا أ مهييرة كبررية لرتانمع ا 

:  التدريب امليدايني

سرراهبم تلمفرراه، املشرراركني ن الترردريب، مررن خررّل  اكس  الطررّلبيسررامه ن تطرروير همررارات  -

 التدريبية. 

  يساعد عىل دمع ااانب العميل ن املواد ادلراس ية. -

 خبتات معلية، حو  اجملا  اذلي يدرسوهم، أ و يعملوهم ب .  الطّلبيزود  -

 املشاركني ن التدريب امليداين. الطّلبيعزز من التعاوهم بني  -

عطاء ا ارات ادلراس ي -  .ةيعمل عىل ت يري الروتني املتبع، ن ا 

يررل -  البةئررة ن تَعلَّمرر  مررا تطبيررق خررّل  مررن تلطالررب، اُلوىل اخلررتة جمررا  امليرردايني  الترردريب يُمثِّ

 . والواقع اةقيقيية،

 الاخنرراط عنرد لهرا ويتعررَّ  يُواهجها قد اليت الع وط خمتلف مع التعاُمل فرصة تلطالب يُعطي -

 . الَعَمل سوق ن

ز و التعلميييررة العملييررة ءاتال جرررا فَهْمرر  مرردى تطرروير عررىل الطالررب يسرراعد -  التعلرر، همررارات يُعررزِّي

 . الفرديي 

يمني، مع والتعاُوهم تلتفاعُل، الفرصة يُسيحُ  - بني املُعلِّ  . الَعَمل جما  ن اخلتة ذوي واملُدرِّي

، الشعور من عا ٍ  مس توىً  الطلبة يَمنحُ  -  . تَعلُّمها ن يرغبوهم اليت املهنة حنو والرىض اال جيايبي

 ال دوات، ومعرفررة معهررا، يعمررل الرريت الفئررة وخصرراسص احتياجررات، فَهْررم عررىل الطالررب يسرراعد -

 .الفِّئة هذه مع املُس تدَدمة التعلمييية والوساسل

 جديردة وهمرارات قدرات اكسساب عىل الطالب ملساعدة فعياةل؛ وس يةل امليدايني  التدريب يُعتَت   -

ين ميتلكها، يكن مل اهاتر ، وتعرديل همير ،مفا توسر يع مرن الطالرب املهرارات هرذه وتُمكِّ  وترسر ي  اجتي

 .والتجديد واال بداع، الابتاكر، عىل قدرت 

اهرات السرلبيية، العرادات مرن الرتدلُّص عرىل الطالب يساعدُ  - م مرع والترأ قم العراةلي  والاجتي  التقردُّ

ي  املعرفة، جحم ن والكبري يعالس  ُرق أ فعل وحتقيق الهاسل، املعلومات وَكِّ  عرىل تلقصرو  الف ييرة؛ الطُّ

 .املعرفة
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بة املعرفة) النظريي  ااانب بني يَرب،ُ  -  مرن ،(املُنرتَع العمرل) الَعَمريلي  وااانب ،(املُكسس َ

طة ابخلتات املرور عىل الطلبة مساعدة خّل  يرة، اكنرت سرواء واملُتَمجة، املُخطَّ  اجامتعييرة، أ و تربوي

 .ثقافيية أ و

ئُ  -  التفاعُرل، قميرة وتقردير تلمجمترع، والنرافع فيردامل  العمل حبي  عىل الطالبَ  امليدايني  التدريب يُنشِّ

ف خرّل  مرن وذكل فير ، يُوَجرد اذلي اجملمترع مرع املُشررَت  والارتباط  الثقافرات عرىل املبرارش التعررُّ

 الَعَمليية املُختَتات غَُرف أ و التعلمييية، املناجه ن لها تفسرياً  الفرد جيد مل اليت والبةئات، اخملتلفة،
 

 

 

 )العملي(امليداني  أهداف التدريب
ب تزويد ا ىل امليدايني  التدريب هدف      زمرة؛ واملعرارف واملهارات، ابخلتات، الطّلي  مل رسرة الّلي

 حتقيرق يعرمن مبرا امليدايني  التدريب مرانمع تصم، جيب وذلكل واارس هتا؛ تعلُّمها، ينوي اليت املهنة

 :أ مهيها من ال هداف، من مُجةل

 . تلطّلب ت جديدةاكسساب معارف، وهمارا -

 حتقيق الفهم املناسب تل دة ادلراس ية، مثل: توضيح ال فاكر املتعلقة ابدلرس.  -

 القدرة عىل تطبيق ال مثةل املتواجدة ن املادة ادلراس ية تطبيقًا معليًا.  -

عىل التدريب امليرداين، أ و مرن ال اكدميي توجهيًا سلًّ، ومتابعت  من قبل املرشف  لطالبتوجي  ا -

 عن .  ينوب

 عىل الق، املهنية، اخلاصة ابلنشاط اذلي يتدربوهم علي .  الطّلب املتدربنيتعريف  -

 . طالباملساعدة عىل توضيح نقاط القوة، والععف عند لك  -

 .حىت حيدد مدى تقدم  ن التدريب امليداين من اختبار همارات  الشخصية، لطالب كني ا -

كساب - ب ا  بني الطّلي ا اكفيرة املُتدرِّي روهم هبرا يَتَّصرف أ هم ينب ري الريت السرلوكيية هراتالاجتي  ن املُختَصي

