توصٌف الخبرة المٌدانٌة

لالسترشاد عند ملئ هذا النموذج ،أنظر القسم  6.6من الفصل  6فً الجزء  6من هذا الدلٌل.

المؤسسة التعلٌمٌة
الكلٌة/القسم
أ.

التعريفبمقررالخبرة(التدريب)الميدانيةومعلوماتعامةعنه

 .1اسم ورمزمقررالخبرة المٌدانٌة:
 .6عدد الساعات المعتمدة:
 .3البرنامج الذي ٌقدم من خالله نشاط الخبرة المٌدانٌة.
 .4اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن إدارة الخبرة المٌدانٌة
 .5المدة و الوقت المخصص ألنشطة الخبرة المٌدانٌة
.i
 .6السنة أو المستوى األكادٌمً الذي تقدم فٌه الخبرة المٌدانٌة

ب.األهداف
.1 .1موجز مخرجات تعلم الطالب الرئٌسة وذلك للمشاركٌن فً أنشطة الخبرة المٌدانٌة.

 .6صف بإٌجاز أٌة خطط تطوٌر وتحسٌن لنشاط الخبرة المٌداٌنة مما ٌجري تنفٌذه.

 .3مخرجات التعلم فً مجاالت التعلم المختلفة




فٌما ٌتعلق بمجاالت التعلم المبٌنة أدناه ،حدد ما ٌلً:
موجز بالمعارف أو المهارات التً تسعى الخبرة المٌدانٌة إلى تنمٌتها.
وصف الستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً المقرر الدراسً لتنمٌة تلك المعرفة أو المهارة.
طرق تقوٌم الطالب المستخدمة فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتائج التعلم فً هذا المجال التعلٌمً.
(الحظ أن أهداف الخبرة المٌدانٌة قد ال تشمل كافة مجاالت التعلم  ,لهذا ٌنبغً إتمام البنود فقط ألنواع التعلم

التً تسعى أنشطة الخبرة المٌدانٌة إلى تنمٌتها).
أ.

المعارف

( )1وصف للمعارف المراد اكتسابها

( )6ما ٌتم إجراؤه لتنمٌة تلك المعارف

( )3طرق تقوٌم المعارف المكتسبة

المهاراتالمعرفية
ب .

( )1وصف للمهارات المراد اكتسابها

( )6ما ٌتم إجراؤه لتنمٌة تلك المهارات

( )3طرق تقوٌم المهارات المكتسبة

ج.مهاراتالتعاملمعاآلخرينوتحملالمسؤولية
( )1وصف مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة المراد اكتسابهما

( )6ما ٌتم إجراؤه لتنمٌة تلك المهارات والقدرات

( )3طرق تقوٌم المهارات والقدرات المكتسبة

د.مهاراتالتواصل،وتقنيةالمعلومات،والمهاراتالعددية
( )1وصف لمهارات التواصل والمهارات العددٌة المراد اكتسابها

( )6ما ٌتم إجراؤه لتنمٌة تلك المهارات

()3طرق تقوٌم المهارات المكتسبة

هـ.المهاراتالنفس-حركية(إنوجدت)
( )1توصٌف المهارات النفس-حركٌة المراد اكتسابها ومستوى األداء المطلوب.

( )6ما ٌتم إجراؤه لتنمٌة تلك المهارات

()3طرق تقوٌم المهارات النفس-حركٌة

ج.توصيفأنشطةالخبرةالميدانية(ٌنبغً إرفاق توصٌف عام حسب النموذج المستخدم فً النشرة التعرٌفٌة
أو الدلٌل)
 .1فً أٌة مرحلة أو مراحل من البرنامج ٌتم تطبٌق الخبرة المٌدانٌة؟
 .6الهٌكل التنظٌمً (مثال :فترة زمنٌة واحدة  ،فترات زمنٌة موزعة  ،فً جدول زمنً ٌتكرر ...أٌام فً األسبوع )
 .3األنشطة الطالبٌة :قم بوصف األنشطة الرئٌسة التً ٌتم إشراك الطالب بها خالل الخبرة المٌدانٌة.

