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 التدريب امليدانيدليل 

 

 من 
ً
حيث تبدأ على شكل خبرات استكشافية في  برنامج علم النفس التطبيقيخطة تعتبر الخبرات امليدانية جزًء أساسيا

 مساق التدريب امليداني . ويهتمالفصل األخيرة في املكثف التدريب امليدانيبوتنتهي  البرنامجاألعوام الثالثة األولى من دراسة 

املتدرب حيث يقوم واملسئوليات املهنية  في مجال اإلعداد املستمر على املستوى الشخص ي ووتقويمه سواء  املتدربمتابعة ب

بما في ذلك أهدافه ومخرجاته وبرنامج الزمني  التدريب امليدانيوقد أوضح هذا الدليل برنامج بتوثيق جهوده في ملف اإلنجاز. 

له لكل طرف من أطراف التدريب باإلضافة إلى نماذج مقترحه وآليات املتابعة والتقويم. كما اشتمل على تفاصيل املهام املوك

 للمشاهدة ونماذج للتقارير األسبوعية. 

 

 تعريف التدريب امليداني
 

على أرض النفسااااية    يعتبر التدريب امليداني من أحد الوسااااالل التعليمية السي تساااااعد الطالب على مشاااااهدة امل سااااسااااات

 ومتفق عليه.الواقع عن طريق الزيارات امليدانية 
ً
 إلى تلك امل سسات فى موعد محدد مسبقا

كما إن التدريب امليداني يساااعد الطالب على مناقشااة املساائوليين على إختالفهم على الواقع من أجل إكعساااب معلومات 

 مباشااااااارة عن الخدمات السي تقدمها هذه امل ساااااااسااااااااتا فهو وسااااااايلة من وساااااااالل اإلتصاااااااال السي تعي  الفرصاااااااة للطالب إلكعسااااااااب

الخبرات واملعارف من خالل مشاهدته للواقع والتعرف على الحقالق على الطبيعة) املشكالت االجتماعية على أنواعها من خالل 

 . واملراكز النفسية  زيارة بعض امل سسات 

 --التطبيقي هو :علم النفس بناء على ما تقدما يمكن القول أن التدريب امليداني في مجال 

 (. إشرافيهغراض مختلفة ) علمية ا تربوية ا ات أذعملية تعليمية  -1

 ملجاالت العمل . -2
ً
 يعد التدريب امليداني أحد املقررات الهامة السي تسهم في إعداد الطالب وتهيئته مهنيا

اإلعداد العلمي للطالب من خالل الربط بين الجانب النظري وبين  الستكماليعتبر مكون أساس ي ومطلب هام  -3

 مشكالت الواقع.

 امل سسات التعليمية على الواقع املختص. انفتاحلسفة التدريب امليداني ضرورة تعكس ف -4
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 أهمية فتره التدريب امليداني

             تتمكن األخصااااااااااااالية من تطبيق جميع يمثل التدريب امليداني جانب مهم في مساااااااااااايرة إعداد األخصااااااااااااالية النفسااااااااااااية ا  فمن خالله 

 ونظريات وفنيات وأساليب عالجية بشكل عملي مباشر .دراسته من مبادئ          ا 

         عصاااااب( حيث تلتألم األخصااااالية النفسااااية املتدربة بالتعامل مع -وفي املسااااار العيادي تتدرب الطالبة مع الفئات املرضااااية )ذهان 

 هذه الفئات كما يلي: 

 التدريب. مقابلة الحاالت املرضية وقت مواعيد محددة ومقررة مسبقا مع مسعشفى * 

 تطبيق املقاييس النفسية. *          

 معها. مها مع الحاالت السي تتعاملتتدرب الطالبة على بعض املهارات العالجية السي يمكن أن تستخد *           

 تلتألم الطالبة باملواعيد الزمنية السي تقررها إدارة املسعشفى لدوام الطالبات. *          

 ة باألنظمة املقررة من قبل املسعشفى.كما تلتألم الطالب * 

 

 

 أهدف نسعى لتحقيقها خالل فترة التدريب الميداني

 

