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 .5یًکًِ خُێىدن (بً بۆ منووىە تیۆری1 :
سًعات) لً ًٌفتًیًک
پراکتیک2 :
 .6ژمارەی کارکردن

لةحةفتةيةكدا بةىصيكى ( )1كاترميَس بؤ والَمداىةوةى ثسضيازى قوتابييةكاٌ و قطةكسدٌ لةضةز ضةزضاوةو
بابةتى تسى ثةيوةىديداز بة واىةكةوة .ئةو كات بةخصييةط بةشيَوةيةكى ديازى ىةكساو و ىافةزمى.

 .7کۆدی کۆرس

-

 .8پرۆفایًلی مامۆستا

َ .9شً سًرەکیًکان

بييني ،ثساكتيك ،ثساىطيجةكاىى واىةوتيةوة -،زاٍيَياٌ -واىةوتيةوة ،ثالٌ – .بةدواداضوٌ – زيَكخطنت –

ئةزكي قوتابي زاٍييساو –مامؤضتا –بةزيَوةبةز –ضرتاتيجيةت.

 .10ىاوەزۆکی گشتی کۆزس:
طسييطى خويَيدىى ئةو كؤزضة لةوةدا دةزدةكةويَت ،كة ٍؤكازى ىاضاىدىى طصتى ثسؤضةى ثةزوةزدةو فيَسكسدٌ و بةط و زِةطةش و
ثيَكاتةكاىياٌٍ .ةزوةٍا ضةقى كازى مامؤضتا تيَياىدا ،وةك بةزاييةك بؤ ئامادةباشى لةواىةوتيةوةدا.
ٍةزوةٍا ضةبازةت بة بايةخى ثسضى بييني و ضةزىج داٌ و تيَبيييكسدٌ لة ثسؤضةى خؤ زِؤشيبريكسدٌ و خؤ بةزةو ثيَصربدٌ لةكسدازى
ثةزوةزدةو فيَسكسدىدا.
لةاليةكى تسةوة ئاشياكسدىى قوتابيياٌ بة ئاماجنة ثةزوةزديي و فيَسكازييةكاٌ كة خؤياٌ لة ئاماجنة (مةعسيفيى و ويرداىيى و دةزووٌ
جولَةيي)يةكاىدا دةبيييةوة .ئةمةط لةثيَياو بةزضاو زِووىى شياتسى قوتابيياٌ تاكوو ببية مامؤضتايةكى ضةزكةوتووٍ .ةزوةٍا كاز بؤ ئةو
ئاماجناىة بكةٌ.
بةو ثيَيةى ثالٌ زِؤلَى طسىط دةطيَ ِسيَت لة بةزشبووىةى زِادةى دةضتكةوت لةٍةز كازيَكدا ٍةبووىى شازةشايى لة داىاىى ثالىى زؤذاىةو
ماىطاىةو ضاالَىة بةٍةىد وةزطرياوةٍ .ةزوةٍا فيَسبووىى ضؤىيَتى داىاىى تيَيووضى ثالىى زؤذاىةو كازثيَكسدىى.
تيَطةيصنت لة جياواشى تاكيى و ضوود وةزطستً لةثيَوةزى بابةتيى بؤ ثؤلَيَيكسدىى قوتابيياٌ و جياواشييةكاىيياٌ و زِةضاوكسدىى لة
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فيَسكسدىداٍ ،ؤكازى تةىدزوضت مامةلَةكسدىى مامؤضتاية لةطةلَ فيَسخواشةكاىيدا.
