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 اسم المقرر : التطبيقات التربوية ) التربية العملية ( 

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1
 جبيؼخ انكىفخ/كهُخ انزشثُخ

 / انًشكض ؼهًٍ انقغى ان .2
 قغى ػهىو انحبعىة   

 اعى / سيض انًقشس .3
- 

 أشكبل انحضىس انًزبحخ .4
 انكزشوٍَ  و  حضىسٌ

 انفظم / انغُخ .5
  2221 – 2222انؼبو االكبدًٍَ 

 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6
 عبػخ عُىَب 62عبػزبٌ اعجىػُب ثىاقغ 

 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7
15/1/2221 

 اعى انًقشس و اعزبر انًبدح  .8
 انزطجُقبد انزشثىَخ / االعزبر انذكزىس َؼًه ػجذانظًذ حغٍُ 

 : أهذاف انًقشس .9
 اكغبة انطهجخ انقذسح ػهً رطجُق يؼهىيبرهى انًؼشفُخ فٍ ػهىو انحبعجبد فٍ انًذاسط انثبَىَخ -1

 اكغبة انطهجخ انقذسح ػهً انزًكٍ يٍ طشائق رذسَظ انحبعجبد فٍ انًذاسط انثبَىَخ -2

 االثذاػٍ و انُبقذ نذي انطهجخ . رًُُخ انزفكُش انؼهًٍ و -3

 نكغبة انطهجخ يفبهُى اخالقُبد انًهُخ وكُفُخ رطجُقهب فٍ دسوط انحبعجبد . -4

  اكغبة انطهجخ يهبسح اػذاد انخطظ انزذسَغُخ انغُىَخ وانفظهُخ وانُىيُخ . -5

 

يهدف مقرر التطبيقات التربوية الى اكساب الطلبة المفاهيم والمهارات الالزمة للتدريس الناجح في المدارس 

 الثانوية اثناء مدة التطبيق الميداني لتتحول الى سلوك اثناء التحاقهم بالخدمة بعد التخرج 

: رًكٍ انطهجخ يٍ انًهبساد االعبعُخ نهزذسَظ فٍ  وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشج .12

 انًذاسط انثبَىَخ 
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  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 اكغبة انطهجخ يفبهُى انزخطُظ نهزذسَظ . -1أ

 اكغبة انطهجخ يفبهُى طُبغخ االهذاف انزشثىَخ .  -2أ

 اكغبة انطهجخ يفبهُى اداسح انظف  .  -3أ
 انًهُخ .اكغبة انطهجخ يفبهُى اخالقُبد  -4أ
 اكغبة انطهجخ يفبهُى رقىَى انزذسَظ .  -5أ
 اكغبة انطهجخ يفبهُى رُفُز انذسط .   -6أ

  ًقشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اكغبة انطهجخ يهبسح كزبثخ انخطخ انزذسَغُخ – 1ة

 اكغبة انطهجخ يهبسح اداسح انظف االنكزشوٍَ .  - 2ة

 انزؼبيم انزشثىٌ يغ انطهجخ  .اكغبة انطهجخ يهبسح    - 3ة

     -4ة

 طشائق انزؼهُى وانزؼهى      

 طشَقخ انًحبضشح  -

 طشَقخ انؼظف انزهٍُ  -

 طشَقخ حم انًشكالد  -

 طشَقخ اػذاد انزقبسَش  -

 طشَقخ انزذسَظ انًظغش  -

 طشَقخ انزؼهُى االنكزشوٍَ  -

 طشَقخ انًُزجخ  -

 طشَقخ انًُبقشخ  -

 

 

 
 طشائق انزقُُى      

 االخزجبساد انشفىَخ  -

 انزقبسَش انًُذاَُخ  -

 اعزًبساد انًالحظخ  -

 اعزًبسد رقُُى انزطجُق انًُذاٍَ  -

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ  -ج

 رًُُخ انًُىل انؼهًُخ َحى رخظض ػهىو انحبعجبد . -1ج

 رًُُخ االػزضاص ثبنًُبرج انزشثىَخ انشائذح فٍ حقم االخزظبص  -2ج

 رًُُخ انزقذَش و االحزشاو نؼهًبء انحبعجبد  -3ج

 رًُُخ انقُى انؼهًُخ و انزشثىَخ فٍ انًذسعخ .  -4ج

  
 : طشَقخ انزؼهى انزارٍ ، انًُبقشبد انجًؼُخ ، انحىاس انُبقذ ، انزؼهى ثبنحبعىةطشائق انزؼهُى وانزؼهى     
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 : اعزًبساد انًالحظخ انًُذاَُخ طشائق انزقُُى    

 

 

 

 
 انًُقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 يهبسح اداسح انىقذ  -1د

 يهبسح رظًُى انًقشس -2د

 يهبسح رظًُى خطخ انذسط -3د

  يهبسح رُفُز انذسط انزطجُقٍ  -4د
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 التوجد  ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

 الرتبية العملية / تأليف د. ماجدة الباوي و د. امحد عبيد )انًظبدس(  ـ انًشاجغ انشئُغُخ 2

               ـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انًجالد انؼهًُخ ، انزقبسَش ،.... ) 
 التوجد

ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ، يىاقغ االَزشَُذ 

.... 
 يف املوقع الشخصي على اليوتيوب للدكتور نعمه االسدي  الدروس االمنوذجية

 
 خطخ رطىَش انًقشس انذساعٍ  .13

 ًَكٍ االعزفبدح يٍ االفكبس االجُجُخ و انؼشثُخ فٍ رطجُق االفكبس انزشثىَخ انحذَثخ . -

 حضىس يحبضشاد ووسػ ػًم حىل انزشثُخ انؼًهُخ و انزطجُقبد انزشثىَخ . -

 انزشثُخ انؼًهُخ و انزطجُقبد انزشثىَخ . اقبيخ َذوح ػهًُخ يخزظخ ثزطىَش -

 

 

 

 ثُُخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى

يهبسح رخطُظ  2 االول

 االهذاف
طُبغخ االهذاف 

 انزشثىَخ
انًحبضشح و 

انزؼهى 

 انزؼبوٍَ

 وسقخ انؼًم

يهبسح رخطُظ  2 انثبٍَ

 انزذسَظ
انًحبضشح و  اػذاد انخطخ انُىيُخ

انزؼهى 

 انزؼبوٍَ

 وسقخ انؼًم

يهبساد انزهُئخ و  رُفُز انذسطيهبسح  2 انثبنث 

 انغهق
انزذسَظ 

 انًظغش
اعزًبسح 

 انًالحظخ
يهبساد ػشع  يهبسح رُفُز انذسط 2 انشاثغ 

 انذسط
انزذسَظ 

 انًظغش
اعزًبسح 

 انًالحظخ
يهبساد رىظُف  يهبسح رُفُز انذسط 2 انخبيظ

 انزؼهُى االنكزشوٍَ
انزذسَظ 

 انًظغش
اعزًبسح 

 انًالحظخ
انزذسَظ  يهبساد طشح االعئهخ رُفُز انذسطيهبسح  2 انغبدط

 انًظغش
اعزًبسح 

 انًالحظخ
يهبساد انزغزَخ  يهبسح رُفُز انذسط 2 انغبثغ

 انشاجؼخ وانزؼضَض
انزذسَظ 

 انًظغش
اعزًبسح 

 انًالحظخ
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