 .4واجبات أو تقارٌر ٌعدها الطالب (إن وجدت)
أ .العنوان أو الوصف

ب .ما هو توقٌت طلب الواجبات أو التقارٌر؟

 .5متابعة الطالب .ما هً اإلجراءات المستخدمة فً متابعة الطالب فً سبٌل إنعكاس ما تعلموه فً خبراتهم وتطبٌق
ذلك على ما ٌصادفهم من مواقف مستقبلٌة ؟ (مثال :حلقات دراسة أو دروس  ،استشارات فردٌة ،اإلرشاد إلى
مراجع تخص المقرر ...الخ).

 .6مسؤولٌات الطاقم اإلشرافً المٌدانً :قم بتوصٌف أهم مسؤولٌات الطاقم اإلشرافً العامل فً الموقع المٌدانً.
(مثال :التخطٌط ألنشطة تنمٌة مهارات الطالب ،وتقدٌم اإلرشاد األكادٌمً ,وتقوٌم األداء).

 .7مسؤولٌات االشراف المٌدانً من داخل المؤسسة  :قم بتوصٌف مسؤولٌات االشراف الرئٌسة التً تقع على عاتق
اعضاء هٌئة التدرٌس فً المؤسسة التعلٌمٌة (.مثال :تقدٌم االستشارات ،المشاركة فً التخطٌط  ,وتقدٌم اإلرشاد
األكادٌمً للمشرفٌن والطالب ،تقوٌم الطالب ،المواعٌد المرتقبة للزٌارات...الخ).

 .8إجراءات االرشاد والدعم الطالبً.

 .9ما هً المرافق ومصادر الدعم المطلوبة فً مواقع الخبرة المٌدانٌة ؟ (إن وجدت)
أ.

المبانً .

ب .مصادر الحاسب اآللً .

ت .مواد تعلمٌمٌة مساعدة.
ث .مواد أخرى.

د.التخطيطواإلعداد
 .1تعٌٌن المكان المٌدانً  .ما هً العملٌات المتبعة لتحدٌد األماكن المٌدانٌة المالئمة ؟

 .6إعداد المشرفٌن المٌدانٌٌن .صف بإٌجاز وحدد توقٌت اإلجراءات المتبعة لضمان فهم هٌئة التدرٌس
المشرفٌن التام ألدوارهم ومسؤولٌاتهم فً المٌدان( .مثال :إجتماعات تعرٌفٌة واستشارات أثناء المتابعة،
والتدرٌب ،وتطوٌر طاقم المشرفٌن  ،ومالحظات توجٌهٌة).

 .3إعداد الطالب .صف بإٌجاز وحدد توقٌت اإلجراءات المتبعة إلعداد الطالب للمشاركة فً أنشطة الخبرة
المٌدانٌة( .قارن ذلك بالرجوع إلى أي سجالت متوفرة ).

.4إدارة السالمة و المخاطر .قم بتوصٌف العملٌة المتبعة لضمان السالمة وحدد المخاطر المحتملة على
الطالب ،أو األشخاص الذٌن ٌعملون معهم ،أو المرافق التً ٌعملون بها  ،واستراتٌجٌات الحد من هذه المخاطر
وحماٌتهم منها (بما فً ذلك التدابٌر التأمٌنٌة).

هـ.تقويمالطالب
 .1أسس التقوٌم .أكتب محكات األداء الرئٌسة أو المسائل التً تؤخذ بعٌن االعتبار عند تقرٌر درجة الطالب .وقد
تشتمل هذه على تقوٌمات أداء العمل والخصائص الشخصٌة والتقارٌر الكتابٌة للواجبات .وفً حال تحدٌد مقدار
درجات اكثرلمهام أو معاٌٌر مختلفة  ،حدد المقدار المعطى لكل مكوّ ن.

 .6مسؤولٌات المشرفٌن المٌدانٌٌن نحو التقوٌم .قم بتوصٌف مسؤولٌة الطاقم اإلشرافً فً الموقع المٌدانً نحوتقوٌم
الطالب.

 .3المسؤولٌات االشرافٌة العضاء هٌئة التدرٌس من داخل المؤسسة نحو التقوٌم  .قم بتوصٌف مسؤولٌة المؤسسة
التعلٌمٌة االشرافٌة فٌما ٌخص تقوٌم الطالب.

