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 فهرس المحتىياث 
 اىصفؾخ اىَىظىع ً
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 دليل البرنامج

 اسم البرنامج:
.……………………………… 

 اليدف العام من البرنامج:
.……………………………………………………………………… 

 األهذاف اىزفصُيُخ:

 َزىقغ ٍِ اىَزذسة فٍ ّهبَخ اىجشّبٍظ أُ َنىُ قبدسا ًػيً :

 ..……………………………………………… 

 ..……………………………………………… 

 ..……………………………………………… 

 ………………………………………..……… 

 اىَغزهذفىُ ٍِ اىجشّبٍظ:
……………………………………………………… 

 السشفذون :
.……………………………………………………… 

 

 

 ........... أيام . مدة البرنامج:
 

 .......... ساعةعدد الداعات:
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 إرشاداث للمذربين

 .اإلعداد اجليد واإلطالع على حقيبة ادلدرب 
 جاىزية كل شيء قبل بدء الدورة. التأكد من توفر مجيع األدوات الالزمة و 

 .توزيع ادلتدربني إىل رلموعات وفقاً لتخصصاهتم ما أمكن 

  لكتابة اإلجابة ادلوحدة.حتدد كل رلموعة مقرراً ذلا 

 عشوائياً لعرض ادلادة العلمية. اختيار بعض ادلتدربني 

 .توزيع شفافيات وأقالم ملونو لكتابة اإلجابة ادلوحدة لعرضها على ابقي اجملموعات 

 .يتم عرض اجملموعات بعد هناية كل نشاط 

 .التجول بني اجملموعات أثناء النشاط لإلشراف وادلتابعة 

 لمية للنشاط بعد عرض اجملموعاتلعوزع ادلادة ا. 

 اإلعداد و حافظ على تنفيذ اخلطة احرص على. 

 لوقت احملدد وتعرف على ادلتدربنيابدأ يف ا. 

 وضح أىداف الدورة. 

 احتياجات ادلتدربني ركز على. 

 عاً من بداية الدورة إىل هنايتهاكن مبد. 

 ن قدوة للمتدربنيتدعي العلم و ك اىتم ابلعالقات اإلنسانية و كن متواضعاً وال. 

 ىتم ابلتفاعل اللفظي وغري اللفظيا . 

 لى األسئلة و على تبادل اخلربات.شجع ادلتدربني ع  

  التفاصيل وركز على النقاط اذلامةحول ادلعارف إىل مهارات و ابتعد عن. 

 نوع األساليب والوسائل التدريبية . 

 ال تقرأ حرفياً من ادلذكرة . 

  ف بذكاء يف ادلواقف احلرجة .تقبل النقد وكن صبوراً وتصر 
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 إرشاداث للمتذربين
   كن مشاركاً يف مجيع األنشطة 

  احرتم أفكار ادلدرب والزمالء 
  . أنقد أفكار ادلدرب والزمالء أبدب إن كانت ىناك حاجة 
  احرص على استثمار الوقت 
  تقبل الدور الذي يسند إليك يف اجملموعة 
 نشاطات حفز أفراد رلموعتك يف ادلشاركة يف ال 

  احرص على بناء عالقات طيبة مع ادلدرب والزمالء  أثناء الربانمج التدرييب 

 . احرص على ما تعلمتو يف الربانمج وطبقو يف ادليدان 

 …………………………………………………… 

 …………………………………………………… 
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 األنشطت واألساليب التذريبيت المستخذمت في البرنامج

 ..…………………… 

 ……………………… 
 ……… ……………… 
 ..…………………… 
 ..…………………… 

 ..…………………… 
 الىسائل التذريبيتالمستخذمت في البرنامج:

 .………………………… 

 .………………………… 
 .………………………… 
 ..………………………… 
 .………………………… 

 .………………………… 
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 الىحذة التذريبيت األولى
 دقيقت........ الزمن : -اليىم األول 

 

 أىداف الهحدة :
1- . ..…………………………… 

2- ……   ………………………… 

  

 

 جدول الجمدات  :
 

 اجللست الثانيت راحت اجللست األوىل م

3 …………………. ٍىاظُؼهب
0

قخ
قُ

د
 

.…………………… 

 دقُقخ ....... دقُقخ ....... صٍْهب
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 دقُقخ 75اىىؽذح  األوىً                                 اىغيغخ األوىً                         اىضٍِ :