 أهداف التدريب امليداني
 

 التعرف على :سيتمكن الطالب  بعد انقضاء فترة التدريب     

 امليثاق األخالقي لألخصائي النفس ي . -1

 واملشكالت األسرية بشكل مباشر تطبيقي بعيد عن القالب النظري . العصابيةالحاالت  -2

 املقاييس النفسية املستخدمة في املسعشفيات وتطبيقها بشكل عملي. -3

 املحاضرات والندوات السي تعقد في املسعشفى -4

5-  
ً
 دور األخصائي النفس ي في قسم الخدمة النفسية وفي املسعشفى كامال

 سجيل _ املقاييس _ دراسة الحالة _ إعداد التقرير النفس ي _ املقابلة االبتدالية والعشخيصية فنيات املقابلة ومهاراتها ) الع -6

 والعالجية _ العساؤل _ التفاعل _ رد الفعل _ املواجهة (              

 احدث نظريات علم النفس   -7          

 ا وعالجهامشاكل نفسية تشغل املجتمع املحلي وسبل التعامل معه   -8          

 خطط عالجية متنوعة  -9          

 برنامج التو كيدية  -10         
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 التدريب امليدانيمخرجات 
 

 املخرجات:

 بالحضور واحترام املواعيد. كااللتألامالعمل في مجال علم النفس التطبيقي ا  تطلبهايبمبادئ  العمل السي  االلتألام .1

 االضطرابات. أنماطا والتميأل بين الخدمات النفسية دون تمييألالقدرة على التعامل مع جميع متلقي  .2

 التحدث بلغة علم النفس التطبيقي والقدرة على شرح وفهم وتفسير الحالة بلغة علمية سليمة  .3

 تطبيق وتفسير نتالج اختبارات و مقاييس علم النفس التطبيقي في العالج والعمل في امليادين املختلفة .4

 مختصين في املجال الذي يعمل به. إشرافاملساهمة في عملية العالج للحاالت املرضية  ووضع الخطط الالزمة لذلك تحت  .5

 املساهمة في عملية التطوير  اإلداري وحل املشكالت في القطاع الحكومي والخاص.  .6

 مقا .7
ً
 والتعيين  واالنتقاءييس األداء القدرة على تطبيق االختبارات واملقاييس في مجاالت العمل التنظيمي وخصوصا

املختلفة حسب حاجة املراجع لها. وكذلك تطبيقها في املجال اإلداري ق نظريات ومبادئ علم النفس التطبيقي يطبت .8

 والصناعي  

يحتك بأصحاب الخبرات في مجاله املنهي وفي بيئة العمل بشكل عام مما يسهل عملية التكييف مع بيئة الوظيفة بعد  .9

 .التخرج

 بأخالقيات املهنة. االلتألام .10

 .يكعسب الخبرة العملية السي ت دي إلى رفع مهاراته وتعزيز الفرص الوظيفية املستقبلية .11

 .ينمي مهارة العمل الجماعي و سلوكيات التعامل مع الزمالء داخل فريق العمل الواحد .12
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 شروط القبول في التدريب امليداني
 

 في مساق التدريب امليداني بعد استكمال الشروط التالية:يسمح للطالب بالتسجيل 
 

 

 ساعات معتمدة مشتملة على متطلبات الجامعة والكلية والتخصص واملساقات املهنية. 105أن ينهي الطالب  .1

 قد أنهى جميع مساقات التخصص االجبارية واالختيارية.أن يكون الطالب  .2

 (.2.0)أال يقل معدل الطالب التراكمي عن  .3

4. .
ً
 ماتبقى من املساقات يأخذها الطالب مساءا

 

 

 

 
 

  متطلبات التسجيل
العسجيل ملساق التدريب امليداني يجري في فترة العسجيل املبكر أي في الفصل الذي يسبق فصل تنفيذ التدريب  .1

 امليداني. 

 فيه انهاء جميع املساقات في الفصول الدراسية السابقة وذلك قبل  .2
ً
إبراز صورة من السجل الدراس ي موضحا

 حصوله على توقيع املرشد أو املشرف على التدريب امليداني. 