ليََاتوويى لة كؤىرتؤلَكسدىى ثؤل و كازامةيى لةبة ِزيَوةبسدىى ثؤلدا و شاىييى ٍوىةزةكاىى مامةلَةى دزوضت و دادثةزوةزاىة و شاىييى
كازامةيى بةكازٍيَياىى شماىى جةضتةو تواىطتى بةكازٍيَياىى لةثؤلدا دووبابةتى تسى طسىطً بؤ كةضيَتى مامؤضتا.
ٍؤشيازى بايةخى كات و ٍوىةزى دابةشكسدىى بةثيَى طسىطيى و بايةخى بةشةكاٌ.
شاىييى ضؤىيَتى ثسضيازداىاٌ و ثيَوةزةلةبازةكاىى ٍةلَطةىطاىدىى قوتابيياٌ.
بةزضاو زِووىكسدىى قوتابيياٌ ضةبازةت بة كيَصة ثةزوةزدةييةكاٌ و فيَسبووىى ٍوىةزى ضازةضةكسدىياٌ.
ضةزبازى ئةماىة ،ئةو كؤزضة يازمةتيدةزبيَت تاكو قوتابى دواى تةواوكسدىى بةكةلَك وةزطستً لةو كؤزضة ،كةضيَكى كازاى ىيَو كؤمةلَ بيَت و
لةٍةز شويَييَك ٍةىل كازى بؤ زِةخطا ئامادةى خصمةتكسدٌ بيَت
 .11ئاماجنةكاىي كؤزس :
ئةطةز ضى لة بيةزِةتدا ،واىةى (بييني) بسدىى قوتابيياىى بىَ ئةشمووىى قؤىاغى ضوازةمة بؤ قوتاخباىة بيةزِةتييةكاٌ ،تاكو ئةشمووىى
مامؤضتاياىى بةئةشمووٌ ببييً .ئةمةط لة ثيَياو ٍاتية دى ئاماجنةكاىى ئةو كؤزضةٍ .ةزوةك لة خوازةوة دةضتييصاٌ كساوٌ:
 ثيَداىى شاىيازى شياتس لةبازةى ضؤىيَتى وتيةوةى واىة ٍةز يةك بة ثيَى ثطجؤزى خؤى. ضةضجاىدىى شاىساوةكاىى ضةبازةت بة ِزيَطاو شيَواشة جؤزاوجؤزةكاىى واىةبيَريي كة ثيَصرت فيَسى بووىة .ئةمةط لة مياىةى بييييىكسدازى واىةبيَريدا لة ئةشمووىى يةكرتدا.
 طؤزِييةوةى ئةشمووٌ لة ىيَواٌ خؤياىدا لة ضوازضيَوةيةكى زِةضةىى واىةبيَريدا. جيَبةجيَكسدىى ثسؤضةى (خود خةلَطةىطاىدٌ)ى قوتابياٌ لة ىيَواٌ خؤياىدا. دزوضت بووىى ثالَيةزى دةزووىى شياتس بؤ واىةبيَراٌ لةثيَياو بويَسى و مةيداىي بووىى شياتس لة كسدازى واىةبيَريدا. دةزفةتيَكى تس بؤ فيَسبووٌ و ئةشمووٌ وةزطستً لةخةلَكاىى جؤزاوجؤز و شةيدايى بووٌ بؤ ثيصةى واىةبيَرى. . 21ئەرکەکانی قوتابی .:

