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  خحح ل رتححرت التححدريم الميححدا  تححدرم يوضححل لملبلححم الم   دليللل التربيللة العمميللة 
عميححح  الميحححبم  والمهحححبم التححح  ،ومتحححاوليبت  ،واجببتححح  ،رححح  ماتتحححبل التعمحححيم العحححبم

، لكح  تتهيحل لح  عمميحة يةالمدرتح البيئة ر  المدرت  وخبرج ، داخل الفصل بهب
 .مزاولة مه ة المتتمبلاال خرال الفعم  ر  

  يمحححوم باعحححداد اللححح م وتحححل يمهم محححن خححح ل ممحححررال  برنلللامل التربيلللة العمميلللة
وتشحححمل الممحححررال التربويحححة جب بحححب   ،وأخحححره مه يحححة وتربويحححة ة أكبديميحححةتخصصحححي

كلصححححول التربيححححة، والم ححححب و التربويححححة، وعمححححم الحححح فس التربححححو ، ولححححر  ،  ظريححححب  
مهمححب  عمميححب  التححدريس، والميححبس والتمححويم، والوتححبئل التعميميححة، كمححب تشححمل جب بححب  

للبلحححم الم تحححدرم بحححبلخبرت الحححي  يهحححدت ولححح  تزويحححد ا ممحححرر التربيحححة العمميحححةو حححو 
عم  ث ث مراحل   : المشحب دت، والمشحبركة، ر  المدرتة المتعبو ة  الميدا ية

 .)الت ة الرابعة( الفصمين الدراتيين األخيرين خ لويتم يلك  والممبرتة،
  تلمححم العممحح  لمتححدريم عمحح  موايححت التححدريس  حح  الم   مفهللوا التربيللة العمميللة

  ظريحححة تلبيمحححب  يحححتم محححن خ لهحححب تلبيححح  المعحححبرت والمبحححبد  ال، التربيححة المببشحححرتو 
رحح   المه حح الجب ححم كححبديم  و الجب ححم األرهحح  الجتححر الححي  يححربل بححين ، عمميححب  

ححت    حح  أيضححب  و  المححدارس، لممبرتححة  والعزيمححة وتححزرف ريحح  الثمححةد اللبلححم عمميححب  ع 
زم يحة مححددت يكتتحم رتحرت  وخح ل، الفصل المدرتح  المهبرال التدريتية داخل

 .التدريتية وال شبلبل المختمفةمجموعة من المهبرال  خ لهب اللبلم
  تتمثل ر  اآلت : أهداف التربية العممية 
 ينلمتحدربا لملح م الفرصحة تتحيلو  ،من أ حدات كميحة التربيحة ب  مهم ا  جزء  تحم 

 التدريتححية، معمحح  يححدراته ن يتعررححوا، وأبيئححة مه ححة التححدريس مكو ححبل الكتشححبت
ومشححححك تهم والتفبعححححل معهححححب  ببلفصححححل المدرتحححح  وعمحححح  خصححححبئ  اللحححح م

 .من حمول مب ي بتبهببايجبد 
  جديححدت مهححبرالت ميححة مهبراتحح  وتعمححم ، باللبلححم وعححدادا  اكبديميححب  ومه يححب  وعححداد ،

 .كبديم األ االتتفبدت من خبرال المعمم المتعبون والمشرتو 
 بكفبءت ومعبيشة الوايع التعميم  لمتدريس المهبرال ال زمة اللبلم تبموك. 
 ة بعد التخرج.يالمه   وعداد اللبلم  فتيب  وتربويب  لمميبم بمتاوليبت 
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   ممحررالبر حبمو التربيحة محن التلبي  العمم  لألتس ال ظريحة التح  درتحهب رح 
ة تربويحححححة تتعمححححح  ببلتحححححدريس محححححن حيحححححث أصحححححول  ال ظريحححححة دراتحححححية يال صحححححب 

 .والعممية وتلبيمبت  العممية
 ور   ،المتلورت ر  ودارت الفصلهبرال المم الخبرال األتبتية و وكتبم اللبل

 درتين ر  مدارس التعميم العبم.لبيعة عمل الم   تلمبهباأل شلة الت  
  بإلشححرات عمحح  ب مححن الكميححة  ححو عضححو  يححلت التححدريس الم كمححت المشللرف العللاا

ودارت  الت تححي  مححعوضححع الم تححدربين، وم حظححة تححير اإلشححرات األكححبديم  لهححم، و 
حححدير  المحححدارسو  التعمحححيم ألجحححل توزيحححع لمبحححة التربيحححة العمميحححة عمححح   المتعبو حححة م 

 .مدارس التعميم العبم
  يس الم كمححت مححن المتححم الم خححت   ححو عضححو  يححلت التححدر  المشللرف ااكللاديمي

، ومتححححببعتهم تححححدربين رحححح  مجححححبل تخصصحححح شححححرات عمحححح  مجموعححححة مححححن الم  ببإل
 محححع محححدير المدرتحححة والمعمحححم المتعحححبون ، والت تحححي ليمحححة محححدت التحححدريم وتميحححيمهم