تعبئة النموذج املعد للعسجيل املبدئي للتدريب امليداني وذلك في الفصل الدراس ي الذي يسبق مباشرة الفصل  .3

 م فيه التدريب وتقديمه ملكتب التدريب امليداني. الذي يت

 ملء نموذج اختيار مكان التدريب خالل فترة العسجيل املبكر وتقديمه ملكتب الخبرات امليدانية. .4
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 :أماكن التدريب امليداني: تعتبر األماكن التالية هي املقبولة إلجراء التدريب امليداني

 .العام  والخاص ومراكز العالج واإلرشاد النفس ياملسعشفيات النفسية في القطاع  .1

م سسات القطاع العام املختلفة و السي يمكن للطالب من تطبيق مهارات السلوك التنظيمي  .2

 واإلداري ومهارات حل املشكالت.

م سسات القطاع الخاص من شركات وإدارات مختلفة و السي يمكن للطالب من تطبيق  .3

 واإلداري ومهارات حل املشكالت.مهارات السلوك التنظيمي 

حكومية والخاصة والتعامل مع املرشدين النفسيين وووضع خطط لعالج املشكالت املدارس ال .4

 السلوكية والنفسية عند الطلبة.

املراكز السي تتعامل مع مشكالت األطفال وتحتاج إلى متخصصين في علم النفس التطبيقي  .5

 .( والتفريع النفس يلتطبيق تعديل السلوك)

 م سسات ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة. .6
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 للتدريب امليدانيملخص البرنامج الزمني 

  ساعات معتمدة 9من خطة الطالب وتكون مكافئة الثامن  فصل دراس ي كامل هو الفصلالتدريب يخصص 

  :يقسم الفصل الدراس ي املخصص للتربية العملية على النحو التالي 

 العام.اللقاء التعريفي  -1

من أعضاء هيئة  التدريب امليدانييعقد في اليوم األول من الفصل الدرس ي لقاء عام في الكلية يحضره املشرفون على 

بما في ذلك البرنامج الزمني وأنظمة املشاهدة  التدريب امليدانيالتدريس والطلبة املسجلون في املساق لتعريفهم بنظام 

 واملتابعة والتقويم ومتطلبات البرنامج. 

 األسبوعان األول والثاني:  -2

  بما في ذلك الهيئتين اإلدارية والتعليمية واملرافق.  مكان التدريبالتعرف على 

  الشخصالبدء بالتحضير القتناء ملف لإلنجاز ومناقشة محتوياته مع. 

  الشخصمناقشة ذلك مع و التركيأل على مكونات التخطيط واإلعداد . 

 _ الرابع  الثالثاألسابيع  -3

  في العمل واإلرشاد النفس ي.ممارسة االستقاللية من خالل تحمل املسئولية الكاملة 

 الخامس   -4

  بجميع نشاطاته ومجاالت تواصله مع أطراف العمل ولقاءاته 
ً
 كامال

ً
 اإلرشادية.يقدم الطالب ملفا

 يعناول أحد املوضوعات السي تناولها في تدريبه إلى مشرف 
ً
 املباشر. هيقدم الطالب بحثا
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 أدوار ومهــــــــام 

 التدريب امليدانياملشاركيــن في 
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   مهام املتدرب      
 

 

 

 على  املتدرببالرغم من أن 
ً
 م قتا

ً
 املكانإال أن عليه التصرف وكأنه عضو دالم في  املضيفمكان التدريب يعتبر ضيفا

 لذلك عليه مراعاة املهام التالية:  ألنظمة املتبعةاو لوال  البما ينسجم مع 
ً
 وطبقا

 

 الحترامهم وتقديرهم.  لآلخرينسلوك حسى يظل قدوة املحافظة على حسن املظهر ولطف ال .1
ً
 ومصدرا

بشأن أية  املس ولنصراف عند نهاية الدوام الرسمي والتنسيق املستمر مع واإل االلتألام بالدوام الكامل املخصص  .2

( أيام 3بهذا الشأنا إذا تغيب الطالب املتدرب من التدريب ملدة ) املشرف األكاديميإبالغ استثناءات في هذا املجال مع 

 بدون عزر يتم حرمانه.

 لجهد لالستفادة من خبراتهم. مع بذل ا أطراف العمل واملشرفينمع الكامل التعاون والتنسيق  .3

على أسس من االحترام والجدية واالبتعاد عن التعالي أو التبسط الزالد  الفئة املستهدفة من طالب وغيرهمالتعاون مع  .4

 معهم. 

