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   توصيف مقرر دراسي : تدريب ميداني
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 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 

 -بيانات المقرر : -2

 

 a17  :الرمز الكودى
اسم 

  :المقرر

تدريب 

 ميداني
  :الفرقة

الفرقة 

 االولي

  :التخصص

  بكالوريوس رياض

      االطفال

  :عدد الساعات

   :عملى   :فصل   :نظري 

عدد الوحدات 

  :الدراسية
      

 

 -أهداف المقرر : -1

 

 التعرف علي مفهوم التدريب الميداني .8

 التعرف علي خصائص طفل مرحلة رياض األطفال .1

 التدريب علي تصميم وتنفيذ أنشطة التعلم .3

 توضيح كيفية تجهيز بيئة التعلم للطفل .4

 تحديد أدوار ومهام معلمة رياض األطفال .5

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3
 المعرفة والفهم -أ 

 

8. [a25 التدريب علي تصميم و تنفيذ االنشطة المقدمة الطفال المرحلة السنية من ]سنوات  6-4 

1. [a27االلمام بالمتطلبات التربوية كشرط لعملية التدريس في رياض االطفال ] 

3. [a61 االلمام بماهية التدريب الميداني ]كأحد مجاالت التدريب 

4. [a64 االلمام بالمراحل المختلفة للتدريب الميداني ] 

5.  
 المهارات الذهنية -ب

 
8. [b51اكتساب مهارات تحليل أسس التدريب الميداني ] 

1.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 
8. [c47تحضير نموذج النشطة برنامج يومي بالروضة ] 

1.  
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د



 
8. [d20 االطالع علي المستحدثات في مجال تعليم طفل الرياض ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

  a25,a27 b51 c47 8 تعريف مفهوم التدريب الميداني  8

  a25,a27 b51 c47 1 أهمية التدريب الميداني 1

  a25,a27 b51 c47 3 الخصائص النمائية لطفل الرياض 3

  a25,a27,a61 b51 c47 4 خصائص معلمة الروضة و ادوارها 4

  a27,a61 b51 c47 5 تجهيز بيئة التعلم 5

 a27,a61 b51 c47 d20 6 التعلم النشط مفهومه ودور المتعلم 6

 a27,a61 b51 c47 d20 7 تطبيقات علي تنفيذ وتصميم انشطة التعلم 7

  a27,a61,a64 b51 c47 1 تجهيز بيئة التعلم  1

 a27,a61,a64 b51 c47 d20 9 تجهيز بيئة التعلم  9

 a27,a61,a64 b51 c47 d20 80 اهداف تنظيم بيئة التعلم 80

88 
تحديد القواعد العامة الواجب مراعاتها عند تنمية 

 المهارات العقلية
     

 

 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 المعارف الرئيسية االسلوب م
مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a25,a27 b51 c47 d20 المناقشة الشفهية 8

 a25,a27 b51 c47 d20 تقويم أوراق العمل 1

 a25,a27 b51 c47 d20 اإلختبارات التحريرية 3

 a25,a27,a61 b51 c47 d20 التعلم النشط 4

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 الحوار والمناقشة 5

  a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 اإلمتحانات 6
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 العروض العملية .8

 العروض التقديمية .1

 التدريس المصغر .3

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 المعارف الرئيسية االنشطة والمصادر م
مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 الزيارات الميدانية 8

  a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 كتب دراسية 1
 



 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 

 

 المعارف الرئيسية الطريقة م
مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

  c47   الحوار والمناقشة 8

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 اإلمتحانات 1

 a25,a27 b51  d20 عروض لبعض النماذج 3

 a25,a27 b51  d20 امتحانات قصيرة 4

 a25,a27,a61,a64 b51  d20 امتحانات آخر العام 5

  a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 امتحانات شفوية  6
 التوقيت -ب 

 

 األسبوع الطريقة م

 1 المناقشات 8

 3 اإلختبارات 1

 1 تقديم أوراق العمل 3

  1 التعلم النشط 4
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 5 امتحان نصف الترم 8

 30 امتحان آخر الترم 1

 5 االمتحان الشفوى 3

 80 االمتحان العملى 4

 0 أعمال الترم 5

 إمتحانات شفوية ونظرية طرق أخرى للتقييم 6

  %800 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

 مذكرات تقوم الطالبات بجمع المادة العلمية تحت إشراف المحاضر 8

 كتب مفتوحة مراجع مكتبة الكلية 1

  مواقع انترنت إستراتيجيات حديثة في التدريب الميداني 3
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 المعارف الرئيسية التفاصيل العناصر م
مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

8 
محتويات 

 المقرر

  a25,a27 b51 c47 تعريف مفهوم التدريب الميداني 

  a25,a27 b51 c47 أهمية التدريب الميداني



  a25,a27 b51 c47 الخصائص النمائية لطفل الرياض

  a25,a27,a61 b51 c47 خصائص معلمة الروضة و ادوارها

  a27,a61 b51 c47 تجهيز بيئة التعلم

 a27,a61 b51 c47 d20 التعلم النشط مفهومه ودور المتعلم

 a27,a61 b51 c47 d20 تطبيقات علي تنفيذ وتصميم انشطة التعلم

  a27,a61,a64 b51 c47 تجهيز بيئة التعلم 

 a27,a61,a64 b51 c47 d20 تجهيز بيئة التعلم 

 a27,a61,a64 b51 c47 d20 اهداف تنظيم بيئة التعلم

تحديد القواعد العامة الواجب مراعاتها عند 

 تنمية المهارات العقلية
    

1 

أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 a25,a27 b51 c47 d20 المناقشة الشفهية

 a25,a27 b51 c47 d20 تقويم أوراق العمل

 a25,a27 b51 c47 d20 اإلختبارات التحريرية

 a25,a27,a61 b51 c47 d20 التعلم النشط

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 الحوار والمناقشة

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 اإلمتحانات

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 الزيارات الميدانية

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 كتب دراسية

4 
تقويم 

 الطالب

  c47   الحوار والمناقشة

 a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 اإلمتحانات

 a25,a27 b51  d20 عروض لبعض النماذج

 a25,a27 b51  d20 امتحانات قصيرة

 a25,a27,a61,a64 b51  d20 امتحانات آخر العام

  a25,a27,a61,a64 b51 c47 d20 امتحانات شفوية 
 

 -اساتذة المادة: 

 

 ماجده مصطفي حافظ .8

 رحاب صالح محمد برغوث .1

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 
 رحاب صالح محمد برغوث 

 