 .تعلُّمها ن يرغب اليت املهنة ن النجاح هل يتققَّق حىت جماهل؛

ب َم ْح - بني الطّلي ية، املفاه، خمتلف لرتمجة الفرصةَ  املُتدرِّي  خرّل  هاوَ اكسسر ب الريت واملعرارف النظري

 .الواقع أ ر  عىل والَعَمليية التطبيقيية، املُ َرسات من مُجةل ا ىل ادلراس يية، املرحةل

كساب - ب ا  بني الطّلي  .امليدايني  تلعمل الّلزمة الف يية املهارات اكفية املُتدرِّي

بني الطلبة مساعدة - ر،َ  اكسساب عىل املُتدرِّي  ن الاخنرراط خرّل  مرن وذكل املهنرة، وأ خّلقييرات قِّ

 .املهنيية اذلات وتمنية امليدانيية، املُ َرسات

ب خعوع - ؛ العمل لعادات الطّلي  َمر ْح. املسر تقبل ن معلهرم جمرا  ن مارا يسر تفيدوا حىت املهبي

ب بني الطّلي ية اخملتلفرة واملهرارات القردرات املُتدرِّي فْرق السسرجيل، معلييرة لتنفيرذ والرضروري  ال صرو  وِّ

 .الف يية
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ب َم ْح - بني الطّلي  املهنييرة، املُ َرسات يياتبعمل  املُتَّصةل ال ساس يية امليدانيية اخلتات املُتدرِّي

 .والتقومي والعّلج، وادلراسة، السشخيص،: اخلتات هذه ومثا 

اتحة - ب الفرصرة ا  بني تلطرّلي  عرىل امجلراعيي  العمرل وهمرارات ومعرارف، خرتات، الكسسراب املُتردرِّي

ني مع أ و الفريق، زمّلء مع اكنت سواء الفَِّرق، ُمس توى  .اُلخرى املِّهَن جماالت ن املُختَصِّي
 

 
ّ
 معايري تدقويم طاّلب التدريب امليداني

التدريب  –الرتبية العملية  بناء عىل الّلحئة ادلاخلية تللكية يمت احسساب مقرر التدريب امليداين

    تدريس يةساعات  س تة اخلاريج( مبعد  ثّلثة وحدات دراس ية ومعد –)ادلاخيل  العميل

ب التدريب من خّللها يمتي   ًء عىل معايري أ ساس يية، نذكرها فّ ييل:بناامليداين تقومي طّلي
 

: اوالً: 
ّ
 والشخصي

ّ
 السلوك املهني

 

ب بناًء عىل هذا املعيار مبا ييل:           حيث يمتثيل تقومي الطّلي

 المتتُّع ابلشعور اال جيايبي والفاعل عند التعاُمل مع الآخرين.  -

 واملواقف اخملتلفة. َضْب، النفس، والشعور ابالتيزاهم، عند التعرُّ  تلظروف -

، ودوهم ض ، من أ يي هجة.  - ل اكفية املسؤولييات املهنيية بدافع ذايتي  حتمُّ

- .  مدى الاهامتم ابملظهر الشخيصي

ة: ثانيًا: 
ّ
ة العام

ّ
 املهارات املهني

ب ابعتبار هذا املعيار عىل النقو الآيت:   وميكن تقومي الطّلي

ررا   الطالرربمرردى مقرردرة  - لكيفييررة أ داء ال عرر  ، والوصررو  ا ىل اال جررراءات عررىل التخطرري، الفعي

ة.   املناس بة؛ ال  ام املسؤولييات مكفاءة اتمي

، واكسساب املهرارات،  - ة، ومقدرت  عىل حتمُّل مسؤوليية التعمُّ اذلايتي  تُّع الطالب ابالس تقّلليية التامي

 وتمنيهتا. 

ة هبا. مقدرة الطالب عىل العمل ابجهتاد، مضن حدود أ هداف، وظرو - سة، واتلواحئ اخلاصي  ف املُؤسَّ

ب مررع العرراملني ن  - مرردى التعرراُوهم القررال بررني الررزمّلء، وأ ععرراء الفريررق الواحررد، وتعرراُوهم الطررّلي

سات اُلخرى سة، واملُؤسَّ  .املُؤسَّ

يت  املهنيية.  َوْعي - دراك  لهوي  الطالب املُتدرِّيب، وا 

 مدى الاس تفادة من معليية اال رشاف.  -
 

صة: املهار
ِّ
تخص

ُ
ة امل

ّ
 ات املهني
ب عىل أ ساس هذا املعيار عىل النقو الآيت:                 ويمتي تقومي الطّلي
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نشاء عّلقات همنيية م اس بة مع  -  . امجليعمقدرة الطالب املُتدرِّيب عىل ا 

طارها - ْعي تلعمل مضن ا  َ،، وأ خّلقييات املهنة، والسَّ  . مدى مقدرة الطالب عىل بناء مبادئ، وقِّ

سة، والبةئة.  -  مقدرة الطالب املُتدرِّيب عىل الوصو  ا ىل دراسة عِّلميية م اس بة؛ لَفهْم موقف املُؤسَّ

 توفُّر همارات املُقابةَل عند الطالب املُتدرِّيب.  -

 توفُّر همارات العمل مع امجلاعات الص رية.  -

 فعيا  وانحج. املقدرة عىل ُم َرسة جوانب العمل مع ال فراد، واُلََس بشلك  -

- . صة ابجملا  املهبي جراء البقوث املُتخصِّي  املقدرة عىل ا 

 مدى تقدمي اخلدمات ا ىل اجملمتع املُقي، ابلطالب املُتدرِّيب. همارة الطالب ن السسجيل.   -