 . بيئة العملمع اآلخرين بشكل يساعده على التأقلم مع  ومهنية التصرف بمرونة .5

 و القلق عندما يوجه إليه النقد من اآلخرين. وعدم إبداء االنزعاج أوالتوجيه تقبل النقد  .6

 )مرفق(.مدونة خاصة لعسجيل جميع اللقاءات اإلرشادية السي يجريهااستخدام  .7

وملء نموذج املشاهدة الخاص بذلك في كل مشاهدة واالحتفاظ به في ملف  اإلرشادية عن قربمشاهدة العملية  .8

 االنجاز.

 املشاهدة أو خالل اللقاءات األسبوعية الجلسات املشاركة الفعالة في النقاش قبل أو بعد تنفيذ  .9

 . التدريب امليدانيخالل  املتدربااللتألام بخطة العمل املدونة في الدليل واملشتملة على أعباء الطالب  .10

 .التدريب امليداني( خاص لبرنامج Portfolio) ملف إنجازإعداد  .11

لدى اإلدارة بحيث  املتدرب( حول املهام السي قام بها خالل أسبوع وإيداعه ملف في األسفلتقديم تقرير أسبوعي )انظر  .12

 لإلطالع عند زيارة أي عضو من أعضاء املتابعة والتقويما كما يحتفظ بنسخة أخرى في ملف اإلنجاز.
ً
 يكون متوفرا

 القدرة على االتصال والتواصل مع اآلخرين. .13

 املس ولية.تحمل  .14

 اإللتألام بمبدأ السرية. .15

تقديم ملف اإلنجاز ألعضاء فريق املتابعة والتقويم أثناء اللقاء بهم خالل التقويم البنائي الذي يجري في منتصف   .16

 الفصل الدراس ي وكذلك خالل التقويم الختامي الذي يجري في نهاية الفصل الدراس ي.
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  :املتعاون  املسؤولمع  املتدربعالقة 

املتعاون فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على  املس ولمع واملهنية في إقامة عالقة من الود واالحترام  املتدربإذا نجح 

 من عدم الحماس أو االكتراث بواجباته  املتدرببكاملها. وقد تتأثر العالقة هذه بشكل سلبي إذا أظهر  التدريبيةالعملية 
ً
نوعا

 ومسئولياته. 

 

 أن يعبعها:  املتدربأنواع السلوك السي ينبغي على وفيما يلي قالمة ب

 . في جميع األمور السي يجد فيها صعوبة في اإلرشاداملتعاون  املس ولاسعشارة  .1

اون بشاااااان طرق املتع املسااااا ولأن يساااااشى لعشاااااكيل زاااااخصاااااية متميألة فيما يتعلق بسااااالوكياته املهنية وأن ينساااااق مع  .2

 . اإلرشاد النفس ي

 مع املحافظة على عالقة من الود واالحترام. مهنيةبوغيرهم املنتفعينالتعامل مع  .3
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 األكاديميمهام املشرف    

 
 

وهو املرجع النظري  في علم النفس التطبيقيعلى قاعدة أساسية هي االختصاص األكاديمي  األكاديميمهمة املشرف  ترتكز

على تقييم أداله في  املتدربفي حقل تخصصه كما أنه املصدر الذي يحفز الطالب  املتدرباألكاديمي الذي يسترشد به الطالب 

 ضوء اكعشاف العالقة بين النظرية والتطبيق ويمكن إجمال مهامه في النقاط التالياة: 

 يساعد الطالب على اإلملام بجميع أسس ومبادئ وأخالقيات العملية اإلرشادية. .1

املتعاون من جهة  واملس ولواملوجه  جهة التدريببين كلية التربية من جهة وبين حلقة الوصل  املشرف األكاديمييشكل  .2

التدريب املضيفة يسهم بشكل كبير في إنجاح برنامج  األماكنأخرى ولذا فإن تعاونه مع القالمين على التدريب في 

 . ا وبناء على النماذج املرفقةامليداني

 . اإلرشادنحو مهنة  املتدربعلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب  املشرف األكاديمييعمل  .3

 لتألويدهم بالتغذية الراجعة  املتدربينضمن خطة زيارات يعلنها للطلبة  أماكن تدربهمفي  املتدربينيزور الطلبة  .4
ً
مسبقا

 حلها بال املتدربينحول أدائهم كما يتداول مع الطلبة 
ً
واملوجه  املس ولينتعاون مع بشأن مشاكلهم بصفة عامة محاوال

 .)املرفق( املتعاون 

وخاصة املتعلقة  املتدربيناملتعاون للطلبة  إلرشادات والتعليمات السي تقدمها جهة العمل واملس وليطلع على ا .5

 . باألنظمة

 معالجتها ما أمكن واطالع مكتب  أماكن العملومشاكلها في  التدريب امليدانييتعرف على قضايا  .6
ً
 التدريب امليدانيمحاوال

 على تلك القضايا. 