ثيَويطتة قوتابى لة ضاالكيى و بةشدازى ىيَو ثؤل لةتيَكسِاى ضالَى خويَيدٌ ،كة ئةماىة لةخؤدةطسيَت( :ئامادةبووٌ و ثابةىدبووٌ ،مسييازى
ماوة كوزت ضةبازةت بةضةمكيَكى تايبةت لةىيَو بةزىامةى داواكساو  ،خويَيدىةوةى ثةزتووكى ثةيوةضت بةباتةكةو منايصكسدىى ثوختةيةكى
لةماوةى ( )5خولةكدا لةثؤل  ،ئامادةيى بؤ تاقيكسدىةوةى ماوة كوزت و لةىاكاو ،بةشدازى لة زاظةى بابةتةكة لة ىيَو ثؤلدا)
 .13ریگای َاوًََتىًَە.:
ِزيَطاى ئامادةكازيى (طريقة احملارضة)
ِزيَطاى ثسضياز و والَو (طريقة الإس تجواب)
ِزيَطاى طفتوطؤ (طريقة املناقشة) ضةبازةت بةوةى دةبييً و دةطوشةزيَت لة قوتاخباىة بيةزِةتييةكاىدا.
ِزيَطةى خطتية زِووى ضةزىج و تيَبييى ىووضني و ئامادةكسدىى زاثؤزت لةبازةى ئةو ضةزجناىةى بؤياٌ دزوضت بووة لة ئةجنامى
بييييةكةدا..
دابةشكسدىى تةواوى بابةتةكاٌ بةضةز مامؤضتاياىدا ،تاكو خؤياٌ ئامادة بكةٌ بؤ وتيةوةى واىةيةكى تايبةت لة ثيَياو ثيصاىداىى كازامةيى
خؤياٌ و ٍةلَطةىطاىدىياٌ لةاليةٌ ئامادةبواىةوة .بابةتةكاىيض بسيتني لة ضةزجةو دةضتةواذةو بابةتة بسِياز لةضةز واىةى شاىطتةكاٌ لة
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خويَيدىى بيةزِةتيدا ،كة ثةضةىدكساوى وةشازةتى ثةزوةزدةية.
 .14سیس تەمی هەڵسەنگاندن:.
يةكةو :لة ()%30ى منسةكاٌ ،تايبةتة بة كؤشصى ضاالَىةى قوتابى ،كة بةو شيَوةيةى خوازةوة دابةط دةبً:
لة  %15ثيَصكةشكسدىى بابةتيَك ،بةمةزجيَك بيةماكاىى واىة وتيةوةى تيَدا زِةضاو بكسيَت..
لة  %15بةشدازى لة ثسؤضةى بييني و ثسِكسدىةوةى فؤزمى ٍةلَطةىطاىدٌ.
دووةو :لة ()%00ى منسةكاٌ ،تايبةتة بة قؤىاغى دووةمى ثةزوةزدةى كسدازييةوة كة (جيَبةجيَكسدٌ)ة .ئةويض بةو شيَوةية دابةط دةكسيَت:
لة ٍ %30ةلَطةىطاىدىى ٍةلَطةىطيَيةزي شاىطتيي.
لة ٍ %30ةلَطةىطاىدىى ٍةلَطةىطيَيةزي ثةزوةزدةيى.
لة  %10بة ِزيَوةبةزى قوتاخباىةى ٍاوكاز.
 .15دهرئەنجامەکانی فێربوون:.
قوتابي بة ِزيَص..
وةزطستيى ئةو كؤزضة بةتةواوى لةاليةٌ بة ِزيَصتاىةوة ،بةو مةزجةى ئامادةيى و ثابةىديى تةواوت ٍةبيَت لةطةلَيداٍ ،ةزوةٍا بةضةزجنةوة
بةشدازى تيَدا بكةيت و بةدواداضووىت ٍةبيَت بؤ ضةزضاوةكاىى ،ئةوا بةدلَيياييةوة لةضةىد اليةىيَكةوة طةط دةكةيت ،كة بسيتني لةو
اليةٌ و بوازاىةى ذياىت:
يةكةو :اليةىى مةعسيفى :ئةو كؤزضة شاىيازى و ضةمك و شازاوةيةكى شؤزت ثىَ ئاشيا دةكات ضةبازةت بة ثيصةى مامؤضتايةتيى و زِةطةش و
ثيكَيَيةزة ضةزةكييةكاىى ثةزوةزدةو فيَسكسدٌ و ٍوىةزةكاىى واىةوتيةوة.
دووةو :اليةىى دةزووىى :تةواوكسدىى ئةو كؤزضة ٍيَصيَكى دةزووىى باشة بؤ متناىةبةخؤبووٌ ،ئامادةيى ويرداىي و شةيدايى بؤ كازكسدٌ لة
ثيصةى مامؤضتايةتيى .ئةمةط بة ٍؤى شكاىدىى بةزبةضتةكاىى وةك تسس و شةزو لةكاتى طفتوطؤ و ثيَصكةشكسدىى بابةت.
ضيَيةو :بوازى كؤمةالَيةتى :ئةو كؤزضة فيَسى ٍوىةزى مامةلَةكسدٌ لةطةلَ جياواشييةكاىت دةكاتٍ .ةزوةٍا ٍاىت دةدات كة كازليَكى ئةزيًَ
و طوجناىى تةىدزوضت بكةيت لةطةلَ ئةو شويًَ و ىاوةىدةى كة تيَيدا دةضت بةكازدةبيت.
ضوازةوٍ :ةىل كاز :بةتةواوكسدىى ئةو كؤزضة قوتابى ئامادةيى ئةوةى بؤ دزوضت دةبيَت كةوا لةٍةز شويَييَك ٍةىل كاز ٍةبيَت ىصيك
لةتايبةمتةىدييةكةى ،ئةو ليَى ضوودمةىد بيَت و بتواىيَت ضةزكةوتً بةدةضت بَيَييَت

