
 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلٌه التربٌه الرٌاضٌه بنات

 قسم:المناهج وطرق التدرٌس

المٌدانً خطة التدرٌب  



 

 خطة التدريب الميداني
:المقدمة  

يمكن تعريف التدريب الميدانّي بأّنو مجموعة من الميارات، والخبرات، التي يتّم تقديميا إلى الطّّلب ضمن 
إطار ُمؤسَّسي، أو ضمن أحد مجاالت الُمماَرسة، بحيث يتّم اكساب المعرفة بشكل واٍع ومقصود؛ بيدف َنْقل 

بين من ُمستوى المعرفة المحدود من حيث: المي ارات، واالّتجاىات، والَفْيم، إلى ُمستوًى أفضل الطّّلب الُمتدرِّ
بشكل ُمستِقّل في المستقبل، كما أّن التدريب الميدانّي ُيمثِّل التطبيق العممي لمتخصص ُيمكِّنيم من ُمماَرسة 

العممّيات التي تتّم من خّلليا ُمماَرسة األعمال الميدانّية باستخدام مجموعة من اأُلُسس؛ وذلك بيدف مساعدة 
طالب عمى اكتساب المعارف المختمفة، والخبرات الميدانّية، والميارات الفّنية، باإلضافة إلى تعديل السِّمات، ال

والسموكّيات الشخصّية لديو، بحيث ُيساىم ذلك بشكل كبير في النمّو المينّي لمطالب، من خّلل الرَّْبط بين 
لتزام التاّم بمني  تدريبّي يتم  تطبيقو في ُمؤسَّسات ُمعيَّنة، المعرفة النظرّية، والتطبيق الَعَممّي، باإلضافة إلى اال

  .مع ضرورة وجود إشراف مينيّ 

 
 

 ًّ  أهداف التدرٌب المٌدان

بما يضمن ،لممارسة المينة  الميارات، والمعارف الّّلزمةتيدف ىذه الخطة إلى وضع تصور دقيق لتطييق 
-: التاليو  تحقيق ُجممة من األىداف  

  ل معو.والتفاع، عمى التعرف عمى مكونات النظام المدرسي والمؤسسي والمعمم والطالبمساعدة 

 ميتياتن والعمل عمى،المينية  اوصفاتي احقيقي لقدراتيالفيم ال والمعمم واكتساب الطالب. 

 احترام مينة التدريس وتكوين اتجاىات ايجابية نحوىا . 

   يا بالكمية موضع التنفيذتالمقررات الدراسية التي درس تطبيقالربط بين النظرية والتطبيق عن طريق .  

  بنجاح في مجال  يامن أداء عمم اعمى اكتساب الكفايات المينية التي تمكني والمعمم ومساعدة الطالب
والتنوع في األنشطة التعميمية المثيرة الىتمام  تّلميذالصفات الشخصية والتدريس والتدريب وتقويم نمو ال

 . تّلميذال



 واالبتكارتطوير العمى  اومدى قدرتيالتدريس، من  والمعمم واختبار مدى تمكن الطالب 

  

 المهارات الالزمة للطالب :-

المعلىمات -أ

والمفاهيم
 التدريب الميدانيماىية توضح  ٔ/ أ

 لممعمم الناجح المينية صفاتالو خصائص التحدد  ٕ/ أ

 واخّلقياتيا  مينة التدريستذكر ميام  ٖ/ أ

 التعميم االساسيتحدد اىداف مرحمة  ٗ/ أ

 والتخطيط لمدروسالتحضير تحدد طريقة كتابة  ٘/ أ

 تذكر طرق واساليب التدريس المتنوعو ٙ/ أ

 تذكر طرق واساليب التقويم المستخدمة  ٚ/ أ
المهارات -ب

الذهنية
يوظف المعارف والمعمومات المرتبطة بتعميم الميارات  ٔ/ب

 الحركية لتّلميذ المرحمة االبتدائية واالعدادية .

 .الفردية بين التّلميذتكتشف الفروق  ٕ/ب

 يفاضل بين اساليب التدريس المناسبة لكل موقف تعميمي . ٖ/ب
المهارات-ج

المهنيةالخاصة

تالمقزر

 تستخدم المصطمحات العممية بصورة جيدة . ٔ/ج

 تخطط لعممية التعميم وفقا الحتياجات التّلميذ ٕ/ج

 تعدل االخطاء المرتبطة باالداء الرياضي . ٖ/ج

 الرياضية والمدرسية.تنظم االنشطة والمسابقات  ٗ/ج

 تطبق بعض دروس التربية الرياضية بصورة جيدة. ٘/ج

 تكافئ أجزاء الدرس وفق لمتوزيع الزمني. ٙ/ج

 تقيم اداء التّلميذ وفقا لمنتائ  التعميمية المستيدفة. ٚ/ج

 تعدل ادائيا التدريسي وفقا لتوجييات المشرفة. ٛ/ج

 تكون فرق لمنشاط الداخمى والخارجى ٜ/ج
 في فريق )العمل التعاوني (تعمل ٔ /دالمهاراتالعامة-د