 األخذ بعين االعتبار السياق االجتماعيا الثقافي. .7

الذين يتولى اإلشراف عليهم ويودع التقارير األسبوعية  املتدربينبشأن متابعة وتقييم الطلبة املس ولين ينسق مع  .8

عقد اجتماع ألطراف املتابعة والتقويم  ويقتض ي ذلك املس ولةلدى اإلدارة  املتدربوبطاقات التقويم في ملف الطالب 

 مرتين احداهما للتقويم البنائي واألخرى للتقويم النهائي. 

زيارتي متابعة لكل طالب قبل إجراء التقويم البنائي الذي يتم في منتصف الفصل الدراس ي  املشرف األكاديمييجري  .9

يتم في نهاية الفصل الدراس ي وتوضع كافة تقارير كما يجري زيارتي متابعة أخريين قبل إداء التقويم الختامي الذي 

 . اإلدارة املس ولةة ونماذج التقويم في ملف الطالب املتدرب لدى بعاملتا

 عن تنسيق االجتماعات السي تتم مع مس   املشرف األكاديمييعتبر  .10
ً
 املتدربوالسي تعناول متابعة الطالب  املس ولينوال

 عن جمع نتالج 
ً
التدريب في نهاية الفصل الدراس ي وتقديمها ملكتب  التدريب امليدانيوتقييمها كما يعتبر مسئوال

                    .امليداني
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            مهام املشرف  املتعاون  

 

 ودراية بواقع  التدريب امليدانيدور كبير في برنامج  للموجه
ً
املضيفة كما  التدريب في األماكنإذ أنه أكثر األطراف اطالعا

 مع والعمل واإلرشاد خالصة تجربته في عملية التوجيه املتدربأنه يقدم للطالب 
ً
الدالمين. ويمكن  املتدربينالسي يضطلع بها يوميا

 إجمال مهامه فيما يلي: 

 .التدريب امليدانيومساعدتهم في وضع خطة  التدريبيةبالعملية  املتدربينتعريف الطلبة  .1

 . عملية اإلرشادالسي يتوجب عليه مالحظتها ورصدها خالل  املختلفةبقالمة من أنماط السلوك  املتدربتزويد الطالب  .2

تلك ( مع مناقشااااااااااااة التدريب امليداني)انظر ملحق دليل  تدربيناملومسااااااااااااتويات أداء  على معايير  املتدرباطالع الطالب  .3

 املعايير خالل حصص النقاش. 

وقد يتطلب ذلك  اإلرشااادتسااهل له القيام بمهمة وإرشااادية في الحصااول على موارد تعليمية  املتدربمساااعدة الطالب  .4

 مناسبة.  تدريبيةمساعدته في الحصول على الكتاب املقرر أو الكتب املساندة له وكذلك استخدام أية وسالل 

 وعلى دور املوجااه كراع لهااذا النمو  املتاادربفرصاااااااااااااااة للطااالااب  لتاادريااب املياادانياالتركيأل على اعتبااار فترة  .5
ً
كي ينمو مهنيااا

 وليس كمفعش باحث عن أخطاء الطلبة. 

 دارة. اإل لدى  املتدربووضعه في ملف الطالب التقرير األسبوعي " ملء نماذج املتابعة األسبوعية "  .6

" في منتصف الفصل الدراس يا التقويم البنائياملتعاون لتقديم تقرير مشترك يسمى " املشرف األكاديميالتنسيق مع  .7

 .  اإلدارةلدى  املتدرب" الذي يقدم في نهاية الفصل الدراس ي ويوضع في ملف الطالب التقويم النهائيوكذلك "
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 املسؤولديـــر املمهام     

 

 مكان العمل

 

يعتمد بشااااااااااااكل  التدريب امليدانيولذا فإن نجاح برنامج  التدريبيةبدور هام في إدارة وتنظيم العملية  املدير املساااااااااااا وليقوم

واملشاااااااااااااارفين الجامعيين  املتدربينالذي يشاااااااااااااامل الطلبة   التدريب امليدانيمن تسااااااااااااااهيالت لفريق  املديركبير على مقدار ما يقدمه 

 واملوجهين. 