 

 سلش   أهداف اجل

 َزىقغ فٍ ّهبَخ اىغيغخ أُ َنىُ اىَزذسة قبدساً ػيً :

1-  . .……………………………………… 

2-  ………………………………………… 

3- ………………………………………… 

4- . .………………………………………  

 موضوعات اجلسلش   

     .…………………………………………… 
 ..………………………………………… 

 .………………………………………… 
 

 دريبي األساليب واألنشط  والوسائل الت
 

 الوسائل التدريبيت األساليب واألنشطت التدريبيت م

 ( 1/1/1نشاط )  1
..……….……… 

……………………… 
 .……………………………  
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 اجلسلش  األوىل –الوحدة األوىل 

 

 إجزاءات تنفيذ األساليب واألنشط  التدريبي  

 
 اىضٍِ ثبىذقُقخ اإلعشاءاد اىغيغخ اىىؽذح

  10 ىَذسة ثبىزشؽُت ثبىَزذسثُِ وَزؼبسف ٍؼهٌ  َقىً ا األوىً األوىً

 10 اىزؼشَف ثبىجشّبٍظ وأهذافه وأهَُزه  

    

    

    

    

   اىضبُّخ  األوىً
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ٍيؾىظخ : ) اىَذسة  َقذً اىْؾبغ ػيً اىَبدح اىؼيَُخ إرا مبّذ هْبك خجشاد عبثقخ ىذي 

 بٍظ  واىؼنظ صؾُؼ (. اىَزذسثُِ ّؾى اىجشّ

 

 # قذ رؾزبط ألمضش ٍِ ّؾبغ فٍ اىغيغخ اىىاؽذح . 
 

 (1/1/1اىْؾبغ )
 ..........................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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 (                            1/ 1/1لسلنشاط ) املادة العسلني 

 

ؽزً ىى   4* 4ض اىؾفبفُبد(   )ال ثذ أُ رنىُ  اىَبدح اىؼيَُخ صبىؾخ ىؼشٍيؾىظخ 

 ط ىؼذح صفؾبد.اؽزب

 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………… 
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 اىَبدح اىؼيَُخ :
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 دقيقة 80الزمن                         -الجمدة الثانية                            
 

 أهداف اجلسلش    

1- .…………………………………………………………… 

2……………………………………………………………..  

3- …………………………………………………………... 

 

 

 موضوعات اجلسلش  .

1. .………………………………………………………… 

    2- ………………………………………………………… 

     3-  ..……………………………………………………… 

 

 ائلجدول األساليب واألنشط   والوس

 

 الوسائل التدريبيت األساليب واألنشطت التدريبيت م

 ( …………1/2/1ّؾبغ )  1

 ؽفبفُبد/ عهبص ػشض

 (………….1/2/2ّؾبغ ) 
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 ……………………(  1/2/1نشاط )  
 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………… 
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 (1/2/1) –املادة العسلني  

  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….
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 دقيك  180ي  الثاني                          ــــ                  الزمن الوحدة التدريب

 
 أىداف الهحدة 

1- …………………………………………… 

2- …………………………………………… 

3- ……………………………………………  

 

 جدول الجمدات  :
 

 اجللست الثانيت راحت اجللست األوىل م

3 …………………….  ٍىاظُؼهب
0

قخ
قُ

د
 

  .…………………… 

 دقُقخ 75 دقُقخ 75 صٍْهب
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 الوحدة الثاني                               ــــ                              اجلسلش  األوىل 

 

 :أهذاف اىغيغخ 

1-   ……………………………………………………… 

2- ……………………………………………………… 
 

 

 :  ٍىاظُغ اىغيغخ

1 - .……………………………………… 

2 ………………………………………… 

 

 

 والوسائل التدريبي  . جدول األساليب واألنشط   

 

 الوسائل التدريبيت األساليب واألنشطت التدريبيت م

1     
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  اىىؽذح اىضبُّخ                                     ــــ                                اىغيغخ األوىً

 

 

 خطخ إعشاءاد رْفُز اىىؽذح 

 

