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 : المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية

 : موعد المحاضرة  رياض األطفال: القسم

المدخل الى التدريب الميداني : عنوان المقرر
(0513460 )

 : الساعات المكتبية

  

 
وصف المساق  

:يتضمن المقرر المفردات والمحاور األساسية التالية
يه لب من عمليم وأخالقياتها وما تتطلقة بمهنة التعل المتعاألمورية بعض ليتناول هذا المساق المدخل إلى التربية العم

ية في منهاج إعداد المعمين، ومفهومها وأهميتها، لم، كما يسعى إلى التعريف بمكانه التربية العملإعداد مهني لمع
يمي لطرافها، ويجدد المساق الكفايات التعاقات بين الها وأساليبها، والعلتجاهات الحديثة فيها ومراحالوبعض مبادئها وا

ضافه إلى التعرض إلى بعض الصعوبات ا (التخطيط، والتنفيذ، والتقويم)ت االين في مجلمالواجب توفرها لدى المع
ول لها، كما يتناول لي، واقتراح حلم في إثناء التطبيق العملالمع/ داريه التي قد تعترض الطالبالت الفنية واالوالمشك

بة أنفسهم ثم يتم مناقشتها بشكل لل عرض مواقف صفيه مصورة، أو يقدمها الطاليًا من خلبة عملالمساق تدريب الط
 تعاوني

 

         أهداف المساق
: يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالبة عمى

 التعرف عمى أخالقيات مهنة التعميم 

 تحميل برامج إعداد المعمم 

 التعرف عمى ماهية التربية العممية  

   التعرف عمى المهام والواجبات الجهاز الفني 

 التعرف عمى طرائق وأساليب التدريس 

 التعرف عمى الدافعية. 

 التعرف عمى إدارة المواقف التعميمية 

 التعرف عمى التعامل مع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 

 التعرف عمى إدارة الجودة الشاممة 

 التعرف عمى التكنولوجيا في التربية العممية. 

 
         مخرجات التعلم

: عند االنتهاء من المقرر، فانه من المتوقع أن يكون الطالب مدركًا لـ

 أخالقيات مهنة التعميم 

 برامج إعداد المعمم 
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 ماهية التربية العممية  

 واجبات الجهاز اإلداري والفني لمعممية التربوية. 

 التعرف عمى طرائق وأساليب التدريس 

 التعرف عمى الدافعية. 

 إدارة المواقف التعميمية 

 التعامل مع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 

 إدارة الجودة الشاممة 

 التكنولوجيا في التربية العممية. 

 طبيعة الممارسة التعميمية لمهنة التربية والتعميم. 

 

:  هيكل المقرر

 
إجراءات  طرق التعميم

 التعمم
الساعة  نتاجات التعمم المواضيع

 المعتمدة
 األسبوع

أسموب المحاضرة التفاعمّية 
. النشط

 

التحضير المسبق 
 لمدرس

 

التعريف بالمادة 
وتوصيفها والمراجع 

 .وطرق التقييم

 أخالقيات مهنة التعميم

 

 األول 3

المشاركة في  التعميم عن طريق حّل المشكالت
 مناقشات صفية

----- مهنة التعميم
---- التعميم كمهنة

 أخالقيات مهنة التعميم

 الثاني 3 برامج إعداد المعمم

أسموب المحاضرة الفعالة 
والمناقشة 

تحضير لمدرس 
. المسبق

-------إعداد المعمم
مكونات برامج إعداد 

 .المعممين

 ماهية التربية العممية

 
 الثالث 3

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختمفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

التواصل بالتعميم 
عن بعد باألنشطة 

 والتكميفات

-ماهية التربية العممية
---- التربية العممية

-األهمية-----المفاهيم
 .المراحل--المبادي-- 

 

واجبات الجهاز اإلداري 
 والفني لمعممية التربوية

 الرابع 3

المصادر المكتبّية  الحوار والمناقشة
التي يحال إليها 
حسب موضوع 

 المحاضرة

--- الواجبات والمهام
 --- (المعمم)الطالب 

----المعمم المتعاون
---مدير المدرسة 

المشرف عمى برامج 
 .التربية العممية

التعرف عمى طرائق 
 وأساليب التدريس

 الخامس  3

 السادس 3 .التعرف عمى الدافعية .  األهداف التربوية  مناقشات صفية الحوار والمناقشة



         ZU/QP10F003                                                01:         اإلصدار                2015 حزيران 24: تاريخ اإلصدار
   

