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 :المقدمة

يمكن تعريف التدريب الميدانّي بأّنه مجموعة من المهارات، والخبرات، التي يتّم تقديمها إلى الطّّلب ضمن 
إطار ُمؤسَّسي، أو ضمن أحد مجاالت الُمماَرسة، بحيث يتّم اكساب المعرفة بشكل واٍع ومقصود؛ بهدف 

ارات، واالّتجاهات، والَفْهم، إلى ُمستوًى َنْقل الطّّلب الُمتدرِّبين من ُمستوى المعرفة المحدود من حيث: المه
بشكل ُمستِقّل في المستقبل، كما أّن التدريب التطبيق العممي لمتخصص أفضل ُيمكِّنهم من ُمماَرسة 

الميدانّي ُيمثِّل العممّيات التي تتّم من خّللها ُمماَرسة األعمال الميدانّية باستخدام مجموعة من اأُلُسس؛ 
طالب عمى اكتساب المعارف المختمفة، والخبرات الميدانّية، والمهارات الفّنية، وذلك بهدف مساعدة ال

باإلضافة إلى تعديل السِّمات، والسموكّيات الشخصّية لديه، بحيث ُيساهم ذلك بشكل كبير في النمّو المهنّي 
لتزام التاّم بمنه  تدريبّي لمطالب، من خّلل الرَّْبط بين المعرفة النظرّية، والتطبيق الَعَممّي، باإلضافة إلى اال 

  .يتمُّ تطبيقه في ُمؤسَّسات ُمعيَّنة، مع ضرورة وجود إشراف مهنيّ 

 

ًّ الهدف من   التدرٌب المٌدان

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

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

 احترام مينة التدريس وتكوين اتجاىات ايجابية نحوىا . 

   في  يا بالكمية موضع التنفيذتالمقررات الدراسية التي درس تطبيقالربط بين النظرية والتطبيق عن طريق
  التدريب الصيفي ( -المنفصمو  -ايام) المتصمو

   بنجاح في مجال  ياممن أداء عم االمينية التي تمكنيعمى اكتساب الكفايات  والمعمم والطالبمساعدة
والتنوع في األنشطة التعميمية المثيرة  تالميذوتقويم نمو ال واالدارة تدريس والتدريبالصفات الشخصية وال

 . تالميذالالىتمام 

 واالبتكارتطوير العمى  اومدى قدرتيالتدريس، من  والمعمم والطالباختبار مدى تمكن  

 



 انًستهذف يٍ انًقزر:    

 انًستهذف يٍ انًقزر:    تُهايح تذريس انًقزر تكىٌ انطانثح قادرج عهً أٌ: -1

انًعهىياخ  - أ

 وانًفاهيى
 تحدد انواع الوسائل التعميمية المناسبة لمموقف التعميمي. 1/أ

 تعرف المبادئ والشروط الخاصة بالتدريس الجيد . 2/أ

مهارات التدريس واستراتيجياته وأساليب التعزيز  تحدد 3/أ
جراءات التقويم وأدواته  وا 

 

انًهاراخ  - ب

 انذهُيح
 تكتشف االخطاء الفنية المرتبطة باالداء . 1/ب

 تختار االسموب التدريسي المناسب لكل موقف تعميمي . 2/ب

جراءات التقويم وأدواته استخدام 3/ب  المناسبه. أساليب التعزيز وا 

 

انًهاراخ  -ج

انًهُيح انخاصح 

 تانًقزر

 تصمم االدوات البديمة المساعدة في تنفيذ الحصة. 1/ج

تستخدم الوسائل التعميمية المناسبة  والموارد المتاحة في بيئة  2/ج
 المجال وتنظم المهرجانات والعروض الرياضية

 تطبق المهارات اإلدارية الّلزمة لمعمل االداري. 3/ج
انًهاراخ  -د

 انعايح
 التجمعات المهنية .المشاركة الفعالة في  1/د
 تتواصل مع االخرين وتقبل الراي االخر. 2/د
تستخدم االساليب العممية الحديثة في الحصول عمى  3/د

 .المعمومات
  

-يتطهثاخ وإجزاءاخ انتذرية انًيذاَي :  

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



لبة من اقوم بمتابعة األمور األكاديمية لتدريب الطة والذي تاألكاديمي ةلمتابعة المشرف ةخضع الطالبت 
مرة واحدة حسب  دريبيم عمى ان تكون في كل أسبوعالميدانية لمطمبة في مواقع ت اخالل زياراتي

 في الكمية. اومن خالل تواجدى جامعة الزقازيقيداني في تعميمات التدريب الم

في  ة ومساعدتياومراقبة عممية األداء الميني لمطالب ةبمتابعة تدريب الطالب ةالميداني ةقوم المشرفت 
 فة أيام التدريب.افي ك ات لباتواجد مع الطا عمى أن تمني وتحقيق الميام المطموب

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

غي عمي الطالبة االلتزام بمواعيد المدرسو الرسميو وبجدول التدريس وعدم التغيب اال بأسباب ينب 
 اضطراريو ودون عذر رسمي مسبق.