 ِ داىضٍ اإلعشاءاد اىغيغخ اىىؽذح

   األوىً اىضبُّخ

    

    

    

     

    

    

 75   اىَغَىع

   ااىضبُّخ اىضبُّخ

    

    

    

    

    

    

    

 75   اىَغَىع
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 الىحذة التذريبيت الثانيت
 الجلست الثانيت  

 

 أىداف الهحدة : 
 

1- .  ..……………………………………………… 

2-  ..……………………………………………… 

 

 هاضيع الجمدة :م
1.  ..………………………… 

2.  .………………………… 

3.  . ………………………… 

 

 جدول األنذطة واألساليب  
 

 الوسائل التدريبيت األساليب واألنشطت التدريبيت م

   (2/2/1ّؾبغ ) 1
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 بُّخ  اىىؽذح اىزذسَجُخ اىضبُّخ                            ــــ                      اىغيغخ اىض
 

 ………………… (2/2/1ّؾبغ ) 
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 اجلسلش  الثاني   ــــ                     الوحدة الثاني                   

 

 (2/2/1اىَبدح اىؼيَُخ ) 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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 اجلسلش  الثاني                الوحدة الثاني  

 

 (   2/2 /2ّؾبغ ) 

 
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………



 اململكة العربية السعودية 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Education وزارة التعليم
 جامعة اجلوف

 وكالة اجلامعة
 عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

Jouf University 
Vice Rectorate 

Deanship of Community Service & Continuous Education 

  

 

 

 

  ......................إػذاد :    ................................ثشّبٍظ 

25 

 

 اىىؽذح اىضبُّخ                     اىغيغخ اىضبُّخ 

 

 (2/2/2اىَبدح اىؼيَُخ  ىيْؾبغ ) 

 

    ..…………………………………………………… 

  

    …………………………………………………… . 

 

..………………………………………………… 
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 دقيك   180الزمن  الوحدة الثالث                               ــــ                         
 

 أهذاف اىىؽذح :

1- . ………………………………………… 

2- ..………………………………………… 

3-  .………………………………………… 

 

 

 

 جدول الجمدات  :
 

 اجللست الثانيت راحت اجللست األوىل م

3  ٍىاظُؼهب
0

قخ
قُ

د
 

 

 دقُقخ 75 دقُقخ 75 صٍْهب
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 دقيك  75الزمن                   الوحدة الثالث                                اجلسلش  األوىل 

 

 

 أهذاف اىغيغخ اىزفصُيُخ

1-  …………………………………………… 

2- .…………………………………………… 

 

 مواضيع اجللسة 

1-  ..…………………………………… 

2-  . …………………………………… 

 
 

 جدول األنذطة واألساليب  
 

 الوسائل التدريبيت األساليب واألنشطت التدريبيت م

 ( ………………3/1/1ّؾبغ ) 1

……………………… 

.……………………… 

..……………………… 

 (………………3/1/2ّؾبغ )  
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 خطخ إعشاءاد رْفُز اىىؽذح اىضبىضخ 

 

اىضٍِ  اإلعشاءاد اىغيغخ اىىؽذح

 ثبىذقُقخ

    األوىً  اىضبىضخ
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 ـــــ                                اجلسلش  األوىل                                 الوحدة الثالث    

 

 أهذاف اىىؽذح :

1- . .…………………………………………… 

3-  . ..…………………………………………… 

3- …………………………………………… 

 

 ٍىاظُغ اىغيغخ 

1-   . ..……………………………………… 

2-  ………………………………………… 

3-   ………………………………………… 

 
 ل األنذطة واألساليب  جدو

 

 الوسائل التدريبيت األساليب واألنشطت التدريبيت م

 (  …………….. 3/2/1َشاط )  1

 
2  
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 الوحدة الثالث                                                                           اجلسلش  األوىل

 

 ( ………………………..3/1/1ّؾبغ )

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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 الوحدة الثالث                                 اجلسلش  األوىل                                

 

 ( 3/1/1ىيْؾبغ ) اىَبدح اىؼيَُخ 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Education وزارة التعليم
 جامعة اجلوف

 وكالة اجلامعة
 عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

Jouf University 
Vice Rectorate 

Deanship of Community Service & Continuous Education 

  

