
 

 

 

King Khalid University 
College of Education 

Department of C & I 

 جامعة الملك خالد
 كلية التربية

 دريسقسم المناهج وطرق الت

1 

 

 عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه

 8 تربية ميدانية علم النفس نهج 491

CI 491  8 

 تعريف موجز بالمقرر: أوالً:

املعلم على التدريس وتوظيف ما تعلمه من نظرياا   لطالب إتاحة الفرصة ليسعى هذا املقرر إىل 

دريب على املهاارا  اسساساية م اه مهاار      ، والتيف تدريس علم النفس تربوية ونفسية وأساليب تدريسية

ختطيط، وتنفيذ، وتقويم الدروس اليومياة، وتطاوير مهاارا  تدريساية ةدياد ، وتنمياة ا اهاتاه  او         

 .علم النفس تدريس

 أهداف المقرر: ثانياً:

 على: قادرًا الطالب يكون أن املقرر، هذا دراسة من االنتهاء بعد ، يتوقع

 املدرسي. التعرف على واقع اجملتمع  (1

، تطبيق املهارا  التدريسية اسساسية م ه ختطيط، وتنفيذ، وتقويم الدروس اليومية (2

 .وربطها بتدريس علم النفس

يف تدريس علم  تطبيق املهارا  التدريسية املرتبطة بعمه اخلطة الفصلية والسنوية (3

 .النفس

 ممارسة بعض اسعمال اإلدارية واإلشرافية يف املدرسة. (4

بتدريس علم  البيئة احمللية، وباسحداث اجلارية اليت حتدث حولهربط الدروس ب (5

 .النفس

 .علم النفس اختيار الوسائه التعليمية املناسبة لتدريس (6

 املشاركة يف اسنشطة املدرسية املتنوعة. (7

 إعداد االختبارا  الشهرية والنهائية، وتصحيحها. (8

 يف أثناء زيارته الدورية للمدرسة.االستفاد  من خربا  املعلم املتعاون، واملشرف الرتبوي  (9

 .وتقديره علم النفس، اكتساب ا اها  موةبة  و مهنة تدريس (10

 ثالثاً: الموضوعات الرئيسة:

 املعلم: الطالب مهام
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 ختطيط الدروس اليومية، طبيعته، أهميته. •

 تعرف الوسائه التعليمية املوةود  يف املدرسة. •

 عا  املنهج املدرسي.إعداد الوسائه التعليمية املناسبة ملوضو •

 حتليه حمتوى املقرر. •

 ختطيط وإعداد الدروس يف دفرت التحضري. •

" حصص أسبوعيًا ملد  فصه دراسي كامه بإحدى املدارس املتوسطة 8تدريس ما ال يقه عن " •

 أو ال انوية التابعة إلدار  التعليم.

والواةب متابعة أعمال الطالب من واةبا  مدرسية ومنزلية، وتصحيح دفاتر الصف  •

 أسبوعيًا.

 إعداد أسئلة االختبارا  الشهرية. •

 إعداد دفاتر املتابعة الشهرية والنتائج النهائية لألعمال الفصلية. •

 املشاركة يف االختبارا  النهائية، واستخراج النتائج. •

 املشاركة يف اسعمال اإلدارية. •

 املشرف: مهام

 يف دفرت التحضري. مساعد  املتدرب على التخطيط واإلعداد السليم للدرس •

 مساعد  املتدرب على حه املشكال  التعليمية. •

حضور احلصص مع املتدرب ملالحظة سري الدرس وتقديم النصح واإلرشاد الالزم ف النقاط  •

 التالية:

 .طريقة عرض وشرح الدرس 

 .التأكد من سالمة املاد  العلمية واللغة 

 .طريقة إةراء النقاش، وتوزيع اسسئلة على الطالب 

 .إدار  وضبط الصف، وتهيئة املناخ املالئم للتعلم 

 .إعداد وإةراء االختبارا  التحصيلية 

 .سالمة استخدام الوسائه التعليمية 
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  ،التأكد من انضباط املتدرب يف احلضور واالنصراف واملشاركة يف اجلوانب اإلدارية

 واسعمال الالصفية من مناشط تربوية ومجعيا  وندوا .

 

 التقويم:وسائل رابعاً: 

يقااوم املشاارف علااى الرتبيااة امليدانيااة بتقياايم الطالااب وفقااًا السااتمار  التقياايم املعااد  ماان قبااه   ✓

 قسم املناهج وطرق التدريس، وتشمه احملاور التالية:

 .الصفا  الشخصية 

 .احلضور واملواظبة 

 .ختطيط الدروس 

 .تنفيذ الدروس 

 .إدار  الصف 

 .التقويم 

 .اسنشطة املدرسية 

 راء مدير املدرسة، واملعلم املتعاون.االسرتشاد بآ 

           تكليف الطالب بعمه مشارو  أو إنتااج وسايلة تعليمياة مان خاماا  البيئاة احمللياة تصالح

لتدريس درس أو ةزء مان أةازاء املقارر الدراساي، ويقاوم الطالاب املعلام أيضاًا  ضاور          

واةااه االةتماعااا  الدوريااة الاايت يعقاادها املشاارف الرتبااوي ملناقشااة املشااكال  الاايت ت     

 الطالب املعلمني واقرتاح حلول هلا بهدف حتسني أدائهم التدريسي.

 المراجع:خامساً: 

 . بريو : مؤسسة الرسالة.الرتبية العملية امليدانية(. 1981محدان، حممد زياد ) .1

 .دار العلم للماليني :بريو  .مناهج الدراسا  االةتماعية (.2000) ةود  أمحدسعاد ،  .2

. ساوهاج: دار  1. جأساليب تعليم وتعلم الدراساا  االةتماعياة  (. 2003د )السيد، أمحد ةابر أمح .3

 حمسن للطباعة والنشر.

. ساوهاج: دار  2. جأساليب تعليم وتعلم الدراساا  االةتماعياة  (. 2003السيد، أمحد ةابر أمحد ) .4

 حمسن للطباعة والنشر.
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الادار العربياة    :القاهر  .متدريس اجلغرافيا يف مراحه التعليم العا(. 2000شليب، أمحد إبراهيم ) .5

 .للكتاب

 . ةد : مطابع البالد.مرشد الطالب املعلم يف الرتبية امليدانيةها(. 1414الشهراني، عامر عبد اهلل ) .6

 . الرياض: مكتبة الرشد.طرق تدريس علم النفس وعلم االةتما (. 1993ع مان، حسن فالته ) .7

 . القاهر : عامل الكتب.تدريس املواد الفلسفية(. 1996علي، سعيد إمساعيه ) .8