 .امتّل  الطالب املُتدرِّيب تلمهارات الاكفية؛ هبدف حتليل املشالكت الاجامتعيية اليت قد يتعرَّ  لها -

 ساليب التدريب امليدانيأ

يسرر تددم الترردريب امليررداين، مجموعررة مررن ال سرراليب التدريبيررة، الرريت تسررامه ن حتقيررق أ هررداف  

 التدريب، وماا:

  احملاضرات
يه ااانب النظري اذلي يعمتد علي  التدريب امليداين، ون العادة يرتب، مفهوم ا ارات، ابلتعلر، 

راس ية املقررة، والجامتع املرشف عىل التدريب، مع الطّلب، من ااامعي، كوس يةل لرشح املادة ادل

جابرة عرىل  لهيرا، ولّل  أ جل متابعة سري التدريب امليداين، والوقوف عند أ مه النتاجئ الريت   الوصرو  ا 

 أ س ئةل، واس تفسارات الطّلب.

 الندوات 
يف ابملراحل اليت اخترذها تعقد عادًة بعد الانهتاء من العمل عىل التدريب امليداين، وهتدف ا ىل التعر 

فريق املتدربني، أ ثناء معلهم عىل املرشوع، أ و النشاط املتعلق ابلتدريب، ويقوم املرشف، وال ععاء 

لهيا أ مرام اةعرور، وتقير، مردى النجراح ن تطبيرق  املشاركوهم، بعر  اكفة النتاجئ اليت   الوصو  ا 

 التدريب امليداين. 

 دراسة احلاالت
لوب التدرييب عادًة ن اجملاالت الطبية، والاجامتعية، واليت تعمتد عرىل ادلراسرة يُس تددم هذا ال س 

املكثفة ةاةٍل ما، من أ جل الوصو  ا ىل ال هداف اخملط، لها، مثل: تلكيف املتدربني بدراسرة نسر بة 

لهيا، والتقاط الصور لل حياء فهيا، وكتابرة خّلصرة  التلوث البةيئ ن مدينة ما، عن طريق اذلهاب ا 

 عن الزايرة اليت قام هبا لك فرد، أ و مجموعة ن فريق التدريب. 

  املالحظات
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يعمتد هذا ال سلوب التدرييب، عىل ادلقة ن املّلحظة، واملتابعة، واس تددام قم، وورقرة، 

أ و ُمفكرة، أ و أ ية وسر يةل تسراعد عرىل الكتابرة، مرن أ جرل توثيرق اكفرة ال حرداث، أ و املواقرف، أ و 

هما املرشف، أ و بةئة التدريب امليرداين، حرىت يرمتكن املتردرب مرن الرجروع ا ىل الرشوحات اليت يقد

 .هذه املّلحظات لك  احتاج لها، لسساعده عىل فهم ااوانب النظرية، والعملية املرتبطة هبا
 

 التدريب امليداني )العملي(  علىواإلشراف آليات التنفيذ 
املمتثرل  املصر ر، التردريب هيئة عىل يداين )العميل(التدريب امل مرانمع  العلميةم اقسالانظم ت       

او واختيار املردارس  الرايضية،او مراكز واقسام العّلج الطبيعي او النوادي التدريب ابملدارس ن 

ب هبا واختيرار املرشرفني ّلاليت يمت تدريب الطمراكز واقسام العّلج الطبيعي او النوادي الرايضية 

 مرن (95، 94 ،93)مرادة  عرىل التردريب اسرس ادام ن هرذا مرا سر تفادةالااذلين ميكن ال اكدمييني 

 (.501التعل، العايل رمق ) تنظ،ة الحئ

قسم  ال قسام العلمية الثّلثةمن  (العميل) التدريب امليداينب املس هتدفني من ّلمت حرص مجيع الطي

عادة التأ هيل والعّلج ا  بّليمت توزيع الطر لطبيعيالرتبية البدنية )التدريس(، قسم التدريب، قسم ا 

وفقًررا  او مراكررز الشرر باب او ال نديررة الرايضررية او مراكررز واقسررام العررّلج الطبيعرري املرردارس؛عررىل 

 .ومقر سكام لك  أ مكن ذكل لتخصصاهتم،

اال داريرة عرىل املوافقرات  (؛ تلقصرو اخملتصرة التردريب امليرداين )العمريل اال داراتيمت التواصرل مرع 

 .او ال ندية الرايضية او مراكز واقسام العّلج الطبيعيدارس املىف  ّلبلطابتحاق ابالل اخلاصة 

دارس او مراكرز واقسرام العرّلج الطبيعري او املرب ىف التخصصرات اخملتلفرة ا ىل ّلترسل قوال الطر

 .النوادي الرايضية

 الطلبررة،عررىل  اال رشافابللكيررة ىف  العلميررةم اقسررمجيررع الامررن  الترردريس،يشررار  أ ععرراء هيئررة 

ىف متعراونني  التردريسك  جيروز أ هم يشرار  أ ععراء هيئرة  (،وجهيهم ىف التدريب امليداين )العميلوت

وىف حراةل  التخصرص،ويفعل اةاصرلوهم مرام عرىل املاجسر تري أ و ادلكتروراه ىف  والتقومي،التوجي  

لهيرا جيروز  اال رشافعدم كفايرة هيئرة  بأ ععراء هيئرة التردريس مرن  الاسر تعانةمرن الفئرات املشرار ا 

 .ال خرىية ل قسام العلم ا

دارة  ال اكدميييقوم املرشف . او النرادي م العرّلج الطبيعري قسر وأ  مركرز  او املدرسة،بعقد لقاء مع ا 

وطررق التقير،.  لتوضيح املهام (؛عىل التدريب امليداين )العميل والوحدة اخملتصة ابل رشاف الراييض

 ال خذمع  طلبة، (6- 5)وعة الواحدة عن ب اجملمّليزيد عدد طال حبيث  قوال؛ نب ّليوزع الط.