 

 

 

  ......................إػذاد :    ................................ثشّبٍظ 

32 

 حدة الثالث                                     ـــــ                                   اجلسلش  الثاني  لوا

 

 أهذاف اىىؽذح :

1- . .…………………………………………… 

4-  . ..…………………………………………… 

3- …………………………………………… 

 

 ٍىاظُغ اىغيغخ 

1-   . ..……………………………………… 

2-  ………………………………………… 

3-  ……… ………………………………… 

 
 جدول األنذطة واألساليب  

 

 الوسائل التدريبيت األساليب واألنشطت التدريبيت م

 (  …………….. 3/2/1َشاط )  1

 
2  
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 الوحدة الثالث                                     ـــــ                                   اجلسلش  الثاني  

 

 ( ……………………3/2/1)اىْؾبغ 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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 ش  الثاني                                  الوحدة الثالث                                  اجلسل

 

 ( 3/2/1اىَبدح اىؼيَُخ ىيْؾبغ ) 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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 دقيقة  180الهحدة الرابعة                                                     الزمن  
 أىداف الهحدة 

1-  .…………………………………………………………… 
2-  .…………………………………………………………… 
3- ..…………………………………………………………… 
  
 

 :جدول الجمدات  
 

 اجللست الثانيت راحت اجللست األوىل م

3 …………………….   ٍىاظُؼهب
0

قخ
قُ

د
 

    ..…………………… 

 دقُقخ 75 دقُقخ 75 صٍْهب
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 الهحدة الرابعة                                                        الجمدة األولى 
 أىداف الجمدة التفريمية .

1-  …………………………………………… 
2- …………………………………………… 
3-……………………………………………… 

 

 ٍىاظُغ اىغيغخ :

1- …………………………………………… 

2- …………………………………………… 

3- …………………………………………… 

 

 

 األعبىُت واألّؾطخ واىىعبئو اىزذسَجُخ
 

 الوسائل التدريبيت األساليب واألنشطت التدريبيت م

 (  …………….. 4/1/1َشاط )  1

 
 (  …………….. 4/1/2َشاط )  2
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 خطخ إعشاءاد رْفُز اىىؽذح اىشاثؼخ

 

 اىضٍِ ثبىذقُقخ اإلعشاءاد اىغيغخ اىىؽذح

   األوىً  اىشاثؼخ
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 الجمدة األولى        الهحدة   الرابعة                          ـ                   
 

 ( ………………………………..4/1/1نذاط ) 
 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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 لجمدة األولى الهحدة   الرابعة                          ـ                          ا

 

 (4/1/1اىَبدح اىؼيَُخ ىيْؾبغ )

 

 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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 لهحدة   الرابعة                          ـ                          الجمدة الثانية ا
 

 أىداف الجمدة 
 . أن يعرف الستدرب أسمهب دراسة الحالة  -1
 أن يعدد الستدرب  مزايا دراسة  الحالة .  -2
 أن يذكر  الستدرب  السبادئ  األساسية  لكتابة  الحالة . -3
 أن  يبشي الستدرب  نذاط ًا بإسمهب  دراسة  الحالة  -4

 مهاضيع   الجمدة
 أسمهب دراسة الحالة ) تعريفو , مزاياه , مبادئو  (  

 جدول األنذطة واألساليب  
 

 الوسائل التدريبيت يب واألنشطت التدريبيتاألسال م

 (  َشاط فشد٘  4/2/1َشاط )  1
 جٓاص فٕق انشأط  –حاسب آنٙ 

 ألالو _ ٔسق   –شفافٛاث 
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 الهحدة الرابعة                                                          الجمدة الثانية 
 السادة  العمسية  : دراسة الحالة 

بارة عن وصف لسهاقف وأحداث مذكمة خيالية أو واقعية مدتسدة من تعريفيا :ىي ع
إحدى السؤسدات حيث أنيا تهضح السعالجة الفاشمة ليذه السهاقف وذلك باستخدام 

الهصف الرمزي الذي يسشح الستدرب الفرصة الجيدة  لمقيام بالتحميل  الشقدي مسا يكدبو 
 بيا . مقاييس أكثر فعالية لمحكم عمى األمهر التي يسر 

