بسم اهلل الرحمن الرحيم

الجامعة اإلسالمية -غزة
كـــلـــيـــة الــتـــربــيـــة
قسم التدريب الميدانـي
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته،،،
تسعى دائرة التدريب الميداني بكمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة إلى جعل اإلشراف الميداني إشرافاً تربوياً فعاالً لطمبة كمية

التربية؛ من خالل توفير المدارس المناسبة لمتدريب والمشرفين األكفاء؛ ليصبح بعدها الطمبة المتدربون قادرين عمى تحقيق األهداف
التي رسمها القسم والكمية والجامعة؛ بهدف خدمة المجتمع الفمسطيني والمساهمة في تنميته ،ومن هذا المنطمق نضع بين أيديكم
بعض التوجيهات الخاصة بمشرف التدريب الميداني :
 .1جذول االشراف ػهً انطهثح لاتم نهتؼذَم  ،وسُتى انتىاصم يغ انًشرف ػُذ انضرورج.
 .2إنتساو انًشرف تؼذد زَاراخ انًتاتؼح نهطانة انًتذرب تحُث أٌ ال تمم ػذد زَاراخ انًتاتؼح ػٍ أرتغ زَاراخ.
ًَُ .3غ َمم أو تثذَم يذرسح انطانة أو تثذَم انطهثح تٍُ انًشرفٍُ تذوٌ يىافمح انمسى.
َ .4ىلغ انًشرف ػهً كشف دواو انطانة وَكتة تارَخ انسَارج .
 .5تسهُى تمارَر انًتاتؼح يٍ خالل انحضىر إنً دائرج انتذرَة انًُذاٍَ .
 .6دورج انخظ غُر إنسايُح ،يغ يالحظح يُح كم طانة درجتٍُ إضافُتٍُ فٍ حال حصم ػهً دورج خظ أو شهادج خظ.
 .7حث انطهثح ػهً حضىر انهماءاخ انترتىَح انتٍ َؼمذها انمسى خالل انفصم و تسهُى تمارَر ػُها نهًشرف ػهًا تأٌ نكم نماء  3درجاخ
 .8يتاتؼح يهف االَجاز أوال تأول وػذو تأخُر يتاتؼته و تمًُُه إنً آخر انفصم يغ إضافح تمارَر انهماءاخ انترتىَح إنً يهف اإلَجاز.
َ .9سهى تمرَر انسَارج انصفُح األونً يٍ  2019/02/23إنً  ، 2019/02/27وتمرَر انسَارج انصفُح انثاَُح يٍ  2019/03/23إنً
 2019/03/27وتمرَر انسَارج انصفُح انثانثح يٍ  2019/04/24إنً .2019/04/30
َ .10تى تسهُى انذرجاخ يٍ تارَخ  2019/05/15حتً تارَخ .2019/05/20
 .11تمُُى كم زَارج ػهً حذي تحُث َحتسة نهسَارج انصفُح األونً ( )10درجاخ و نهسَارج انصفُح انثاَُح يٍ ( )20درجح و نهسَارج
انصفُح انثانثح يٍ ( )30درجح ،كًا َتى تمُُى درجح يهف اإلَجاز يٍ ( )10درجاخ وانهماءاخ انترتىَح ( )10درجاخ تاإلضافح إنً تمُُى
انًذرسح ( )20درجح.
 .12فٍ حانح و جىد أٌ استفسار أو يشكهح َجة إتالؽ لسى انتذرَة انًُذاٍَ و انًتًثم فٍ األخىج  :دَ .اسر األشمر أ .إسالو انطهراوٌ
 .13جًُغ ًَارج تطالاخ انتمُُى يىجىدج ػهً انراتظ انتانٍ http://education.iugaza.edu.ps
 .14يتاتؼح صفحح انمسى ػهً انفُسثىن وانتىاصم ػٍ طرَك انصفحح تاسى لسى انتذرَة انًُذاٍَ كهُح انترتُح انجايؼح اإلساليُح.
 .15فٍ حانح االستفسار ػٍ أٌ يؼهىيح فٍ انًُذاٌ ًَكُكى يراجؼح يُسمٍ انًُاطك.
انًُطمح

االسى

جىال

يسؤول انًُسمٍُ

دَ .اسر األشمر

0598923805

رفح  +خاَُىَس

أ  .أيجذ كىارع

0594449400

انىسطً

د .نُُا صثُح

0599494427

غرب غسج

أ .ػسَسج ػهٍ

0592910022

شرق غسج

أ.خانذ انؼطار

0599011843

شًال غسج

أ .إسالو انطهراوٌ

0599779127
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كليـة التـربيـة

دائرة التدريب الميداني

دائرة التدريب الميداني

ت .داخلي 4242

محتويات ممف اإلنجاز
ما يشتمل عميه

م.
1

دليل المحتويات (الفيرست).

2

السيرة الذاتية.

3

مقدمة عن الممف (فوائده – أىميتو – محتوياتو).

4

جدول حصص المعمم المتعاون.

5

األىداف العامة لمساق التدريس.

6

أىم خصائص نمو تالميذ المرحمة التي يدرسيا.

7

خطة المقرر الفصمية وكيفية توزيعيا.

8
9

أىم الوسائل التعميمية المقترحة التي يمكن استخداميا لتدريس الموضوعات

يدرسو.
المقرر لمصف الذي ّ

أىم األنشطة التعميمية المقترحة التي يمكن استخداميا لمموضوعات المقررة

يدرسو.
لمصف الذي ّ

10

اختبارات وضعيا الطالب لممقرر سواء تم استخداميا أم ال.

11

بطاقات تفوق – أوراق عمل تم استخداميا.

12

أسئمة تطبيقية صفية – واجبات منزلية مصورة.

13

أنشطة ال صفية شارك فييا الطالب (إذاعة– رحالت– نشرات– حل مشاكل.)...

14

موضوعات مقالية حول فقرات المنياج ,قراءات خارجية حول المنيج المقرر (إثراءات).

15

المدرس بعد كل وحدة.
نقد المقرر ّ
أىم الصعوبات التي واجييا الطالب المعمم وكيفية التغمب عمييا.

17

سجل الحضور والغياب لمطالب المعمم في مدرستو كامالً.

16
18

تقارير عن المقاءات التربوية.

19

نموذج التعزيزات والتكريمات (خطابات شكر).

20

أراء الطمبة أو أىمييم في الطالب المعمم.
المجمـــوع10 = 6 ÷ 60 :
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