مشروع من خالل التعميم 
 التعاوني

وضع اختبارات 
 ثابته وصادقة 

طرائق وأساليب التعمم 
(1) 

 السابع 3 إدارة المواقف التعميمية

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختمفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت، و 

التواصل بالتعميم 
عن بعد باألنشطة 

 والتكميفات

إدارة المواقف التعميمية 
(1+2) 

التعامل مع الطمبة ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 

الثامن  3

.التقييم الذاتي لمطمبة االستقصاء التعميم عن طريق األنشطة
  

 

 إدارة الجودة الشاممة
التاسع  3

األركان التعميمية في  االستقصاء التعميم عن طريق األنشطة
 . رياض األطفال

 

التكنولوجيا في التربية 
. العممية

 

 العاشر 3

. الحوار والمناقشة المشاركة في 
. مناقشات صفية

صياغة . تطبيق عممي
األهداف التربوية، تحميل 

 المحتوى

طبيعة الممارسة التعميمية 
 .لمهنة التربية والتعميم

الحادي  3
عشر 

ربط الطمبة بمصادر المعرفة 
 .المختمفة

المشاركة في 
 .مناقشات جماعية

تطبيق عممي، زيارة 
 .ميدانيه لرياض الجامعة

زيارة ميدانية لرياض 
اطفال تتبع لوزارة التربية 

. والتعميم

الثاني  3
عشر 

 
المراجع  

 
الكتاب المقرر الرئيس 

 دار الكتاب الجامعي: ، العين2014رضا المواضية وآخرون، اساسيات التربية العممية ، 

المقررات المساندة 

  ،دار املسرية: ، عمان2010على عبد التواب، طرق التعليم يف الطفولة املبكرة. 

  ،عمان، دار املسرية2009 ناهد  فهمي، منهج االنشطه يف رياض األطفال ،. 

 ،عمان، دار املسرية2010  هادي الطوالبه وآخرون، طرائق التدريس ،. 

  ،العني دار عامل الكتب2013رضا املواضيه، أساسيات الرتبية العملية . 

  ،دار التعليم اجلامعي: ، القاهرة2010 رضا مسعد، معايري اجلودة الشاملة يف رياض األطفال. 

 

  :مواقع عمى الشبكة العنكبوتية

www.aabu.edu.jo/legalaffairs/ins_fun/sec2/law9.doc 
 
 

http://www.aabu.edu.jo/legalaffairs/ins_fun/sec2/law9.doc
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www.gam3tnascu.com › 
 
educ.hotgoo.net/ 

 
www.ktaby.com/book-onebook-172.html 

 
www.garyounis.org/almoalmin/Tarbei%20amali.html 

 
http://saadtrika.ahlamontada.com/t162-topic 

 
www.drmosad.com/index92.htm 

 
www.dahsha.com/threads/10441- 

 
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=508024 

 

www.aqac.mohe.gov.ps/EngV/Aqac_Index/AQACfiles/pub/NCATE.pdf                                                   

           

: طرق التعميم 
. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1
 .التعميم عن طريق حّل المشكالت -2
 .التعميم التعاوني -3
 .الحوار والمناقشة -4
 .التعميم عن طريق األنشطة -5
 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6

 
 :األدوات المستخدمة في التقييم

 االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات الصفّية وغير الصفّية والبحث والتقرير 
، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة إجراءات التقييم في المقّرر 

 الدرجة التاريخ االختبار أو أساس التقويم
 %20  االختبار األول
 %20  االختبار الثاني
 %10  (المشاركة والتكميفات والتقرير)أعمال الفصل 

 %50  االختبار النهائي
 

 

http://www.ktaby.com/book-onebook-172.html
http://www.garyounis.org/almoalmin/Tarbei%20amali.html
http://saadtrika.ahlamontada.com/t162-topic
http://www.drmosad.com/index92.htm
http://www.dahsha.com/threads/10441-���
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=508024
http://www.aqac.mohe.gov.ps/EngV/Aqac_Index/AQACfiles/pub/NCATE.pdf