 

 : وفيما يلي أهم هذه املهـام

يتميألون في هذه  املتدربون ا وملا كان الطلبة التدريب امليدانيومد يد العون لهم أثناء فترة  املتدربيناسااااااااااااااتقبال الطلبة  .1

يشااااجعهم وينمي لديهم  املساااا ولدير املالفترة من حياتهم العملية بالحساااااسااااية فإن االسااااتقبال اإليجابي لهم من قبل 

 .العمل النفس يروح االنتماء ملهنة 

ومرافقها وتساااااااااهيالتها وأنشاااااااااطتها املختلفة وتشاااااااااجيعهم على اساااااااااتخدام املكتبة  بمكان العمل املتدربينتعريف الطلبة  .2

 واملختبرات ومركز الوسالل أو املصادر التعليمية من أجل إنجاح مهمتهم. 

 .التدريب امليدانيالعاملين في برنامج  واملختصين املتعاونين املوجهيناختيار  .3

حسى يعسااااااااالم  ةلتدريبيااملختلفة من أجل زيارتها ملشااااااااااهدة العملية  باملرافقوكذلك  باملوجهين املتدربين تعريف الطلبة .4

ينوب عن املوجه في حالة تأخره أو غيابه كما ينوب  املدير املسااااااا ولاملوجه عمله ويقوم بالتنسااااااايق. وبشاااااااكل عام فإن 

 عن أي عضو من أعضاء فريق املتابعة والتقويم عند غيابه. 

 األدوات الالزمة للعمل.في الحصول على  املتدربينمساعدة الطلبة  .5

في  املتدربوأنشاااطتهم لتيساااير مهام الطالب  املتدربينواملوجه بشاااأن الطلبة  املشااارف األكاديميمع باساااتمرار التنسااايق  .6

 . مكان العمل

للطااالااب  لبنــائي والنهــائي"احضااااااااااااااور االجتماااع الااذي يعقااده أعضاااااااااااااااااء املتااابعااة والتقويم إن أمكن لكتااابااة التقويمين " .7

 أو املساهمة في تيسير عقد االجتماع.  املتدرب

وتبيان عدد مرات الغياب خالل الفصااااااال وتدوين ذلك في ملف  التدريب امليدانياالحتفاظ بساااااااجل دوام خاص بطلبة  .8

 الطالب. 

الذي يحتوي على التقارير األساااااااااااابوعية ألعضاااااااااااااء فريق املتابعة والتقويم  وإرساااااااااااااله  املتدرباالحتفاظ بملف الطالب   .9

   .املشرف األكاديميفي نهاية التدريب بالتنسيق مع  التدريب امليدانيملكتب 
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 إجـــراءات

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــعــة والتقويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملتاب
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 املتابعــــة    

 فيما يلي الخطوات املتبعة للمتابعـة: 

من أجل متابعة وتقويم الطالب املتدرب  مكان العمل( خطة لزيارة املشرف األكاديمييضع الزالر املالحظ )املوجه أو  .1

 بتاريخ الزيارة. بحيث يعلم الطالب
ً
 املتدرب مسبقا

يدون الزالر تفسير تلك املالحظات السي دونها بمساعدة الطالب املتدرب كما  عملية اإلرشادخالل اللقاء الذي يعقب  .2

 املتدربيدون الحكم أو التغذية الراجعة بمشاركة الطالب املتدرب. وباإلضافة لذلك يدون جوانب القوة في أداء الطالب 

 سينها وتطويرها.إلى تح املتدربوالجوانب السي يحتاج الطالب 

للرجوع إليه عند إجراء التقويم البنائي والتقويم النهائي.  املتدربيضع الزالر نسخة من التقرير األسبوعي في ملف الطالب  .3

( بكتابة تقريرين على األقل حسى املشرف األكاديمياملوجه الوزاري و ومن املتوقع أن يقوم كل طرف من أطراف املتابعة )