 ةالتدريب وتسميميا لممشرفقوم بيا في ساعات يم 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. 

 يتاح لمطالبة حرية التواصل مع اعضاء القسم ورئيس القسم لالستفسار عن اي تساؤل . 

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

 ماهية التدريب العممي المنفصل :

من المجموعة بالتدريس العممي بالمدرسة مع متابعة االشراف الداخمي  فى ىذه المرحمة تقوم كل طالبة
طبقا لعدد الحصص المتاحة فى الجدول المدرسي وذلك فى اليوم المخصص لمتربية العممية كل  والخارجي

أسبوع و يقوم طالب التدريب فى ىذه المرحمة بالتدريس المستقل فى الحصة دون االستعانة بمدرس الحصة 
.ذ وكيفيةإال لمعرفة ما وصل اليو المنيج المقرر و تتعرف عمى التعميمات الخاصة بالفصل والتالميية االصم  

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

 

 



 :تصلالتدريب المماهيه 

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

 وتتحممن مسؤلية العمل الكامل .

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

 التقييم النهائي لمطالبة الفصل الدراسي االول :

-بناء عمى المعايير التالية: ةيتم تقييم الطالب  

تخطٌط وتحضٌر الدرس  -0  

االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً -0  

االبتكار فً اخراج وتنفٌذ الدرس -3  

 التنوع فً استخدام االدوات -4

التعاون بٌن الزمٌالت -5  

 استخدام الوسائل التعلٌمٌة المناسبة -6

 جهة التقييم)الفصل الدراسي االول( :-

 ة+ المشرف ةاألكاديمي ةتتكون من المشرف لمطالبات الل لجنة تعقد إلجراء امتحان تقييم من خاليتم  -1
عالمة. 44+ عضو ىيئة تدريسية من القسم ويخصص لو  ةالميداني  

 54ألمور التدريب الميداني في المؤسسة عمى أن يخصص لو  ةلمتابعا ةالمشرفيتم تقديم تقرير من  -2
 عالمة.

وسسو التعميميو )التدريب الصيفي(المالمتبقية يتم احتسابيا من قبل  اتعالم 14ال أما -3  



وموافقة مجمس  12/9/2413( بتاريخ 146ويتم احتسابيا بناءا عمى قرار مجمس الكمية بجمستو رقم )
تم اتخاذ قرار التدريب الصيفي لطالبات  -( عمى االتي : 444بجمستو رقم ) 24/9/2413الجامعة 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 
( 54درجة اعمال سنة يتم توزيعيا عمى النحو التالي ) 64درجة لمممتحن الخارجي و 44االول مقسم الى 

دريب الصيفي .( درجات لمت14درجة لمموجيو و )  

 جهة التقييم)الفصل الدراسي الثاني( :-

 ة+ المشرف ةاألكاديمي ةتتكون من المشرف ات لباتقييم من خالل لجنة تعقد إلجراء امتحان  لمطاليتم  -  1
 عالمة. 44+ عضو ىيئة تدريسية من القسم ويخصص لو  ةالميداني

 64ألمور التدريب الميداني في المؤسسة عمى أن يخصص لو  ةلمتابعا ةيتم تقديم تقرير من المشرف  - 2
 عالمة.

خالل الفصل الدراسً االولتبدأ التربٌة العملٌة المتصلة لمرحلة البكالورٌوس   

0202-0202 للعام   

 لتكون على النحو التالً:

 َهايح انًتصهح تذايح انًتصهح انفزقح 

 4112-14-5 4112-11-42 ثانثح 

 4112-11-41 4112-11-11 راتعح 

انفصم انذراسي االولااليتحاٌ   

    (4112-14-5 )      ثانثحانانفزقح 

 ( 42 -14-4112)    انفزقح انزاتعح

 



االول ثى تعىد انتزتيح انعًهيح انًُفصهح يزج أخزي، ويكىٌ َهايح انتذرية انًيذاَي نهفصم انذراسي 

.م0202-0202انفصم انذراسي االول نهعاو انجايعي  تُهايح   

0202 -0202 الثانًتبدأ التربٌة العملٌة المتصلة لمرحلة البكالورٌوس خالل الفصل الدراسً   