 . 4البت فً االختالفات بٌن التقوٌمات .فً حال اشتراك الطاقم اإلشرافً المٌدانً والكلٌة التابعة للمؤسسة التعلٌمٌة
فً المسؤولٌة نحو تقوٌم الطالب ،ما هً اإلجراءات المتبعة لحل االختالفات بٌنهما؟

و.تقييمالخبرةالميدانية
.1تدابٌر تقٌٌم أنشطة الخبرة المٌدانٌة من قبل كل من:
أ .الطالب
ب  .الطاقم اإلشرافً فً المٌدان

ج  .الطاقم االشرافً من اعضاء هٌئة التدرٌس فً الكلٌة.
د  .جهات أخرى (مثل :الخرٌجون  ،المقٌّم المستقل...إلخ).

.1

 .6قم بتوصٌف تدابٌر التخطٌط من اجل المراجعة الدورٌة لفعالٌة الخبرة المٌدانٌة  ,والتخطٌط لتطوٌرها.





مرفق(2ي)
توجيهاتاستخدامنموذجمواصفاتالخبرةالميدانية
أ.

أذكر اسم المؤسسة والكلٌة أو القسم المسؤول عن أنشطة الخبرة المٌدانٌة.
المؤسسة/الكلٌة/القسم
التعريفبمقررالخبرةالميدانيةومعلوماتعامةعنه

 .1اسم ورمزالخبرة المٌدانٌة دوّ ن اسم الخبرة المٌدانٌة ورمزها كما حددته المؤسسة.
دوّ ن عدد ساعات أنشطة الخبرة المٌدانٌة
 .6الساعات المعتمدة
 .3البرنامج الذي تقدم فٌه هذه دوّ ن اسم البرنامج
الخبرة المٌدانٌة
فً حال كان أحد أعضاء هٌئة التدرٌس هوالمسؤول عن تنسٌق أنشطة الخبرة
 .4اسم عضو هٌئة التدرٌس
المٌدانٌة فالبد من ذكر اسمه .فً حال كان البرنامج جدٌداً ولم ٌتم تعٌٌن منسق
المسؤول عن إدارة الخبرة
له بعد ،فالبد من التنوٌه إلى ذلك ,على ان ٌتم ذكر أسمه متى عُرف.
المٌدانٌة
حدد المدة الزمنٌة التً تستغرقها أنشطة الخبرة المٌدانٌة .مثال :فصل دراسً
 .5المدة والوقت المخصص
واحد بمعدل ٌوم واحد فً االسبوع ،تالثة أسابٌع بدوام كامل...الخ.
ألنشطة الخبرة المٌدانٌة
 .6المستوى/العام الذي تقدم حدد المستوى والسنة التً تقدم فٌها الخبرة المٌدانٌة بالبرنامج.
فٌه الخبرة المٌدانٌة

األهداف
ب .

 .1أهم مخرجات التعلم لهذه
الخبرة المٌدانٌة .
 .6خطط تطوٌر الخبرة
المٌدانٌة وتحسٌنها

 .6مخرجات التعلم فً المجاالت
المختلفة

(أ) المعارف
( )1المعارف المراد اكتسابها
( )6استراتٌجٌات التدرٌس

( )6طرق التقوٌم

ٌجب ان ٌكون هذا على شكل بٌان موجز بأهم االهداف فقط .اما التوصٌف
المفصل لنتائج التعلم كما هومخطط له ,فهو مطلوب فً البند  3أدناه.
اكتب قائمة وقم بتوصٌف موجزألٌة خطط تطوٌر أو تغٌٌر رئٌسة فً أنشطة
الخبرة المٌدانٌة واالستراتٌجٌات المتبعة لتحقٌق تلك األهداف .مثال دراسة