 س ي حين يجري التقويم البنائي. منتصف الفصل الدرا
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 التقويــم
 

 يقسم التقويم إلى قسمين هما: 

 التقويم البنائي ويجري في منتصف الفصل الدراس ي. (أ

 التقويم الختامي ويجري في نهاية الفصل الدراس ي. (ب

 التقويم البنائــي

 ( في منتصف الفصل الدراس ي ملراجعة وتقويم املشرف األكاديمي املوجه ويجتمع أطراف التقويم )أداء الطالب املتدرب 

ر يتم ملء حيث يستعرض كل طرف التقارير األسبوعية السي دونها منذ بداية الفصل الدراس ي وبناء على تلك التقاري

 نموذج التقويم البنائي. 

  إلى  املتدربون الجوانب السي يحتاج الطالب كما يدون املتدربيدون املجتمعون نقاط القوة السي يرونها في اداء الطالب

 تحسينها وتطويرها.

  في أي عدد من عناصر أو مكونات التدريس يضع أطراف التقويم  املتدربفي الحاالت السي يظهر فيها الطالب 
ً
قصورا

 للطالب 
ً
 عالجيا

ً
النظر في مدى  يساعده في إظهار التحسن الضروري في ذلك العنصر أو املكون ويعيدون  املتدرببرنامجا

 .التدريب امليدانيفي االستمرار ببرنامج  املتدربتقدمه من أجل إصدار حكم بشأن مدى صالحية الطالب 

 .اليوضع تقدير نهائي في التقويم البنائي 
 

 التقويم النهائي

  املتدربللطالب  اإلرشادي( في نهاية الفصل الدراس ي لتقويم األداء املشرف األكاديمي ويجتمع أطراف التقويم )املوجه 

 باإلضافة إلى التقويم البنائي  وبناء على تلك التقارير 
ً
حيث يستعرض كل طرف التقارير األسبوعية السي دونت سابقا

 يتم ملء نموذج التقويم. التدريب امليدانيوكتاب  التدريب امليدانيومقارنتها بمستويات معايير األداء املوجودة في دليل 

  كما يدونون الجوانب السي تحتاج إلى تحسين وتطوير. املتدربالقوة السي يرونها في أداء الطالب يدون املجتمعون نقاط 

 .يوقع املقيمون بطاقة التقويم ويبعثون بها لكلية التربية 

 بناًء على مساهمة املتعاون.. تقدير النهائي يتم احعسابه من قبل املشرفال 

()مرفق باألسفل نموذج التقييم النهائي والذي 
ً
 يستخدم كنموذج بنائي أيضا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 األداء ييمنموذج تق
 ةاألول : معلومات أساسي

 
 
 إسم املوجه املتعاون  املشرف األكاديميإسم  مكان التدرب تاريخ امليالد االسم رباعيا

     

 

 : مجموع الدرجات والتقدير الثاني

 املجموع الكل

 ) الدرجة النهائية (

مجموع درجات الصفات  درجات العالقاتمجموع 

 الشخصية

مجموع درجات األداء 

 الوظيفي
    

 

 : عناصر التقويم الثالث

 العناصر 
 الدرجة

 املستحقة

الحد األعلى 

 للدرجات
 

 ممتاز

 (90 – 100 ) 

 
ً
 جيد جدا

 (80 – 89 ) 

 جيد

 (70 – 79 ) 

 مرض ي

 (60 – 69 ) 

 غير مرض ي

 (60)أقل من 

في
ظي

لو
ء ا

دا
األ

 

         االلتألام بخطط العمل وتنفيذها

 الرابع : ملحوظات عامة :    اإلملام بنظم العمل وإجراءاته

 مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها    التفهم لتكامل التربية والتعليم

 مواطن القوة :     القدرة على تطوير أساليب العمل

 ........................... ......... ......... ......... ................................................  - 1    وتوظيف التجهيألات العملاالستفادة من بيئة 

 .................................................................................... ......... .........   - 3    االهتمام بالنمو املعرفي

 مواطن الضعف :    املحافظة على أوقات الدوام

 ........................................................................... ......... ......... .........   - 1    العناية بدارسة نتالج التحصيل العلمي للطالب

 ............ ......... ......... ........................................................................  - 2    املهارة في دراسة الحالة ومتابعتها

املدرسية ألصحاب  بمتابعة الواجباتاالهتمام 

 الحاالت
 

 
 3 -  ..................................................................... ......... ......... ............... 