 ك ل التحححح  يحححد تعتححححرد لريحححح  المتححححدرم.وححححل المشحححح عمححح  تححححيليل الصححححعبم،
 امتحب حححححبلعبحححححبء لك رححححح  األعمحححححبل اإلضحححححبرية تحححححدرمالم     وشحححححراكعمحححححوالتفحححححب م 

واإلشحححححرات عمححححح   األتحححححئمة صحححححيب ة وكيفيحححححة ،ول الموكحححححل وليححححح  تدريتحححححهبالفصححححح
 ببلمدرتححة اإلداريححة واألعمححبل والحفحح ل ال شححبلبل ، والمشححبركة رحح تصحححيحهب

 .خ ل أيبم التدريم
   تححدربين مببححل تخصصححبل اللحح م الم  التحح  ت   المححبدت  ححو م عمححم المعمللا المتعللاو

رح  تميحيم اللح م الم تحدربين حتحم بلبيحة  المعمحم المتعحبون ويشبرك ،ببلمدرتة
 :اآلت تدربين من تمكين الل  م الم   عدت ليلك، ومن مهبم التمييم الم  

أيحبم التحدريم  لمتحدربينملح م ال وعلبء ررصحة   : الصفية مرحمة المشب دت -
لممشححب دت،  حصحح الحضححور و بلجموس رحح  الممبعححد الخمفيححة بهححدوء بحح األولحح 

 الم حظة.و 
ين عمححح  كيفيحححة وعحححداد تحححدربالم   اللححح م متحححبعدتريهحححب تحححتم مرحمحححة المشحححبركة:  -

تححححداء ال   وتححححوجيههم  الححححدروس، لمت مححححم عمحححح  مححححب يمببمو حححح  مححححن  م،صححححل ولححححيهوا 
 .ر  التدريس مشبركةلوا التدريج  وتحفيز م ببال خرال مشك ل،
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تححححدربين بححححبلتلبي  الكمحححح  م  تمكححححين اللحححح م الخ لهححححب مرحمححححة الممبرتححححة: يححححتم  -
لمبر ححبمو التححدريب ، والميححبم بجميححع المهححبم والمتححاوليبل الصححفية دون الحبجححة 

   .ول  م زمة المعمم المتعبون
  التحح  ت مححدم التتححهي ل وتححورر  التعمححيم العححبم ماتتححة حح   المدرسللة المتعاونللة

ة العمميححة بفبعميححة اإلمكب يححبل لتمكححين لحح م البر ححبمو التححدريب  مححن أداء التربيحح
حتم بلبية التميحيم  تدربينالم   دير ب ر  تمييم الل موكفبءت عبلية، ويشبرك م  

 :ومن مهبم ودارت المدرتة اآلت  ،عدت ليلكالم  
   الحححيين ي درتحححون الممحححررال  تعحححريفهم بحححبلمعممينتحححدربين و اتحححتمببل اللححح م الم

 .وموعد دوامهب الرتم  ،اإلدار  المدرتة كبدرو  الت  تمببل تخصصبتهم،
  تعحريفهم ، و المدرتحية لمشب دتمن مرحمة اخ ل األتبوعين األولين تمكي هم

المدرتحة  ودارت مدمح هحب وخحدمبتهب، ومحب يمكحن أن ت  بامكب يحبل المدرتحة ومرارم
 تحمي  أ دات مبدت  التعميمية.ر  تدرم الم   من وتبئل ت عين

 ببلكتحححبم المدرتححح  والخلحححة الدراتحححية الممحححررت، والوتحححبئل التعميميحححة  تزويحححد م
 المتبحة، و ير ب من مصبدر التعميم ببلمدرتة.

 عمحححح  كراتححححبل تحضححححيراللحححح ف وا ،متببعححححة اللحححح م المتححححدربين ببلمدرتححححة 
وزيحححبرتهم رححح  حصصحححهم محححن رتحححرت ألخحححره، وتشحححجيعهم  أتحححبوعيب، دروتحححهم

 تخصصبل  ير تخصصبتهم. رع من كفبءتهم، وعدم تكميفهم بتدريسلمر 
 الدوريححححححة، واجتمبعححححححبل  دعححححححوت اللحححححح م المتححححححدربين لحضححححححور االجتمبعححححححبل

 .األمورمجبلس أوليبء 
 متببعة الل م.كبديم  والمشرت العبم رتتهيل مهمة المشرت األ   
  ححو اللبلححم الم تححجل رحح  بر ححبمو  ( )طالللب التربيللة العمميللة تللدربلم  االطالللب 

جحححل الحصحححول عمححح  الدرجحححة التححح  تم حهحححب الكميحححة رححح  مجحححبل ة ألالتربيحححة العمميححح
 عمحح و  العمميححة،ال ي عفحح  أحححد مححن لحح م كميححة التربيححة مححن التربيححة و  تخصصحح ،

 ببآلت : أن يتصت تدرمالم   اللبلم
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 بلتححححموك الجيححححدب يمتححححزمو  ،يهححححتم بححححبلمظهر ال ئحححح ي حححححم مه ححححة التححححدريس، و  أن، 
 المه حححة، خحححل بحححلخ   حححو م  واجت حححبم كحححل محححب  ،الفبضحححمة األخححح   اإلتححح ميةو 