استطالعٌة لتقوٌم أثر التدابٌر المتنوعة لخطط الخبرة المٌدانٌة ،وعرض
نشرات تعرٌفٌة حول البرنامج على المشرفٌن المٌدانٌٌن لتحسٌن عملٌة
التواصل ومستوى الفهم ،وأنشطة البحث المٌدانً من قبل مجموعات من هٌئة
التدرٌس بالتنسٌق مع المشرفٌن المٌدانٌٌن...
أوجز فً هذا البند مخرجات التعلم المتوقع تحقٌقها من الخبرات المٌدانٌة فً
كل من مجاالت التعلم ،وما سٌتبع لتطوٌر التعلم وأسلوب تقوٌم تعلم الطالب .ال
ٌتوقع أن تسهم الخبرة المٌدانٌة فً كل مجال من مجاالت التعلم  ,لكن حٌثما
ٌتوقع تحقٌق نتائج هامة فالبد من ذكرها بوضوح ولفت اإلنتباه إلى كٌفٌة
تطوٌرها وكٌفٌة تقوٌم التعلم فٌها.
ٌنبغً أن ٌكون هذا بمثابة توصٌف للمعارف التً ٌنبغً على الطالب اكتسابها
نتٌجة للمشاركة فً الخبرة المٌدانٌة.
أشرح ما سٌتم اتباعه للتاكد من اكتساب تلك المعارف.

مثال – تعرٌف المشرفٌن المٌدانٌٌن باللوائح التنظٌمٌة ,واإلجراءات
واحتٌاطات السالمة التً ٌنبغً أن ٌتعلمها الطالب ،والتأكٌد علٌهم بضرورة
توصٌل تلك المعلومات .الحصول على سجل واجبات الطالب كام ً
ال.دروس
نقاشٌة تعقب إتمام الخبرة المٌدانٌة لتقوٌم ما تعلمه الطالب.
صف كٌفٌة تقوٌم التعلم  .مثال –اختبارات قصٌرة للطالب عند نهاٌة الخبرة
المٌدانٌة.

(ب)المهاراتالمعرفية
( )1المهارات المعرفٌة المراد أكتب قائمة بمهارات التفكٌر وحل المشكالت التً تسعى الخبرة المٌدانٌة إلى
تنمٌتها .قد ٌكون من المفٌد أن تبدأ بعبارة " القدرة علىٌ ." ...نبغً أن تشتمل
تنمٌتها

( )6استراتٌجٌات التدرٌس
( )3طرق التقوٌم
(ج)مهاراتالتعاملمع
اآلخرينوالقدرةعلىتحمل
المسؤولية
( )1المهارات المراد تنمٌتها
( )6استراتٌجٌات التدرٌس

()3طرق التقوٌم
(د)مهاراتالتواصل،
واستخدامتقنيةالمعلومات،
والمهاراتالعددية
( )1المهارات المراد تنمٌتها
( )6استراتٌجٌات التدرٌس
()3طرق التقوٌم
(هـ)المهارات
النفس-حركية
( )1المهارات المراد تنمٌتها
( )6استراتٌجٌات التدرٌس
( )3طرق التقوٌم

القائمة على المهارات العملٌة التً تضم تطبٌق التحلٌل وأسالٌب حل
المشكالت,المكتسبة من خالل الدراسة داخل المؤسسة ,وأٌة أسالٌب
إضافٌةاكتسبها المشاركون فً مٌدان التدرٌب.
أشرح ما ٌتم اجراؤه لللتأكد من تنمٌة تلك المهارات.
مثال – مهام عملٌة تنفذ فً المٌدان  ,واجبات تستكمل بإشراف من المشرف
المٌدانً.
صف كٌفٌة تقوٌم المهارات المعرفٌة .مثال – درجات تقٌٌم اداء من قبل

المشرف المٌدانً وعضو هٌئة التدرٌس  .تقوٌم هٌئة التدرٌس لمهام الواجبات.

أكتب أهداف الخبرة المٌدانٌة فً تنمٌة مهارات التعامل مع اآلخرٌن لدى
الطالب و القدرة  ،والقدرة على االعتماد على التعلم الذاتً  ،وتحمل المسؤولٌة
الفردٌة وتجاه المجتمع.
أوضح ما تم إجراؤه لتطوٌر تلك القدرات.