الريت تردرب فهيرا  او النروادي الرايضريةمراكرز واقسرام العرّلج الطبيعري  او املردارس، الاعتبارن 

  .وطبيعة ماكهم السكن لك  أ مكن ذكل السابقة،الطالب ن الفصو  ادلراس ية 
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س او مراكرز واقسرام دار املروختطر  اللكية،قوال توزيع الطلبة ىف ماكهم ظاهر ىف  تعلن . 

رمسي موج  من اللكية مرفقرا بر  خبطاب لتدريب املس هتدفة ابالعّلج الطبيعي او النوادي الرايضية 

 .املتدربني ّلبأ س ء الط

فصل يدعر الطالب ا ىل لقاء أ اكدميي مع فريق معل وحدة التدريب امليداين )العميل( ن بداية لك . 

 .دريب واملطلوب ماماملتعلقة ابلت ال مورملناقشة  درايس؛

 ال ايمن املدرسرة او مراكرز واقسرام العرّلج الطبيعري او النروادي الرايضرية ىف  ّلبيرداوم الطر . 

دارة  (،وفرًق التردريب امليرداين )العمريل ادلرايسالفصرل  وعىل مردار هلم،ا ددة  ا ردد مرن قبرل ا 

 اللكية.

درسرة او مراكرز واقسرام العرّلج املىف  ال اكدمييرنيواملرشرفني  ّلب املتردربني،الطر حعوركوهم ي . 

يكوهم ن املدارس وفقًا لّليت :  لتدريب امليداين )العميل(املس هتدفة ابالطبيعي او النوادي الرايضية 

مراكررز واقسررام العررّلج الطبيعرري او تل ابلنسرر بة، و ادلرايسوحررىت هنايررة اليرروم الصررباح ابور طررمررن 

 يت .من بداية ادلوام ايل هنا النوادي الرايضية

 ن املدرسة او مراكز واقسام العّلج الطبيعي او النروادي الرايضرية يوميراً  الطّلب يكوهم حعور. 

دارة  (،وفقًا ملواعيد بدايرة وهنايرة التردريب امليرداين )العمريل املتصةل؛الفرتة  خّل  ا ردد مرن قبرل ا 

 .اللكية

ىف حراةل عردم تروافر  ل اكدميريامبهرام ومسر ئوليات املرشرف القسم بتلكيف مرن يرراه م اسر بًا يقوم  .

 اللكية.التدريس من  ةأ ععاء هيئ

ذا جتاوز نس بةالتدريب امليداين )العميل( حيرم الطالب من مقرر .  التدريب فرتة  من % 20 غياب  ا 

 املقررة.امليداين )العميل( 

حبسرب ختصصراهتم؛ حيرث يلتقرق الطرّلب  عىل لل رشافمتخصص  أ اكدمييمرشف  يمت حتديد. 

ىف لك مجموعرة  لبرةعردد الط  ال يزيردومبرا  أ اكدميري،ب للك مرشف ّليد عن مجموعتني من الطيز  ماال

 .فرتة التدريب خّل يتابع فهيا معل الطالب ابنتظام  لبةط  (6 - 5)عن 

 ال سر بوعيحرص تل يراب  ال اكدميينيمن املرشفني  ابلقسمقر وحدة التدريب امليداين )العميل( تتل. 

 .ج يوقع في  لك طالب بنفس  عن يوم حعورهوفق منوذ لبةمجليع الط 

 .ابس مترار ال داءمبتابعة معل الطلبة وتقي،  ال اكدميييقوم املرشف . 

؛ ملتابعرة ال اكدمييرنيتقارير أ سر بوعية مرن املرشرفني ابلقسم التدريب امليداين )العميل( تتلقر وحدة . 

  .التدريب اليت   رصدها عىل مدار فرتة املّلحظات،سري العمل وم اقشة 

  (.التدريب امليداين )العميلف وادارة املدرسة الامنذج اخلاصة ارش الايمت تسل، هيئة . 

فررتة  خرّل بعرد اسرسيفامها التردريب امليرداين )العمريل( هناية فررتة  نجتمع مناذج التقيّت اخملتلفة . 

  .ومراجعهتا لتدقيقها، العلمية؛م اقسالاوترسل ا ىل  التدريب،
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 القسرم،منسق ادلراسة والامتحاانت ورسرةس مث توقع من  الااسية،غ نتاجئ الطالب   تفري.