 
 مزايا أسمهب دراسة الحالة 

 يقرب الستعمسين من أرض الهاقع  -1
 تتم في مهقف جساعي فتزيد من ميارة التعامل  -2
 تشسي القدرة عمى إيجاد أفزل الحمهل  -3
 تشسي القدرة عمى التعبير وتكدبو مرونة الزمو  -4
 مشوقة -5
  

 ػىاٍو ّغبػ أعيىة دساعخ اىؾبىخ 

 ىخ ػيً ؽجل اىقصخ وإثشاص اىقعُخ .قذسح مبرت اىؾب -1

 صُبغخ األعئيخ اىَيؾقخ ثبىؾبىخ ثصىسح رجشص اىَؾنالد ورغبػذ ػيً ؽيهب  -2

 قذسح اىَذسة ػيً اىزغيغو فٍ اىؾىاس ورقيُت اىَىظىع ٍِ عَُغ عىاّجه  -3

 ٍذي اسرجبغ اىؾبىخ ثىاقغ اىذساعخ .  -4
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 اىَبدح اىؼيَُخ

 خ اإلداسَخ : اىَجبدئ األعبعُخ ىنزبثخ اىؾبى

 رؾذَذ اىَفبهٌُ واىَجبدئ اىزٍ َشَذهب اىَؼيٌ ىيطالة . -1

اىجؾش اىَُذاٍّ ػِ ٍىاقف فؼيُخ رَضو ظبهشح إَغبثُخ أو عيجُخ ٍزصيخ  -2

 ثبىَفبهٌُ واىَجبدئ اىزٍ رٌ رؾذَذهب . 

 اّزقبء أؽذ اىَىاقف اىفؼيُخ ثْبء ػيً رىفش اىَغَىػبد  -3

 ش اىجُئُخ ىيَؾنيخ رؾذَذ ثؼط اِصبس واىَظبه -4

 ثْبء اىؾخصُبد  اىََضيخ ألغشاف اىَؾنيخ واىزؼجُش ػِ آسائهب  -5

َزٌ صُبغخ اىؾبىخ ثبىَبظٍ ورقذً اىؾقبئق ؽغت رشرُجهب اىضٍٍْ ٍزفبدَبً  -6

وظغ سأَه اىخبؿ وأُ َنزت ٍبرا , ومُف , وأَِ , وىَِ ؽذس ,اُ َجزؼذ ميُبً 

 واعت اىَؾو ػِ رؾذَذ ىَبرا ؽذس رىل ؟ ألُ هزا هى 

أُ َعغ اىَؼيٌ فٍ ّهبَخ اىؾبىخ فقشح ٍىعضح رىظؼ أهَُخ  خبصخ ىَؼبعخ  -7

 اىَؾنيخ 

 أ ُ َعغ اىَؼيٌ أعئيخ ٍؾذدح رؼُِ ورىعه اىطالة   -8
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 ( ّؾبغ فشد4/2/1ٌاىْؾبغ )

 
ٍِ خاله ٍب ػشفزه ػِ دساعخ اىؾبىخ أمزت ؽبىخ رصف ّىػأ ٍِ اىََبسعبد اىصفُخ صٌ 

ُهب ٍغَىػخ ٍِ األعئيخ اىزٍ رغبػذ اىَزذسثُِ ػيً رؾيُو اىؾبىخ واىزفبػو ٍؼهب ظغ ػي

 ٍِ أعو اإلفصبػ ػِ ارغبهبرهٌ وٍؼيىٍبرهٌ فٍ هزا اىَغبه. 
 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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 تكويه الربنامج

إٌ إبذاء سأٚك بتجشد ٔدلت يٍ خالل ْزا االستبٛاٌ ٚشجعُا عهٗ اتخارِ أساساً نإلجشاءاث انتطٕٚشٚت 

 . مٕنّ ٔإسسانّ إنٗ يشكض تًُٛت انًٓاساثًمء حانًستمبهٛت , فتفضم يشكٕساً ب

 و
 انعباسة

ٛذ أٔاًل : انعباسة يٍ حٛث انشكم
ج

ظ 
س

تٕ
ي

 