 التوجيهات والتوصيات العامة لتطوير قدراته : )أن وجدت(    القدرة على تنفيذ برامج اإلرشاد التعليمي واملنهي

 ........... ..................... ..................... .......................................................    الوقائيالقدرة على تنفيذ برامج اإلرشاد 

 ........... ..................... ..................... .......................................................    املجموع  

       

ية
ص

شخ
 ال
ت

فا
ص

ال
 

 .........................................................................    القدرة على الحوار وإدارة النقاش

  السلوك العام ) القدوة الحسنة (
 

 
 

 .........................................................رأي معد التقرير : 

 .......................................................................................    تقدير املسئولية

 ........................................................................................    تقبل التوجيهات وتنفيذها

 وظيفته : اسم معد التقرير :    حسن التصرف

 التاريخ : توقيعه :    املجموع  

        

ت 
قا
ال
لع
ا

 

     الرؤساء

     الزمالء

     الطالب

      أولياء األمور 

      املجموع  
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 التقرير األسبـوعي

 املتدربللطالب 
 

 

واملس وليات املهنية  واإلرشادفي مجاالت اإلعداد والتخطيط  املتدربيحتوي هذا التقرير على وصف للمهام السي قام بها الطالب 

 خالل أسبوع كامل: 

 

 اليوم: ...................

 التاريخ: ................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 اليوم: ...................

 التاريخ: ................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 اليوم: ...................

 التاريخ: ................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 اليوم: ...................

 التاريخ: ................
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..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 اليوم: ...................

 التاريخ: ................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 
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 ملف اإلنجـاز

تجميعه من وثالق في إطار  املتدربعلى أفضل ما يستطيع الطالب  امليدانيالتدريب ملف اإلنجاز الخاص ب يحتوي 

 املمارسة املهنيةا ويمكن استخدامه لألهداف التالية:

 التفكر الذاتي والتحليل:  .1

 أن يضمن ملفه  املتدربيعتبر تجميع بنود ملف اإلنجاز وسيلة قوية للتفكر املنهي والتحليل. إذ حين يقرر الطالب 
ً
شريطا

 لجلسة إرشادية معينة.مصو 
ً
 را

 تعزيز عالقات اإلشراف والتدريب:  .2

ال  يوسع آفاق املناقشات ويوضح املواقف السي يتخذونها. وملف اإلنجاز  املتدربون إن تجميع األدوات السي يستخدمها 

ب ما يقوم به من عالقات في عملية اإلرشاد والتوجيها ولكنه يمثل  اإلرشاديةيغني عن املالحظة 
ُ
أو الحوار املنهي الذي يشكل ل

 للحوار والنقاش بهدف تغطية كافة جوانب 
ً
 أو تحسينا

ً
جلسة وليس فقط تلك الجوانب السي تمت مالحظتها في  اإلرشادامتدادا

 .واحدة

 إثراء السيرة الذاتية:  .3

أن يستخدم ملف اإلنجاز لدعم موقفه بالوثالق الثبوتية حين يتقدم إلى وظيفة أو منصب في  املتدربيمكن للطالب 

 . إذ أن ملف اإلنجاز يساعد في استكمال جوانب املقابلة.مجاالت اإلرشاد النفس ي
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 محتويات امللـف

 عملجلسة خطة  .1

 واملوارد. نماذج املعرفة بالتالميذ وغيرهم .2

 "إن أمكن". لجلسة إرشاديةشريط مصور  .3

 .اإلرشادية لجلسة قام بها املوجهنماذج من املالحظة  .4

 .اإلقتراحات والحلول السي تم تقديمها أثناء عملية اإلرشاد النفس ينماذج من  .5

 مشاكل الطالب السي احتاجت إلى إرشاد نفس ي.نماذج من  .6

 نموذج التفكار. .7

 نماذج من السجالت التالياة: .8

 االتصاالت األسرية. .أ

 .مكان العملاملساهمة في خدمة  .ب

 املساهمة في خدمة املهناة. .ج

 النمو املهناي. .د

 

 

 


