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تعميمات برنامج التربية العممية لطمبة البكالوريوس في كمية العموم "تسمى ىذه التعميمات  (:1)المادة 
 .، ويعمل بيا اعتباًرا من تاريخ إقرارىا من قبل مجمس العمداء"التربوية بجامعة الزرقاء

 ما لم تدل ،يكون لمكممات التالية حيثما وردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا (:2)المادة 
 :القرينة عمى غير ذلك

 .جامعة الزرقاء :الجامعة

 .كمية العموم التربوية : الكمية 

 .عميد كمية العموم التربوية :العميد 

 .برنامج التربية العممية : البرنامج

 .مدير برنامج التربية العممية : المدير 

 .كل طالب في الكمية تخصص معمم صف :الطالب 

يكمف بإدارة البرنامج أحد أعضاء ىيئة التدريس في الكمية ممن يحمل درجة  - أ (:3)المادة 
. الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس

 ويرتبط مباشرة ،يعامل مدير برنامج التربية العممية معاممة رئيس القسم األكاديمي - ب
 .بالعميد

يسمح لمطالب أن يسجل مادة التربية العممية في فصل التخرج أو الفصل الذي  - أ (:4)المادة 
 شريطة أن يكون قد أنيى جميع المتطمبات السابقة لمادة التربية العممية، ؛يسبقو

 المتمثمة في المواد اإلجبارية أي جميع المواد المطروحة في كمية العموم التربوية)
عن  اجتازىا بنجاح عدد الساعات التي ال يقل، وأن  في الكمية ومواد التخصص

 .ساعة معتمدة (102)

يمتزم الطالب في التربية العممية بالدوام أيام األحد، الثالثاء، والخميس، ويسمح لو  - ب
 أخرى في جميع األيام شريطة أن ال تتعارض مع دوامو في مدرسة موادبتسجيل 

 .التدريب المتعاونة

 
 لطمبة البكالوريوس في كمية العموم التربوية  التربية العمميةتعميمات برنامج 

  معمم الصفتخصصل
 28/10/2018 بتاريخ 33الموافق عميها من مجمس العمداء بجمسته رقم 

 
 

 



يمتزم الطالب المتدرب بتطبيق التعميمات الخاصة بمنح درجة البكالوريوس في  - ج 
 .جامعة الزرقاء بما يخص الحضور والغياب

والبقاء في ، يمتزم الطالب المتدرب باالنتظام خالل ساعات الدوام الرسمي - د
وال يجوز لو . المدرسة حتى نياية الحصص المقررة في البرنامج الدراسي

 ، إال بإذن رسمي من مدير المدرسة المتعاونة،مغادرة المدرسة المتعاونة
 .وضرورة التوقيع عمى سجل الحضور والمغادرة وتحديد الزمن بدقة

أسبوًعا متصمة طيمة فصل دراسي حسب تقويم  (16)تكون مدة التربية العممية - (أ (:5)المادة 
 :  موزعة عمى النحو اآلتي،وزارة التربية والتعميم

مرحمة المشاىدة المدرسية  - أ
 مرحمة المشاىدة الصفية  - ب

 مرحمة التطبيق الجزئي - ج

 مرحمة التطبيق الكمي  - د

مدتيا أسبوع 
مدتيا أسبوعان  

مدتيا ثالثة أسابيع 
 مدتيا عشرة أسابيع

 .تبدأ ساعات الدوام من بدء الدوام اليومي لممدارس وتنتيي بانتيائو- (ب

 :تحدد عالمة الطالب في مادة التربية العممية عمى النحو اآلتي (:6)المادة 

 . من العالمة الكمية ( %5 )يخصص لوتقرير يعده المعمم المتعاون  - أ 

 .من العالمة الكمية ( %5)لو يخصص تقرير يعده مدير المدرسة المتعاونة  - ب

 والذي ُيعده المشرف يخصص لو ،تقرير الزيارة التقويمية بعد الزيارات اإلشرافية - ج
 .من العالمة الكمية (30%)

من  ( %5)لو يخصص ممف اإلنجاز الذي يقوم الطالب المعمم بإعداده  - د
 .العالمة الكمية

 .من العالمة الكمية ( %5)حضور وغياب الطالب المعمم يخصص لو  - ه

من العالمة الكمية، وتشرف  ( %50)يخصص لو ، االمتحان النيائي العممي - و
 من القائمين بحيث ال يقل عدد أعضاء المجنة الواحدة عن عضوين ،عميو لجان

 .عمى البرنامج أو أعضاء ىيئة التدريس في الكمية

 .فييايمتزم الطالب أثناء فترة التدريب بأنظمة وتعميمات الجامعة والمدرسة التي يتدرب  (:7)المادة 

 ال يتجزأ من الخطة اً تطبق ىذه التعميمات عمى طمبة الكمية، ويعتبر البرنامج جزء- أ (:8)المادة 
. الدراسية لدرجة البكالوريوس في التربية

من ىذه المادة تطبق عمى الطالب خالل فترة  (أ)مع مراعاة ما ورد في الفقرة - ب
 .التدريب تعميمات منح درجة البكالوريوس في جامعة الزرقاء

 . نص في ىذه التعميماتفييايبت مجمس الكمية في الحاالت التي لم يرد  (:9)المادة 

ن عن تنفيذ ىذه وعميد الكمية ومدير برنامج التربية العممية والمسجل العام مسؤول (:10)المادة 



 .التعميمات

تعميمات برنامج التربية العممية الصادرة عن مجمس العمداء في  تمغي ىذه التعميمات (:11)المادة 
 .31/1/2007جمستو المنعقدة بتاريخ 

 