 .تدير الوقت لتحقيق اقصى استفادةٕ /د
 .وسائل االتصال والقدرة عمى توظيفيا تستخدمٖ /د

 المىضىعمحتىيالمقزر -1
عذد

 الساعات
محاض

 رة
دروس
 عملية



ىداف مرحمة التعمم االساسيأ  ٛ - ٛ 

ىمية التدريب الميداني أ  ٛ - ٛ 

 ٛ - ٛ التخطيط لمعمل

الجيدخصائص المعمم   ٛ - ٛ 

 ٕٔ - ٕٔ طريقة كتابة جدول التحضير

 ٛ - ٛ طرق اختيار الميارات

ساعة متصمة بكل من الفصمين الدراسيين ٓٛباالضافة الى   

أساليةالتعليم -2

والتعلم
 التعمم التبادلي 

 التعمم التعاوني 
 التعمم الذاتي

 

جراءات التدريب الميداني :-  متطلبات وا 

ضرورة االلتزام والحضور منذ اليوم األول في التدريب إلى آخر يوم يتم التبميغ عنو في  ةيطمب من الطالب ٔٓ
(   قسم المناى  وطرق التدريس بالكميوينو) من قبل ح  

لبة من اقوم بمتابعة األمور األكاديمية لتدريب الطة والذي تاألكاديمي ةلمتابعة المشرف ةخضع الطالبت ٕٓ
مرة واحدة حسب تعميمات  دريبيم عمى ان تكون في كل أسبوعطمبة في مواقع تالميدانية لم اخّلل زياراتي
في الكمية. اومن خّلل تواجدى يداني في جامعة الزقازيقالتدريب الم  

في تحقيق  ة ومساعدتياومراقبة عممية األداء الميني لمطالب ةبمتابعة تدريب الطالب ةالميداني ةقوم المشرفت ٖٓ
فة أيام التدريب.افي ك ات لباتواجد مع الطمى أن تا عمني والميام المطموب  

التعميميو. في المؤسسة اااللتزام بمعايير األخّلق واألدب العام أثناء عممي ةعمى الطالب ٗٓ  



سباب اضطراريو بجدول التدريس وعدم التغيب اال بأسو الرسميو و االلتزام بمواعيد المدر  ةغي عمي الطالبينب٘ٓ
.مسبق دون عذر رسمي و  

 ةقوم بيا في ساعات التدريب وتسميميا لممشرفيم تقرير تفصيمي عن األنشطة التي تتقد ةعمى الطالب ٙٓ
كل أسبوع من التدريب . ة+ الميداني ةاألكاديمي  

. تتاح لمطالبة حرية اختيار المدرسة التي يتم بيا التدريب وكذلك مجموعة الطالبات المرافقين ليا .ٚ  

تواصل مع اعضاء القسم ورئيس القسم لّلستفسار عن اي تساؤل .. يتاح لمطالبة حرية الٛ  

. يتبع القسم آلية متابعة لمطالبات وكذلك المشرفات الميدانيات عن طريق عقد اجتماع فى بداية الفصل ٜ
 الدراسي وكذلك باستخدام وسائل التواصل لحل المشكّلت واستقبال االقتراحات .

 ماهيه التدريب المنفصل :

المرحمة تقوم كل طالبة من المجموعة بتدريس حصة أو حصتين طبقا لعدد الحصص المتاحة فى فى ىذه 
الجدول المدرسي وذلك فى اليوم المخصص لمتربية العممية كل أسبوع و يقوم طالب التدريب فى ىذه المرحمة 

ليو المني  ية إال لمعرفة ما وصل ابالتدريس المستقل فى الحصة دون االستعانة بمدرس الحصة االصم
المقرر و تتعرف عمى التعميمات الخاصة بالفصل والتّلميذ وكيفية استخدام كراس الدرجات اثناء الحصص 

 لتقدير الدرجات الشفييو.

ومن ثم تندم  الطالبات مع أسرة المدرسة ويفتح الفرص لزيادة الخبرة وطرق التدريس المستخدمة فى 
 التدريس. 

 :تصلالتدريب المماهيه 

المرحمة االخيرة من مراحل التربية العممية وفييا تتوقف الطالبات عن المحاضرات بالكمية وتتفرغن لمجدول  ىو 
المدرسي فى المدرسة التي تتدربن بيا ، بحيث تتطمعن بميمة التدريس اليومي كمدرسات دائمات فى المدرسة 

 وتتحممن مسؤلية العمل الكامل .