أمثلة – توصٌات حول اإلجراءات الواجب القٌام بها من قبل المشرف المٌدانً
تلٌها المشاركة فً مهمة التخطٌط الجماعً ،والتحقٌق المستقل فً مشكلة معٌنة
فً المٌدان وتشمل مناقشة ذلك مع المعنٌٌن ,و قضاٌا أخرى.
درجات تقٌٌم ٌعطٌها المشرف المٌدانً وعضو هٌئة التدرٌس على األداء
ضمن المجموعة  ,والمهام البحثٌة.

بٌّن إسهام هذا المقرر الدراسً فً تنمٌة مهارات التواصل والمهارات
الحسابٌة لدى الطالب.
إشرح ما ٌتم إجراؤه لتنمٌة تلك المهارات وتطوٌرها .مثال استخدام المهارات

فً مهام عملٌة فً المٌدان ،بتوجٌه من المشرف المٌدانً.

صف كٌفٌة تقٌٌم جودة التعلم .مثال – أحكام على فعالٌة التحلٌل والتواصل
ضمن درجات تقٌٌم لألداء المٌدانً.
حدد المهارات النفس-حركٌة المراد تنمٌتها من خالل الخبرة المٌدانٌة.
اشرح كٌفٌة تنمٌة تلك المهارات من خالل الخبرة المٌدانٌة.
اشرح ما ٌتم اجراؤه لتقوٌم جودة األداء.

توصيفأنشطةالخبرةالميدانية
ج .

 .1فً أٌة مرحلة/مراحل ٌتم حدد وقت اشراك الطالب فً الخبرة المٌدانٌة خالل البرنامج.
تنفٌذ الخبرة المٌدانٌة؟
صف كٌفٌة تنظٌم الجدول الزمنً للخبرة المٌدانٌة .مثالٌ :وم واحد أسبوعٌا ً
 .3الهٌكل التنظٌمً
لمدة...أسبوع ،أم ثالثة أسابٌع بدوام كامل ،أم وفصل دراسً بدوام كامل...الخ.
صف أهم األنشطة التً سٌشارك بها الطالب خالل الخبرة المٌدانٌة .وفً حال
 .4األنشطة الطالبٌة
كانت مسؤولٌتهم تزداد باطراد مع الوقت ،اشرح كٌفٌة تنفٌذ ذلك.
 .4واجبات أو تقارٌر الطالب اكتب اي واجبات أو تقارٌر مطلوب إعدادها من قبل الطالب  ،وحدد الوقت
المطلوب لالنتهاء منها.
صف األنشطة المتعلقة بمتابعة الطالب بعد إتمام الخبرة المٌدانٌة ،وذلك لتعزٌز
 .5أنشطة متابعة الطالب
وتطبٌق ما تعلموه ،مما ٌنعكس فً خبراتهم المٌدانٌة...الخ.
صف أهم المسؤولٌات التً تقع على عاتق الطاقم اإلشرافً.
 .6مسؤولٌات الطاقم
اإلشرافً فً المٌدان
صف المسؤولٌات االشرافٌة التً تقع على عاتق هٌئة التدرٌس من قبل
 .7المسؤولٌات االشرافٌة

لهٌئة التدرٌس من داخل
المؤسسة التعلٌمٌة
 .8اإلجراءات الجارٌة فً
اطارالتوجٌه والدعم الطالبً
 .9التسهٌالت والدعم
المطلوبٌن فً مٌدان التدرٌب

المؤسسة.
صف اإلجراءات التً تتم بغٌة دعم الطالب وتوجٌههم ،بما فً ذلك اللقاءات
المسبقة االعداد ،وتوفر فرص الوصول او االتصال فً الحاالت الطارئة من
اجل اإلرشاد والنصح والمساعدة .
صف طبٌعة التسهٌالت المطلوبة بما فً ذلك التجهٌزات المكتبٌة أو المبانً،
وتوفر أجهزة الحاسب ،الوسائل اإلٌضاحٌة ،وغٌر ذلك من االحتٌاجات.

د.التخطيطواإلعداد
 .1تحدٌد أماكن تنفٌذ الخبرة
المٌدانٌة
 .6إعداد المشرفٌن المٌدانٌٌن

 .3إعداد الطالب
 .4إدارة السالمة والمخاطر

هـتقويمالطالب
 .1أسس التقوٌم
 .6مسؤولٌة المشرفٌن
المٌدانٌٌن فً عملٌة التقوٌم
 .3المسؤولٌة االشرافٌة لهٌئة
التدرٌس نحوالتقوٌم
 .4البت فً االختالف بٌن
التقوٌمات

أ.