 . ببلفصل المدرت  ركل يلك ل  أثر ليم ر   فوس الل م
 الو  يكححون لديحح  المححدرت عمحح  التصححرت بلتححموم صحححيل رحح  كححل الموايححت، نأ 

تحححبم وزعبجحححب  ي   كححح  ال ،مخحححبلت لعحححبدال وتمبليحححد المجتمحححعم بحححل  تحححموك يمحححو 
 .الدارتين ر  المدرتة وأوليبء أمور الل م ،إلدارت المدرتة

 ولحححح  المدرتححححة المع يححححة يححححوم دراتحححح  كبمححححل أتححححبوعيب   دوام بحضححححور أن يمتححححزم 
ال ي   والتميحححد بمواعيحححد الحضحححور واال صحححرات، ،بلبر حححبمو التحححدريب ب وال   حححب بدر وا 

 .كبديم األ وبعمم المشرت ،ودارت المدرتة تب  منباين م  
  دراتة الم ب و والخلل الدراتية والكتم الممررت ر  تخصصح  الحي  تيببشحر

 خ ل  بر بمو التربية العممية.
 رح  المدرتح  دخولح  لمفصحليكحون و  يتميد بزمن بداية الحص  و هبيتهحب، أن 

 المعمحححم واللححح مزعو يحححد ي ححح ، ألن تحححلخر بدايحححة الحصحححة محححع المعمحححم المتعحححبون
 .ببلفصل المدرت 

 س، محححححدر الجيحححححد ل تحضحححححيربلب مهتمحححححب  و متمك حححححب  محححححن المحححححبدت العمميحححححة،  يكحححححون أن
عداد الوتبئل التعميميةاتتخدام و و   .تدريس المبدتلحتبجهب يالت   ا 
 تضحححمن ا تبحححب  اللححح م ور بحححتهم رححح   ببتبحححبف أتحححبليم الجيحححد لمحححدرس التخلحححيل

 .متببعة الدرس
 واإلشحححرات عمححح  ال شحححبلبل الصحححفية الم حححبل التربحححو  وضحححبل الفصحححل،  تهيئحححة

 .ة مشك تهبومراعبت الفرو  الفردية ومواجهومتببعة أعمبل الل م، 
 بل ححححححح  يتحححححححع    مي شحححححححعر و  يعبمحححححححل ل بححححححح  بحححححححبحترام أن يتميحححححححز ببلتواضحححححححع وأن

مشححك ل اليولححد شححعورا  عححدائيب  ممححب يتتححبم رحح   لمصححمحتهم، رتححوء معححبممتهم
 ل ب . بي   وبين

  ودارت مجحححرد حصحححول  عميححح  محححنمدرتحححية بال أن ي عمحححم مشحححرر  بجحححدول حصصححح 
ب    بل  ت يير يحدث ر  الجدول المدرت .المدرتة،   وا 

 .التميد بتوجيهبل وم حظبل المشرت، والمدرس المتعبون، ومدير المدرتة 
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 ظححححبم المدرتححححة وأتححححموبهب رحححح  حفححححظ عمححححم المتعححححبون مححححن خحححح ل الم   أن يعححححرت 
الم تبعحححة رححح   الثحححوام والعمحححبم ولحححر  أ حححوافو  ،وتعبممهحححب محححع اللححح م ال ظحححبم،
 .المدرتة

 تلديحةتخصصح ، ببإلضحبرة ولح    حبل بح  رح الجحدول الم   أن يكون متاوال  عحن 
 ،احتيحبل كمعمحم محن حصح  وضحبرية، وحصح  ا تظحبم ك ل مب يتوجحم عميح 
 .ببلمعممين الفعميين ببلمدرتة أتوت   وتد العجز اللبر 

 ودارت مثحل:  رح  أداء المهحبم، لمحم م ح مع ودارت المدرتة ر  كحل محب ي   التعبون
المشحححبركة رححح  و التصححححيل، و المرايبحححة، و اإلشحححرات، اللحححببور، وحفحححظ ال ظحححبم، و 

، وكححل مححب مححن شححل   تحميحح  ا تظححبم الدراتححة وجديححة العمححل األ شححلة المختمفححة
 .وتحمي  البيئة المدرتية الم بتبة

 
وعمححح   ،م محححن حيحححث أ ححح  م عمحححم  يحححر رتحححم وضحححع اللبلحححم الم تحححدر ن تحححيكر أ

المدرتحح ، بل حح   بلفصححلأبححوام مه ححة التححدريس، ي علحح  شححعورا  لملحح م الدارتححين ب
، رعمحح  اللبلححم الم تححدرم األخححي بعححين أيححل ي ححدرت وكفححبءت مححن معمححم الفصححل الرتححم 

لتج ححم عديححد  مه يححة وتربويححة تعممحح  مححن مهححبرال ومححب ،االعتبححبر مححب يكر ححب  تححببمب  
 .الموايت والمشك ل
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