 َهايح انًتصهح تذايح انًتصهح انفزقح

و4141/  3/  15 ثانثح و4141/  3/  42   

و4141/  3/  1 راتعح و4141/  3/  14   

انذراسي انثاَيااليتحاٌ انفصم   

و(4141-3-42)   ثانثح انفزقح ان  

( و 4141-3- 11)انفزقح انزاتعح      

 

تُهايح  انثاَيثى تعىد انتزتيح انعًهيح انًُفصهح يزج أخزي، ويكىٌ َهايح انتذرية انًيذاَي نهفصم انذراسي 

.و 4141-4112انعاو انذراسي   

 التدريب الصيفي:

الصيفيه لمدة اسبوعين وتحسب الدرجه في الفصل في االجازة  انتذرية انصيفي
 الدراسي االول

 ويتم توزيع الدرجات كالتالي :
 استجابته -سموكه -التدريب من واستفادته حرصه -االلتزام بالدوام)

 ( لكل بند2اليه( ) المناط العمل انجاز -لمعمل
 

 
 
 

 الملحقات



 



 
 
 
 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات

 قسم المناهج وطرق التدرٌس 

 استمارة تقٌٌم المشرف الخارجً لطالبات التربٌة العملٌة الفصل الدراسً )الثانً (

 
( درجة66الدرجة الكلٌة )  

 بٌانات االستمارة
 اسم المشرف /

 اسم الطالبة /الفرقة /
 المدرسة /التارٌخ /

 
 محاور التقٌٌم

المنفصلة ) أعمال السنة (: أوال: الفترة  
 

 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

  3 االشتراك فى النشاط المدرسً المحورالخامس

تنظٌم مكان تنفٌذ الدرس و التنوع فً  المحورالسادس
 االدوات المستخدمة

3  

  5 االبتكار فى اخراج وتنفٌذ الدرس المحور السابع

  3 االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً المحور الثامن

  36 المجمــــــــــــــــــــــوع

 
 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

  3 االشتراك فى النشاط المدرسً المحورالخامس

تنظٌم مكان تنفٌذ الدرس و التنوف فً  المحورالسادس
 االدوات المستخدمة

3  

  5 االبتكار فى اخراج وتنفٌذ الدرس المحور السابع

  3 االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً المحور الثامن

  36 المجمــــــــــــــــــــــوع

 
66 المجموع الكلً:/                                        توقٌع المشرفة /                            

 
 



 
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات

 قسم المناهج وطرق التدرٌس 

 استمارة تقٌٌم المشرف الخارجً لطالبات التربٌة العملٌة الفصل الدراسً )االول (

 
 الدرجة الكلٌة )56( 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

الدروستخطٌط وتحضٌر  المحور الثالث  4  

  4 الفاعلٌة فً التدرٌس المحور الرابع

  2 االشتراك فى النشاط المدرسً المحورالخامس

تنظٌم مكان تنفٌذ الدرس و التنوع فً  المحورالسادس
 االدوات المستخدمة

3  

  3 االبتكار فى اخراج وتنفٌذ الدرس المحور السابع

  2 االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً المحور الثامن

  25 المجمـــــــــــــــــوع

 
 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

  2 االشتراك فى النشاط المدرسً المحورالخامس

تنظٌم مكان تنفٌذ الدرس و االدوات  المحورالسادس
 المستخدمة

3  

  3 االبتكار فى اخراج وتنفٌذ الدرس المحور السابع

  2 االلتزام بزي التدرٌب المٌدانً المحور الثامن

  25 المجمــــــــــــــــــوع

 
   56توقٌع المشرفة /                                                                  المجموع الكلً:   / 

 
 
 
 



 

 
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات

وطرق التدرٌس  قسم المناهج  

 

 استمارة التقٌٌم الداخلً ألداءالطالبة فً امتحان التدرٌب المٌدانً الفرقة)        (

 الفصل الدراسً ) (
 

 الدرجة الكلٌة )46( درجة
 بٌانات االستمارة

 
 

 اسم الطالبة /الشعبة /

 اسم المشرفة /  المدرسة /

 
 محاور التقٌٌم

 

 الدرجة المعطاه الدرجة الكلٌة المحـــــــــــــــــــــــــــــاور

  06 تخطٌط وتحضٌر الدرس  المحور االول

التدرٌب المٌدانًااللتزام بزي  المحور الثانً  5  

  5 االبتكار فً اخراج وتنفٌذ الدرس المحور الثالث

  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

  46 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
 
 

 