و.تقييمالخبرةالميدانية
 .1تقٌٌم الخبرة المٌدانٌة من
ِق َبل:
الطالب

صف العملٌة المتبعة فً تحدٌد األماكن ،بما فً ذلك المحكات الرئٌسه فً
االختٌار.
صف اإلجراءات المتبعة لتعرٌف الطاقم اإلشرافً فً المٌدان بمسؤولٌاتهم ،
واالجراءات التً ٌنبغً اتباعها مع الطالب .أذكر تفصاٌل مواعٌد تنفٌذ هذا،
وآلٌات تقدٌم االستشارة والمساعدة المستمرتٌن  ،وآلٌة االتصال فً الحاالت
الطارئة إذا لزم األمر.
صف ما ٌتم إجراؤه إلعداد الطالب لمشاركت هم فً برنامج الخبرة المٌدانٌة،
وتوقٌت هذا اإلعدادٌ .نبغً الرجوع إلى السجالت المكتوبة التً أعدت لتوجٌه
الطالب ،أو ٌمكن إرفاقها.
صف العملٌات المتبعة لضمان السالمة ولتحدٌد المخاطر ،وذلك بالنسبة
للطالب أو من نتعامل معهم فً المٌدان أو من لهم صلة بنشاط الخبرة المٌدانٌة
؛ وما اتخذ من خطوات للحد أو الوقاٌة منها .وفً حال توفر تقوٌم للمخاطر
ترفق نسخة منه.
صف المحكات الرئٌسة فً تقوٌم أداء الطالب فً المٌدان.
صف مسؤولٌة المشرفٌن المٌدانٌٌن نحو تقوٌم الطالب( .مثال :تقوٌم بعض
جوانب ما اتمه من عمل ،التقوٌم اإلجمالً لألداء بالمشاركة مع طاقم اشرافً
من هٌئة التدرٌس داخل المؤسسة...الخ).
ً
صف مسؤولٌة هٌئة التدرٌس المشرفة مٌدانٌا نحو تقوٌم الطالب( .مثال :تقوٌم
بعض جوانب ما تم من عمل ،التقوٌم اإلجمالً لألداء بالمشاركة مع المشرفٌن
المٌدانٌٌن ...الخ).
إشرح ما هو متبع من إجراءات فً حال حدث اختالف بٌن المشرف المٌدانً
وعضو هٌئة التدرٌس المشرف من قبل المؤسسة ,حول تقوٌمهما ألداء الطالب
خالل الخبرة المٌدانٌة.

صف عملٌة الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب المشاركٌن ,وذلك حول
جودة الخبرة المٌدانٌة.
صف عملٌة الحصول على التغذٌة الراجعة من الطاقم اإلشرافً فً المٌدان,
ب .الطاقم اإلشرافً فً
وذلك حول جودة الخبرة المٌدانٌة.
المٌدان
ج .هٌئة التدرٌس المشرفة من صف عملٌة الحصول على التغذٌة الراجعة من هٌئة التدرٌس المشرفة من
داخل المؤسسة ,وذلك حول جودة الخبرة المٌدانٌة
داخل المؤسسة
صف عملٌة الحصول على التغذٌة الراجعة من أطراف معنٌة اخرى  ,حول
د .جهات أخرى
جودة الخبرة المٌدانٌة ( .مثال :طالب سابقٌن ومن خالل استبٌانات حول جودة

 .6إجراءات مراجعة
التقٌٌمات والتخطٌط للتطوٌر













البرنامج ككل).
صف العملٌة المتبعة لمراجعة التغذٌة الراجعة من مختلف المصادر والتخطٌط
للتطوٌر.
مثال – موجز بتقٌٌمات أعدتها ودرستها مجموعة التخطٌط فً البرنامج ،تضم
فً عضوٌتها طالبا ً ومشرفٌن  ,وذلك نهاٌة كل عام دراسً.