 أسبوعين فى نياية الفترة المقرره لمتربية العممية . وتستمر فترة التدريب المتصل لمدة

 التقييم النهائي للطالبة الفصل الدراسي االول :

-بناء عمى المعايير التالية: ةيتم تقييم الطالب  

تخطٌط وتحضٌر الدرس  -1  

االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً-2  

االبتكار فً اخراج وتنفٌذ الدرس 3  

  االدواتالتنوع فً استخدام  4

التعاون بٌن الزمٌالت 5  

التعاون بٌن الزمٌالت 6  

استخدام الوسائل التعلٌمٌة المناسبة 7  

 جهة التقييم)الفصل الدراسي االول( :-

 ة+ المشرف ةاألكاديمي ةتتكون من المشرف لمطالبات ّلل لجنة تعقد إلجراء امتحان تقييم من خاليتم  ٔٓ
عّلمة. ٓٗ+ عضو ىيئة تدريسية من القسم ويخصص لو  ةالميداني  

 ٓ٘ألمور التدريب الميداني في المؤسسة عمى أن يخصص لو  ةلمتابعا ةالمشرفيتم تقديم تقرير من  ٕٓ
 عّلمة.

وسسو التعميميو )التدريب الصيفي(المالمتبقية يتم احتسابيا من قبل  اتعّلم ٓٔ ال أما ٖٓ  

وموافقة مجمس  ٖٕٔٓ/ٜ/ٕٔ( بتاريخ ٙٗٔويتم احتسابيا بناءا عمى قرار مجمس الكمية بجمستو رقم )
تم اتخاذ قرار التدريب الصيفي لطالبات  -( عمى االتي : ٛٗٗبجمستو رقم ) ٖٕٔٓ/ٜ/ٕٗالجامعة بتاريخ 

المرجعية القومية لمشعبة كمية التربية الرياضية بنات الزقازيق فى ضوء متطمبات الجودة وتحقيقا لممعايير 
.العامة   



وتمت الموافقة عمى أن تكون درجة الطالبة فى التدريب الميداني لمفرقتين الثالثة والرابعة فى الفصل الدراسي 
( ٓ٘درجة اعمال سنة يتم توزيعيا عمى النحو التالي ) ٓٙدرجة لمممتحن الخارجي و ٓٗاالول مقسم الى 

دريب الصيفي .( درجات لمتٓٔدرجة لمموجيو و )  

 جهة التقييم)الفصل الدراسي الثاني( :-

 ة+ المشرف ةاألكاديمي ةتتكون من المشرف ات لباتقييم من خّلل لجنة تعقد إلجراء امتحان  لمطاليتم  ٔٓ
عّلمة. ٓٗ+ عضو ىيئة تدريسية من القسم ويخصص لو  ةالميداني  

 ٓٙألمور التدريب الميداني في المؤسسة عمى أن يخصص لو  ةلمتابعا ةيتم تقديم تقرير من المشرف ٕٓ
 عّلمة.

خالل الفصل تبدأ التربٌة العملٌة المتصلة لمرحلة البكالورٌوس 

2019-2018الدراسً االول   

 لتكون على النحو التالً:

 نهايت انًتصهت بدايت انًتصهت انفرقت وانشعبت

و2018/   11/ 4 ثانثت  و2018/  11/  15   

و2018/   11/ 4 رابعت  و2018/  11/  15   

4/12/2018 االيتحاٌ انترو االول   12/12/2018  

 

االول ثى تعىد انتربيت انعًهيت انًنفصهت يرة أخري، ويكىٌ نهايت انتدريب انًيداني نهفصم اندراسي 

.2018/2012انفصم اندراسي االول نهعاو انجايعي بنهايت   

 

 

 



خالل الفصل تبدأ التربٌة العملٌة المتصلة لمرحلة البكالورٌوس 

  2019-2018 الثانًالدراسً 

 نهايت انًتصهت بدايت انًتصهت انفرقت وانشعبت

و2012/  3/  11 ثانثت  و2012/  3/  28   

و2012/  3/  11 رابعت  و2012/  3/  28   

و   2012/ 4/  2  االيتحاٌ انترو االول و 2012/ 4/ 10   

 

بنهايت   انثانيثى تعىد انتربيت انعًهيت انًنفصهت يرة أخري، ويكىٌ نهايت انتدريب انًيداني نهفصم اندراسي 

.و 2012-2018انعاو اندراسي   



                                                              الملحقات                      

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات

 قسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب المٌدانً 

 استمارة تقٌٌم المشرف الخارجً لطالبات التربٌة العملٌة الفصل الدراسً )الثانً (
 الدرجة الكلٌة )60( درجة 

 بٌانات االستمارة
 اسم المشرف /

 اسم الطالبة /                                                          الفرقة /
 المدرسة /                                                             التارٌخ /

 
 محاور التقٌٌم

 أوال: الفترة المنفصلة ) أعمال السنة (:
 