ف
عٛ

ض
 

عُذ اختٛاس )ضعٛف( ٚشاس إنٗ 
 يٕضع انخهم فٙ ْزِ انًساحت

     عُٕاٌ انحمٛبت 1

     تصًٛى انحمٛبت 2

     طباعت انحمٛبت  3

     انهغت انًستخذيت  4

     انفٓشست 5

     ب انًادة انعهًٛت تبٕٚ 6

     انشسٕياث ٔانجذأل  7

     إسشاداث انًستخذو 8

 ثاَٛاً : انحمٛبت يٍ حٛث انًحتٕٖ

     األْذاف ٔدلت صٛاغتٓا 1

     شًٕنٛتٓا نهًفاْٛى ٔانًٓاساث  2

     يُطمٛت تسهسهٓا  3

     يُاسبتٓا نحاجت انًذسبٍٛ 4

     اء انًادة انعهًٛت ٔخهْٕا يٍ األخط 5

     تٕثٛك انًادة انعهًٛت  6

     يذٖ تُٕع انُشاطاث  7

     يذٖ تحمٛك انُشاطاث نألْذاف  8

     يُاسبت أسانٛب انتمٕٚى  9

     يذة تُفٛز انبشَايج  10

     كفاٚت انًشاجع 11
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 اىَشاعغ

 
1

1423

دمحم بن سعد التخيفي , حقيبة تدريبية : طرائق التدريس , إدارة التدريب -2
 ىـ 1420الرتبوي ابلرايض عام 

د: عمر حسن الشيخ / اجلامعة األردنية , دليل ادلهارات األساسية لتدريب -3
 م                                               1993األردن أيلول –ادلعلمني . عمان 

 دليل التدريب الرتبوي واالبتعاث . / اإلدارة العامة للتدريب -4

 ىـ 1421زيدان حواشني , التعلم التعاوين /مدارس األجنال ,األحساء-5
 ىـ 1422دارة تعليم عنيزة,يوسف اذلقاص , حقيبة تدريبية التعلم التعاوين ,إ-6

 ىـ1422فؤاد اجلغيمان , حقيبة تدريبية إعداد احلقائب التدريبية, إدارة تعليم األحساء,-7
 األردن  –عمان  –تصميم وتنفيذ برامج التدريب . دمحم زايد محدان . دار الرتبية احلديثة -8
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 اجللسة الثانية                                الوحدة األوىل                                           
 ادلادة العلمية 

 تعريف ورش العمل :
ىي طريقة عملية يف التعليم ختتلف عن غريىا من طرق التدريس تقوم على أساليب متنوعة يف وقت واحد 

عملية تعد منها :احملاضرة وادلناقشة والتجريب والتطبيق واالستنتاج خيطط ذلا ادلعلم من خالل أنشطة 
مسبقاً تنطلق من خربات الطالب وتبحث يف موضوع تربوي أو علمي هبدف اكساب الطالب مهارات 

. ومعلومات وتتطلب عمل الطالب يف رلموعات  
 

 خطوات تنفيذ ورش العمل

 ) دوس اىَؼيٌ(•

 حتديد األىداف التعليمية•
 اختيار حجم اجملموعة •
 تنظيم حجرة الدراسة •
 توزيع األدوار •
 مراقبة عمل اجملموعات •
 تقومي عمل اجملموعات•

 )دوس اىطبىت (

 التعاون مع اجملموعة •
 مساعدة أعضاء اجملموعة •
 ادلشاركة اإلجيابية•
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 اتبع ادلادة العلمية

 تستخدم ىذه الطريقة يف حاالت عدة مثل: 

 )تعليم ادلهارات ) قراءة, كتابة , قرآن 
 تطبيقات على ادلادة 
 اىات تكوين االجت 
  التأثري يف القيم واألخالق 
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 الوحدة الثانية                                                                              اجللسة الثانية 
 (2/2/1ادلادة العلمية للنشاط ) 
 مفهوم حلقات النقاش 

ير حلقة النقاش أحد ادلشاركني تبدأ ىو أسلوب يتم فيها تبادل ادلعلومات واألفكار واخلربات ويد•
  األسئلة منو وينظم اإلجاابت ويسعى ادلناقشون يف ىذه احللقة إىل حتقيق األىداف ادلنشودة

