
كلية التربية        أكتوبر                                                     6جامعة   

 وحدة التربية العملية

0202-0200  

   (2)  محضر اجتماع وحدة التربية العملية

تم عقد  وفى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا 1/0202/ 21انه فى يوم األحد الموافق 

برئاسة األستاذة الدكتورة صفاء عفيفى وكيل الكلية  االجتماع األول لوحدة التربية العملية

،وحضور مدير وحدة التربية العملية ومنسقى الشعب وقد عقدت لشئون التعليم والطالب 

وتناولت الجلسة الموضوعات التالية : (7024الجلسة بقاعة )  

 

التربية العملية وتبعيتها )الهيكل التنظيمى للوحدة (.الموضوع األول : مهام وحدة   

 

 القرار 

اعتماد مهام وحدة التربية العملية وتبعيتها لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وفق الهيكل 

 التنظيمى للكلية .

 

الموضوع الثانى :تشكيل وحدة التربية العملية .   

 

 القرار 

التربية العملية .التشكيل الداخلى لوحدة اعتماد   

 

 الموضوع الثالث :مناقشة معايير اختيار المدارس وفق رؤية الجودة .

 

القرار     

 اعتماد وثيقة معايير اختيار المدارس وفق رؤية الجودة .

 

قائمة  –الموضوع الرابع  :قاعدة بيانات المدارس الخاصة بكل شعبة )تشمل اسم المدرسة وعنوانها 

 بالمشرفين والمدرسين وأرقام التواصل (.

 

القرار     

لكل شعبة مزودة ببيانات شاملة . المدارس التوصية باعداد قاعدة بيانات  

 

مزودة بالبيانات الكلية  هاقاعدة بيانات عامة تشمل المدارس التى تتعامل معالموضوع الخامس : 

 الخاصة بها .) النتقاء األفضل منها (.



 القرار

 التوصية بانشاء قاعدة بيانات عامة للمدارس تشمل أفضلها تيسيرا أللية االنتقاء .

 

وألية التعامل فى حالة الموضوع السادس :االدارات التعليمية التى تتعامل معها الكلية فى التدريب 

 االستثناء ...........

القرار   

أكتوبرالتعليمية .التوصية بأولوية التعامل مع ادارة السادس من   

 

 الموضوع السابع : ألية التحويل من مدرسة الى أخرى .

 

القرار   

 اعتماد ألية التحويل من مدرسة الى أخرى وفق النموذج المرفق 
 

الموضوع الثامن :ألية تلقى شكاوى الطالب فى التربية العملية .   

 

 القرار   

العملية وفق النموذج المرفق .اعتماد ألية تلقى شكاوى الطالب فى التربية   

 

 

. أدوار الطالب المعلم فى التربية العمليةالموضوع التاسع :  

 

 القرار

 اعتماد أدوار الطالب المعلم وفق دليل التربية العملية .

 

أدوار المشرف  .الموضوع العاشر :   

 القرار

 اعتماد أدوار المشرف والمشرف المساعد 

 

توزيع المشرفين على المدارس .ألية الموضوع الثانى عشر :  

   

 القرار

التوصية بتوزيع المشرفين والمشرفين المساعدين وفق ألية موحدة )عضو هيئة معاونة بكل مدرسة 

 ( ومشرفين متابعين لكل فرقة .

 

 

 الموضوع الثالث عشر :ألية االنتداب فى التربية العملية .

 



 القرار

درجات االكتفاء الذاتى .التوصية بحصر االحتياج بعد تحقيق أعلى   

 

 الموضوع الرابع عشر :نماذج التربية العمية وتشمل :

 

توزيع الطالب على المدارس )استمارة موحدة (وتشمل :اسم استمارة -

قائد لكل مجموعة من الطالب -المشرف المساعد -المشرف الفنى -المدرسة 

الشعب لحضور اجتماع الوحدة الشهرى من خالل عينة ممثلة لمختلف 

 يساعد فى التعرف على المشكالت الفعلية للطالب .

 

 -استبيان تقييم الطالب للتربية العملية-نماذج أخرى )استمارة المكافأة 

 نموذج خطة التحسين الخ...... (.

القرار   

اعتماد نماذج التربية واضافة قائد من الطالب  لكل مجموعة لحضور 

 اجتماع الوحدة الشهرى .

 

ألية متابعة التربية العملية :الموضوع الخامس عشر    

 

نموذج تقرير المشرف الفنى .-  

 

نموذج تقرير المشرف المساعد .-  

 

نموذج تقرير منسق الشعبة .-  

 

 القرار

 اعتماد نماذج متابعة التربية العملية .

 

السادس عشر :أوجه االستفادة من تقارير المشرفين الموضوع 

التربية العملية لوضع االجراءات التصحيحية وخطط والمنسقين فى 

التحسين .) مرفق خطاب موجهه للسعادة األستاذ الدكتورة وكيلة الكلية 

 بشأن نقاط تحتاج الى تحسين بقسم اللغة االنجليزية (.

  

 القرار

 اعتماد تقارير منسقى الشعب للعام الماضى ووضع مقترحات التحسين .

 

 



عشر :ملف انجاز الطالب المعلم فى التربية العملية  ابعالموضوع الس

 )مرفق نموذج (.

 

 القرار

مختلف الشعب باعداد ملف االنجاز .التوصية بتكليف الطالب ب  

 

الموضوع الثامن عشر :انشاء فصل افتراضى لكل مجموعة لتسلم 

أعمال الطالب ومزود بنماذج تحضير يسترشد بها الطالب -دليل التربية 

 العملية ....تكليفات أخرى .

 

 القرار

 التوصية بانشاء فصل افتراضى لكل مجموعة الستالم التكليفات 

 

عشر : أساليب تقويم وتقييم الطالب فى التربية  تاسعالموضوع ال

  العملية .

 

القرار   

التوصية بعقد ورشة عمل على مستوى األقسام لتطوير استمارات نقويم 

 وتقويم الطالب .

 

تطوير دليل التربية العملية )دليل مختصرللمدرب  : عشرونالموضوع ال

 ودليل للمتدرب (.

ملية .التوصية بتشكيل لجنة لتطوير دليل التربية الع   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                   