 ابللكية.قسم ادلراسة والامتحاانت ا ىل النتاجئ مث تسم  اللكية،وتعمتد من معيد 

 :التدريب امليداني )العملي( وحدة مسئويلمهام 
  : مهام وحدة التدريب امليداني )العملي(

مراكز واقسام العرّلج الطبيعري او  او(، التدريب امليداين )العميلب عىل مدارس ّلتوزيع الط -1

 .الرايضيةال ندية 

املردارس او ابلتنس يق مع املسر ئولني ىف  (،حتديد مقرتح بداية وهناية التدريب امليداين )العميل -2

 اخلاريج( التدريب امليدايناملنسق ) الرايضية ال ندية او الطبيعي العّلج واقسام مراكز

الس ياسرات اخلاصرة بسرري معليرات التردريب امليرداين )العمريل(، تلعرر  عرىل جملرس اقرتاح  -3

   .اللكيةوجملس  القسم،

  التدريب امليداين )العميل(وختاء  وموهجييختيار املرشفني الوضع مقرتح   -4

مراكز واقسام العّلج الطبيعي او ال ندية الرايضية املسر هتدفة  اودارس املختيار الوضع مقرتح  -5

 .اخلاريج امليداينابلتنس يق مع املنسق  ب امليداين )العميل(لتدرياب

والعمرل عرىل  وكفاءاتر ،وفاعلياتر ،  أ داءاه،تلتأ كد مرن   متابعة سري التدريب امليداين )العميل( -6

قبرل مرن  املناسر بة ةلهرا، والعمرل عرىل تطويرهرا ال فراكر، وطررح لكاحل ما يعرتض  من مش

 ومدربني .املرشفني الف يني 

  :األكادمييملشرف مهام ا
يزيرد  أ الاملبارش عىل الطلبة املتدربني، اذلين يعني هلم، ىف حدود مجمروعتني اثنسرني عرىل  اال رشاف -

  .طّلب  6-5عدد اجملموعة الواحدة عن 

مراكررز واقسررام العررّلج الطبيعرري او ال نديررة او  عررىل الهتيررؤ تلعمررل ن املدرسرةالطالررب مسراعدة  -

، وكيفية تنظ، مرانجم  التدرييب، وكيفية التعامل مرع واتلواحئن النظم وذكل ابلتحدث مع  عالرايضية 

تلتردريب، ويفعرل أ هم يكروهم  الّلزمرة ال خررىواملواد التعلميية  عىل الكتبوكيفية اةصو  املعلمني 

  .من التدريب امليداين )العميل( ال و ن اليوم  املرشف، وطالب لقاء بني  خّل ذكل من 

او مراكررز واقسررام العررّلج الطبيعرري او ال نديررة  ابلتواجررد ىف املدرسررة؛ دميرريال اكيلررزتم املرشررف  -

دارة املدرسة او مراكز واقسام العّلج  والاطمئناهمملتابعة ختطي، التانمع التدرييب،  الرايضية من ا 

 وتقرومي همرراراتعرىل حسرن سرري التردريب وفرق اخلطرة املوضروعة،  الرايضريةالطبيعري او ال نديرة 

 همارة املوضوعة للك  ال هدافا دد مضن  داءال  الطالب وفق 
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جيراد جرو مرن الرود  ال اكديني حيرص املرشف - حرىت  الطالرب؛بة ر ، وبرني  وال لفرةعرىل ا 

يكسب ثقت ، ومن مث يقوم الطالب ابلعمل عىل تنفيذ ما يطلب  م   املرشف طواعيرة وبسرعة تفيرد 

 .ن التقدم حنو زايدة كفاءت 

وحيسرن حتديرد موعرد اثبرتً   ابلطالرب،ادلوري  الاجرامتع ال اكديرني من املهام الرسةسة تلمرشف -

او مراكز  املدرسة،ومراعاة تنس يق جداو  الطالب ن وزمان ،  الاجامتعماكهم  احمدد هبم، لّلجامتع

 الرايضية.واقسام العّلج الطبيعي او ال ندية 

 :مبا يلي خالهلا ياألكادمي ويدقوم املشرف

 توى همارات الطالبعىل مس   مّلحظات م اقشة  -

 .ومتطلباهتا الّلحقةم اقشة خطة التدريب ن املرحةل - 

 .رشح طريقة ،أ و مفهوم ،أ و همارة معينة- 

مرع مردير  املشرالكتمتابعرة  - .خاصرة مشرالكتببعض الطالب ؛ ملناقشة ما دلهم من  الانفراد- 

  وحدة الرتبية العملية ، أ و وكيل اللكية ، أ و معيد اللكية

 .هم مع مدير املدرسة ومس توايهتا العليا ؛ لهتيئة املناخ املناسب لتدريب الطلبة املتدربنيالتعاو -

 .تعريف املعم املتعاوهم مبتطلبات التدريب ،وأ لية تنفيذه- 

 واال رشاف .تعريف الطلبة املتدربني بطبيعة التدريب، والطريقة اليت سوف تس تددم ملتابعة أ دامهم- 

ضافة ا ىل اطالعهم   عىل بنود منوذج التقومي الاايئ وم اقش ت  معهمعلهيم ا 

عررداد ار املتردربني ا ىل ط لبررةالط توجير   -  مررن دراسراهتم ىف مقررررات طرررق انطّلقررا دروسرهم؛سررق ا 

 التدريس.

جعرة وتقردمي راال عطراؤمه الت ذيرةواعىل تقارير الطلبة، وخططهم ونشاطاهتم ن املدرسة،  الاطّلع

 .هلم الّلزمالعوهم 

ررراء املناقشرات مرع  املّلحظراتنشاطات اليت يقوم هبرا الطلبرة ،وتردوين حعور بعض ال -  بقصرد ا 

 .الطلبة ،وتقدمي البداسل واملقرتحات اليت تزيد من كفاءة الطلبة

ومنروذج تقرومي خراص ابملرشرف نفسر  ، منروذج تقومي أ داء الطلبة ابس تددام الامنذج املعدة ذلكل  - 

 .اليت يقوم هبا الطلبة ل نشطةواتقومي خاص ابملؤسسة وتقومي التقارير 
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تسل، مناذج التقومي اكمةل ا ىل وحدة الرتبية العملية ابللكية ن هناية الرتبية العملية مرفقرة  - 