المعطاهالدرجة  الدرجة الكلٌة المحــــــــــــــــــــــاور  
  4 الشخصٌة والسلوك العام المحور األول

  4 ضبط وتنظٌم الصف المحور الثانً

  4 تخطٌط وتحضٌر الدروس المحور الثالث

  4 الفاعلٌة فً التدرٌس المحور الرابع

الخامسالمحور   3 االشتراك فى النشاط المدرسً 

السادسالمحور تنظٌم مكان تنفٌذ الدرس و  
االدوات المستخدمةالتنوع فً   

3  

  5 االبتكار فى اخراج وتنفٌذ الدرس المحور السابع

  3 االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً المحور الثامن

وعــــــــــــــــــــــالمجم  30  

 
 ثانٌاً : االمتحان الداخلً :

 

 الدرجة المعطاه الدرجة الكلٌة المحــــــــــــــــــــــاور
  4 الشخصٌة والسلوك العام المحور األول

  4 ضبط وتنظٌم الصف المحور الثانً

  4 تخطٌط وتحضٌر الدروس المحور الثالث

  4 الفاعلٌة فً التدرٌس المحور الرابع

الخامسالمحور   3 االشتراك فى النشاط المدرسً 

السادسالمحور تنظٌم مكان تنفٌذ الدرس و  
االدوات المستخدمةالتنوف فً   

3  

  5 االبتكار فى اخراج وتنفٌذ الدرس المحور السابع

  3 االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً المحور الثامن

وعــــــــــــــــــــــالمجم  30  
 

60:         /توقٌع المشرفة /                                                                  المجموع الكلً  



                                                                                                              

 
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات

 قسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب المٌدانً 

 استمارة تقٌٌم المشرف الخارجً لطالبات التربٌة العملٌة الفصل الدراسً )االول (
 الدرجة الكلٌة )50( درجة 

 بٌانات االستمارة
 اسم المشرف /

 اسم الطالبة /                                                          الفرقة /
 المدرسة /                                                             التارٌخ /

 
 محاور التقٌٌم

 أوال: الفترة المنفصلة ) أعمال السنة (:
 

 الدرجة المعطاه الدرجة الكلٌة المحــــــــــــــــــــــاور
  3 الشخصٌة والسلوك العام المحور األول

  4 ضبط وتنظٌم الصف المحور الثانً

  4 تخطٌط وتحضٌر الدروس المحور الثالث

  4 الفاعلٌة فً التدرٌس المحور الرابع

الخامسالمحور النشاط المدرسًاالشتراك فى    2  

السادسالمحور تنظٌم مكان تنفٌذ الدرس و  
االدوات المستخدمةالتنوع فً   

3  

  3 االبتكار فى اخراج وتنفٌذ الدرس المحور السابع

  2 االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً المحور الثامن

وعـــــــــــــــــالمجم  25  

 
 ثانٌاً : االمتحان الداخلً :

 

 الدرجة المعطاه الدرجة الكلٌة المحــــــــــــــــــــــاور
  3 الشخصٌة والسلوك العام المحور األول

  4 ضبط وتنظٌم الصف المحور الثانً

  4 تخطٌط وتحضٌر الدروس المحور الثالث

  4 الفاعلٌة فً التدرٌس المحور الرابع

الخامسالمحور   2 االشتراك فى النشاط المدرسً 

السادسالمحور تنظٌم مكان تنفٌذ الدرس و  
 االدوات المستخدمة

3  

  3 االبتكار فى اخراج وتنفٌذ الدرس المحور السابع

  2 االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً المحور الثامن

وعــــــــــــــــــالمجم  25  
 

   50:   / المجموع الكلً              توقٌع المشرفة /                                                    



                                                                                        
 

 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات

 قسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب المٌدانً 

 

 استمارة التقٌٌم الداخلً ألداء الطالبة فً امتحان التدرٌب المٌدانً الفرقة)        ( 

 الفصل الدراسً )      (
 

 الدرجة الكلٌة )40( درجة 
                                                         بٌانات االستمارة

 
 

 اسم الطالبة /                                                        الشعبة /         

 اسم المشرفة /                                                       المدرسة /

 
 محاور التقٌٌم

 

 الدرجة المعطاه الدرجة الكلٌة المحـــــــــــــــــــــــــــــاور

  10 تخطٌط وتحضٌر الدرس  المحور االول

  5 االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً المحور الثانً

فً اخراج وتنفٌذ الدرساالبتكار  المحور الثالث  5  

  5 التنوع فً استخدام االدوات المحور الرابع

  5 التعاون بٌن الزمٌالت المحور الخامس

  5 الشخصٌة وضبط الفصل المحور السادس

  5 استخدام الوسائل التعلٌمٌة المناسبة المحور السابع

  40 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
  
 

 