 
 شروط حلقات النقاش 

 أن حيدد ادلعلم موضوع النقاش ووقتو §

 قيام ادلعلم بتحديد األسئلة §
 تزويد الطالب ببعض ادلعلومات حول ادلوضوع§
 عض األنظمةتذكريىم بب§
 أن يكون ادلدرب معداً إلدارة النقاش §
 أن تتاح الفرصة جلميع ادلشاركني §
 .  أن يستخدم ادلعلم احلوافز التشجيعية§
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 اىىؽذح اىضبُّخ                                                     اىغيغخ اىضبُّخ 

 ٍ : ( ثبىزؼبوُ ٍغ أفشاد ٍغَىػزل أرمش ٍب َي2/2/1ّؾبغ ) 

 ٍفهىً ؽيقخ اىْقبػ  -1

 أهٌ ؽشوغ ؽيقخ اىْقبػ  -2
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 اىغيغخ اىضبُّخ                                     -اىىؽذح اىضبُّخ                              

 ػشض َّىرط ألعيىة ؽيقخ اىْقبػ

 

 أُ َزمش اىطبىت أهَُخ اىخشَطخ :هذف اىْؾبغ §

 ( ؽيقخ ّقبػ    اىْؾبغ )   /  /§

 ػضَضٌ اىطبىت ثبىزؼبوُ ٍغ صٍالئل اىطالة ّبقؼ أهَُخ اىخشَطخ ؟§
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 ػبً -فهشط اىَؾزىَبد
 اىصفؾخ اىَؾزىَبد

 1 ٍقذٍخ

 2 دىُو اىجشّبٍظ

 3 اىَْهبط

 4 إسؽبداد اىَذسثُِ

 5 إسؽبداد اىَزذسثُِ

 6 األّؾطخ واألعبىُت

 7 َو( اىىؽذح األوىً )وسػ اىؼ

 8 اىغيغخ األوىً ) عيجُبد اىزذسَظ اىزقيُذٌ (

 9 إعشاءاد رْفُز اىغيغخ 

 10 ( 1/1/1ّؾبغ )

 11 اىَبدح اىؼيَُخ

 12 ثْبء األّؾطخ 

 13 اىغيغخ اىضبُّخ  

 14 اىَبدح اىؼيَُخ 

 16 (1/2/1ّؾبغ )

 17 اىَبدح اىؼيَُخ )ٍَُضاد وػُىة وسػ اىؼَو (

 18 بُّخ ) ؽيقبد اىْقبػ(اىىؽذح اىزذسَجُخ اىض

 19 اىغيغخ األوىً ) رطجُق ػَيٍ (

 20 خطخ رْفُز إعشاءاد اىغيغخ

 21 اىغيغخ اىضبُّخ )رؼشَف ؽيقبد اىْقبػ , وؽشوغهب (

 22 خطخ رْفُز إعشاءاد اىغيغخ 

 23 ( 2/1/1ّؾبغ ) 

 24 اىَبدح اىؼيَُخ 

 25 َّىرط ألعيىة ؽيقخ اىْؾبغ
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 26 صف اىزهٍْ (اىىؽذح اىضبىضخ ) اىؼ

 27 اىغيغخ األوىً )رطجُق ػَيٍ (

 27 خطخ رْفُز إعشاءاد اىغيغخ

 اىصفؾخ اىَؾزىَبد

 28 اىغيغخ اىضبُّخ ) رؼشَف اىؼصف اىزهٍْ, خطىاره ( 

 29 خطخ رْفُز إعشاءاد اىغيغخ

 30 اىَبدح اىؼيَُخ

 32 (3/2/1اىْؾبغ )

 33 رطجُق ػَيٍ ألعيىة اىؼصف اىزهٍْ 

 34 اىشاثؼخ اىىؽذح 

 35 اىغيغخ األوىً )رطجُق ػَيٍ ( 

 35 خطخ رْفُز إعشاءاد اىغيغخ

 36 اىغيغخ اىضبُّخ ) دساعخ اىؾبىخ ( 

 37 اىَبدح اىؼيَُخ 

 39 (4/2/1اىْؾبغ )

 40 رقىٌَ اىجشّبٍظ

 41 اىَشاعغ

 43ـــ 42 اىفهشط

 

 
 