 .راجعةفرتة التدريب كتقرير ت ذية  خّل  مّلحظات بتقرير تفصييل يتعمن 

بّلغ -  الت يرب، و اذليرن يعرانوهم مرن  دامئيالطلبة  حباةلابللكية التدريب امليداين )العميل( وحدة  ا 

جياد حلو  هلم، واليت بدورها جترري  مرع معيرد  الرّلزم االتصرا مشالك ن وقت مبكر تلعمل عىل ا 

 ال مر.اللكية؛ ملتابعة 

عررن أ دامهررم  ومّلحظاترر عررىل الطلبررة،  اال رشافبسررجل خرراص يرردوهم فيرر  جرردو   الاحتفررا  -

 .وتوصيات 

  امليداني اخلارجيمهام املنسق 
او مراكرز واقسرام دارس املروبرني  اللكيرة،املهمة برني  االتصا حلقة  اخلاريج امليداينسق عد املن ي -

 .الرايضيةالعّلج الطبيعي او ال ندية 

 ) ادلاخيلاملنسق )ابلتنس يق مع التدريب امليداين )العميل( بداية وهناية  املشاركة ىف حتديد مقرتح -

الرايضرية واقسام العّلج الطبيعري او ال نديرة  او مراكزدارس املختيار الاملشاركة ىف وضع مقرتح  -

 ادلاخيل(املنسق )مع  ابلتنس يق

عرد امل واملسر ئولياتتليق ابملهرام  لبقة،التوجي  ملدارس الرتبية العملية ابلتعامل مع الطالب معامةل   -

 .مس تقبّللها 

 العمليرة،قرد تعروق قبرو  الطالرب املتردربني مبردارس الرتبيرة  الريت، املشالكتالعمل عىل تذليل  -

 وكذكل معوقات سري الرتبية العملية  لها،جياد اةلو  املناس بة وا

والعمرل عرىل حرل مرا يعرتضر   وكفاءات ،وفاعليات ،  أ داءاه،تلتأ كد من  العملية؛متابعة سري الرتبية  -

  .املناس بة ةلها، والعمل عىل تطويرها ال فاكروطرح  مشالكت،من 
 

 :يداني )العملي(التدريب املأثناء  الطالبمسئوليات 

 واجباته حنو نفسه 

 بسّلأ هم همت مبظهره اخلاريج من نظافة وم -

، وأ قوا ، وأ فعا  حىت يتعود ومقابّلتاخللقي التام داخل املدرسة وخارهجا من حتراكت،  الالزتام -

  .عن  تّلميذهعىل ذكل ويتعلمها 

  او اارسة املهنة همنة التدريس بأ خّلقيات الالزتام -

ظهار صفات ا -   .محلاس والتعاوهم والقيادة الصقيحة قبل وأ ثناء وبعد معهلا 
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  .أ هم يتدىل عن بعض العادات  ري املقبوةل اجامتعيًا ابعتباره قدوة -

 .واال بداعأ هم يسسم ابملرونة واملوضوعية وادلقة والرغبة ن التجديد  -

 :األكادمييواجباته حنو املشرف  

  .قبل وأ ثناء وبعد التانمع ال اكدمييأ هم يلزتم بتعلّت وارشادات املرشف  -

 التدريب امليداين )العميل(أ هم يس تفس من املرشف عن لك ما هو خاص بتانمع  -

هم ذكل يعب قابليت  تلتعم السرمة الريت تعكرس خشصرية المرشف  ويلزتم هبا  مبّلحظاتأ هم يأ خذ  -

  .واال رشادمرنة متواضعة ومس تعدة لتقبل النصح 

 واال دارةواملعررم املتعرراوهم  ال اكدميرريواملرشررف  زمّلسرر بررني  رتاموالاحررالطيبررة  اال نسررانيةقررة ّلالع -

  .املدرس ية

عرن لك مرا جيرد أ نر   والاس تفسرار ابملّلحظرات وال خرذتقبل النقد من مرشف  واملعم املتعراوهم  -

 .جدير ابلسؤا 

 

 واجباته حنو برنامج التدريب امليداني )العملي(

الزيع  حتديدها هلابملدرسة اليت   تو  الالزتام - بعد التنسر يق مرع وحردة التردريب   وعدم ت يريها ا 

  .امليداين )العميل(

س ّ ما يصدر عاا من تعمرّت ن بدايرة  الوالتعمّت الصادرة عن الوحدة  احرتام قواعد العمل -

  .لك دورة تدريبية

التردريب وحردة مكرجعية هناسية مجليع ما يتعلق بفعاليرات  اعامتد وحدة التدريب امليداين )العميل( -

 بقعااي الطالب السلوكية والتدريبية ثالشأ هم ن الب ويه صاحبة امليداين )العميل(

  :املدرسة تالميذواجباته حنو 

  .بعطف واحرتام التّلميذالتعامل مع  -

ن ضوء خصاسصهم الامنسية ون ضوء ما يتعلم  الطالرب املعرم ن املسراقات  التّلميذالتعامل مع  -

من مبدأ  المنو القايض أ هم للك مرحةل مناسية خصاسصها  انطّلقاسها ن اللكية، الس يكولوجية اليت يدر 

  .ومظاهرها ومتطلباهتا

 .وتقديرها، كذكل التجاوب مع ميوهلم واجتاهاهتم التّلميذتقبل أ فاكر  -

  التدريب امليداني )العملي(يف درسة املواجباته حنو 
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لق بأ نشطة املدرسة وفعالياهتا وما يرولك حتت قوانني املدرسة وتعلّهتا فّ يتع الانعواء -

تلمدرسني فهيا من همام ومسؤوليات حيث أ هم املتدرب يكوهم م ذ بردء تدريبر  مطالبرا بلعرب دوره 

  .و ريها اال ضافيةمكعم ن املدرسة علي  ما عىل بقية املعلمني مبا ن ذكل اةصص 

سرة سر تلزتم بتعلرّت اللكيرة املتعلقرة املدر   رىلو من املدرسة  والانرصافزتام مبواعيد اةعور لالا-

 بدقةابةعور وال ياب والتأ خري 

 مشرالكالفعا  ن أ نشطة وفعاليات املدرسة خاصة ما يتعلق ابلطابور الصبايح ومتابعة  الاخنراط -

   .تلمرشف الااكدميي، وتقدمي التقارير التّلميذ
 

  :واجباته حنو مدير املدرسة

لااسية تلطالب حيث ميتكل اةق بتلكيف الطالب املعم مبا يلكف ب  مدير املدرسة هو املرجعية ا. 

 بقية املعلمني ن املدرسة 

  مّلحظات من  والاس تفادةبتوجهيات املدير  الالزتام.

  .املرشفاليت تعذر حلها مع  ال مورم اقشة أ ي من . 

 هبا موالالزتام اقشة مدير املدرسة حو  فقرات منوذج التقومي وكيفية تفعيلها .
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 العلمية باألقسامالتدريب امليداني )العملي(
 

 
 
 
 
 
 

 

 قسم الرتبية البدنية)التدريس(
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 جامعة طرابلس
 

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 قسم الرتبية البدنية)التدريس(
 استمارة تدقويم طالب التدريب امليداني )الداخلي( 

 رقم القيد........................................................ ..................اسم الطالب/ الطالبة 

................................  الفصل الدراسي، .............................. مدرسة:مكان التدريب: 

 .................................العام الدراسي 

درجة  عناصر التدقويم ت
 التدقويم

درجة 
 املشرف

الدرجة 
 مالحظات باحلروف

    5 اةعور 1

عداد وحتعري ادلرس 2     10 ا 

    5 الزي الراييض 3

    5 جتهزي الادوات 4

    5 الاح ء 5

    8 المترينات ومدي عّلقهتا ابل ح ء 6

    10 سّلمة النداءات وتصقيح الاخطاء 7

    15 النشاط التعلميي والتطبيقي 8

    5 النشاط اخلتايم 9

    2 العّلقات العامة 10

    30 اازء النظري 11

    100 اجملموع 12

 درجة الطالب باألرقام )        (  الدرجة بالحروف )           (
 

 توقيع المشرقين:
 

..السيد/.................................  التوقيع ..........................  

..................السيد/.................  التوقيع ..........................  

 التوقيع ..........................  السيد/...................................
 

 التوقيع ..........................  السيد/...................................

  السيد/...................................
 

 التوقيع ..........................

 لجنة التدريب الميداني
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 جامعة طرابلس
 

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 قسم الرتبية البدنية)التدريس(
 استمارة تدقويم طالب التدريب امليداني )اخلارجي( 

 رقم القيد.......................... ................................................اسم الطالب/ الطالبة 

................................  الفصل الدراسي، .مكان التدريب: مدرسة: .........................

 .................................العام الدراسي 

درجة  عناصر التدقويم ت
 التدقويم

درجة 
 املشرف

الدرجة 
 مالحظات باحلروف

 أ والً 

1 

2 

 العّلقات العامة

 الزي الراييض 

 املسامهة ن الطابور والنظام العام ابملدرسة

(10) 

6 

4 

   

 اثنياً 

1 

2 

 الاعداد تدلرس

 اعداد اخلطة العامة مكراسة اةعري

 ختطي، املّلعب وجتهزي الادوات

(15) 

8 

7 

   

 اثلثاً 

1 

2 

3 

4 

 تنفيذ ادلرس

 سّلمة النداءات وتصقيح ال خطاء

 سّلمةطرق الامن وال 

 المترينات ومّلمئها تلنشاط التعلميي

 اال خراج وتسلسل تعل، املهارات

(50) 

15 

10 

10 

15 

   

 رابعاً 

1 

 النشاط املتعلق ابملادة

 املسامهة ن النشاط ادلاخيل واخلاريج

 املسامهة ن اعداد اادو  والسجّلت

(15) 

10 

5 

   

دارة املدرسة خامساً      10 درجة ا 

ساد

 ساً 

    100 اجملموع

 الدرجة باألرقام: .........................    الدرجة بالحروف ...........................
 

 .........التوقيع، ...........................    أسم المشرف: .........................   
 

 ................التاريخ: .........................

 
 
 



 
 

 22 دليل التدريب الميداني

 

 
 
 

 بقسم التدري
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 23 دليل التدريب الميداني

 

 
 جامعة طرابلس

 

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة.                        
 التدريب .   .                                  قسم  

 
 ( السابع-اخلامس) الفصلاستمارة تدقويم طالب التدريب امليداني 

 
 ...........................رقم القيد............................................. ...اسم الطالب/ الطالبة 

  ..................... الفصل الدراسي، ......: ......................../ ناديمكان التدريب: مدرسة

 .................................العام الدراسي 

درجة  عناصر التدقويم ت
 التدقويم

درجة 
 املشرف

الدرجة 
 مالحظات باحلروف

    7 الزي الراييض 1

    15 والقيادة الرتبوية الشخصية 2

    8 وطريقة الاخراجتقعري كراسة ال  3

    15 ة ومدي جناهحاعلمييتنفيذ الوحدة الت  4

    10 اخلاصة ابملهارةالمترينات  5

    7 حتعري ال دوات اخلاصة ابتلعبة املنفذة 6

    8 رق وأ ساليب التدريب تلمهارةط 7

 وأ   التعل،مدي اس تددام وساسل  8

 التدريب )ال دوات البديةل(
10 

   

التعاوهم مع الزمّلء والتكيف مع  9

 الاخرين
10 

   

    10 والالزتاماةعور  10

    100 اجملموع 11

12      

 
 (    درجة الطالب باألرقام )        (  الدرجة بالحروف )       

 أسم المشرف /....................... التوقيع/................... التاريخ/.........

 

 لجنة التدريب الميداني



 
 

 24 دليل التدريب الميداني

 

 
 جامعة طرابلس

 

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
 قسم التدريب

 (مناثال-سداسال) استمارة تدقويم طالب التدريب امليداني الفصل

 ...........................رقم القيد........................................... .....اسم الطالب/ الطالبة 

  .................... الفصل الدراسي، ......: ......................../ ناديمكان التدريب: مدرسة

 .................................العام الدراسي 

درجة  عناصر التدقويم ت
 التدقويم

ة درج
 املشرف

الدرجة 
 مالحظات باحلروف

    7 الزي الراييض 1

    15 الشخصية والقيادة الرتبوية 2

    8 وطريقة الاخراجتقعري كراسة ال  3

    15 تنفيذ الوحدة التدريبية ومدي جناهحا 4

    10 اخلاصة ابملهارةالمترينات  5

    7 حتعري ال دوات اخلاصة ابتلعبة املنفذة 6

    8 وأ ساليب التدريب تلمهارةطرق  7

 وأ  التعل، مدي اس تددام وساسل  8

 التدريب )ال دوات البديةل(
10 

   

التعاوهم مع الزمّلء والتكيف مع  9

 الاخرين
10 

   

    10 والالزتاماةعور  10

    100 اجملموع 11

 
 درجة الطالب باألرقام )        (  الدرجة بالحروف )           (

 مشرف /....................... التوقيع/................... التاريخ/.........أسم ال

 
 لجنة التدريب الميداني

 
 
 
 



 
 

 25 دليل التدريب الميداني

 

 
 

 لتأهيل والعالج الطبيعيقسم إعادة ا
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 26 دليل التدريب الميداني

 

 
 :أساليب التدريب امليداني

  

 أسلوب احملاضرة1-
 

موضوع معني من جانب املرشرف، والاسر امتع  اذلي يعمتد عىل عر  اةقاسق ومعلومات عن      

 .من قبل املتدربني وتوجي  ال س ئةل

  :حلدقات الندقاشالندوات وأسلوب 2-
معرني حترت قيرادة  تشخييصراذلي يعمتد عىل املناقشة وتبراد  ال فراكر والآراء حرو  موضروع       

 .وتوجي  املرشف
  

 : دراسة احلالة أسلوب3-
 

اتحة الف      رصة تلمتدربني لعر  حاالت أ و مشالكت حمددة وم اقش هتا وحماوةل وذكل من خّل  ا 

 .التوصل ا ىل حل م اسب لها
 

 : األدوارأسلوب متثيل 4-
 

اذلي يعمتد عىل قيام املرشف واملتدربني ممتثيل مواقف معينرة ودراسر هتا وحتليلهرا والوصرو  ا ىل      

 .توصيات أ و اقرتاحات بشأ هم التعامل معها
  

  

  
 :وورش العمل العمليتطبيق أسلوب ال5-

 

حيث يقوم املرشف بس فيذ أ ع   وأ نشطة حمرددة بطريقرة همنيرة موارا العمليرات واال جرراءات      

 .وال ساليب ال ساس ية الّلزمة لتنفيذ العمل بطريقة همنية حصيحة
  

  

 : املباشرة أسلوب املالحظة 6-

نرراء تنفيررذمه لل عرر   وال نشررطة املهنيررة اذلي يررتلخص ن قيررام املرشررف مبّلحظررة املترردربني أ ث      

 .وتزويدمه ابلتعلّت والتوجهيات الّلزمة
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 27 دليل التدريب الميداني

 

 جامعة طرابلس
 

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
 

 إعادة التأهيل والعالج الطبيعيقسم 
 استمارة تدقويم طالب التدريب امليداني )اخلارجي( 

 
  

 

 

 

 ..............تمام الساعة ......... علي 20الموافق /       /      انه في يوم .................... 

 ........................................... ى.قسم العالج الطبيعي بمستشف بمركز العالج الطبيعي/

 والتي تتكون من: إعادة التأهيل والعالج الطبيعيقامت اللجنة المشكلة من قسم 
 

 

....................السيد/...............  التوقيع ..........................  

 التوقيع ..........................  السيد/...................................

 التوقيع ..........................  السيد/...................................
 

 
 .....................داني )العملي( للفصل الدراسي ....قييم الطلبة المستهدفين بالتدريب الميبت
 

 

 ت
 الامس ابلاكمل

 

السلو  املهب 

 والشخيص

 

املهارات املهنية 

 العامة
 

 املهارات املتخصصة

 ابل هجزة وطرق العّلج اال ملام

ابةعور 

 وال ياب
 

 اجملموع

 درجة 100 درجة 15 درجة 35 درجة 35 درجة 15

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 يعمتد

 رسةس القسم                      منسق ادلراسة والامتحاانت                       