ضةزضاوةى كةزةضتةو ماددةكاىى كؤزس:
 )2التربٌة العملٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ،د .محمود حسان سعد ،دار الفكر ،الطبعة األولى /عمان ــ .1002
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)1
)3
)4
)5
)6

(كؤدى ثةرتووكخانةى كؤل ٌَذ)370/231 ،
أساسٌات فً التربٌة العملٌة ،د .عمر عبدالرحٌم نصرهللا ،دار الوائل ،الطبعة األولى /عمان ــ .1002
(كؤدى ثةرتووكخانةى كؤل ٌَذ)370/206 ،
دلٌل التربٌة العملٌة (معلم صف) ،د .بسام القضاة  ،د .مٌسون الدوٌري ،دار الفكر ،الطبعة األولى /عمان ــ .1021
(كؤدى ثةرتووكخانةى كؤل ٌَذ)300/620 ،
قطمى ٌ ،وسف و قطامى ،ناٌفة  ، 2991،نماذج التدرٌس الصفى  ،دار الشروق للنشر و التوزٌع .
عدس ،محمد عبد الرحٌم  ، 2999،االدارة الصفٌة و المدرسة المنفردة  ،ط ، 1دار مجدالوى للنشر  ،عمان –
االردن .
معلم الصف وأصول التدرٌس الحدٌث ،د .عبدالقادر مراد ،دار األسامة /عمان ــ .1005
(كؤدى ثةرتووكخانةى كؤل ٌَذ)370/152 ،

 .17بابًتًکان:
 پٌشەکی دەروازەٌەک بۆ برگەو بابەتەکانی ئەم وانەٌە؟ -بٌنٌن چٌە؟وەبابەتی بٌنٌن بۆ؟لە پٌناو چی؟

هەفتەی 1
هەفتەی 2

 بنەماکانی پرۆسەی بٌنٌن؟ وە باٌەخ و گرنگی بٌنٌن؟مەرجەکانی بٌنٌن؟
پٌوەری هەڵسەنگاندن لە کاتی بٌنٌن؟

هەفتەی 3

ئەرکەکانی قوتابی راهٌنراو؟
بەرٌوەبردنی پەروەردەی؟

هەفتەی 4

بەرٌوەبردنی پەروەردەی پۆل و فٌرکردنی کەرٌگەر؟
سەرپەرشتٌاری پەروەردەی؟

هەفتەی 5

پالن چٌە؟جۆرەکانی پالن (پالنی ساالنە  -پالنی مانگانە  -پالنی رۆژانە)

هەفتەی7.6

تاٌبەتمەندی و سوودەکانی پالنی وانەووتنەوە؟
مامۆستاو کەساٌەتی مامۆستا؟

هەفتەی9.8

ئەرکەکانی مامۆستای سەرکەوتوو؟
رۆلی مامۆستای سارکەوتوو؟
کارەماٌەکانی مامۆستای سەرکەوتوو؟
مامۆستای پۆل و وە خوود هەڵسەنگاندن؟

هەفتەی10

گرنگی بەکارهٌنانی تەکنۆلۆجٌا لە وانەووتنەوە؟

هەفتەی11

پرەنسٌپەکانی هەڵبژاردنی رٌگاٌەک بۆ وەنەووتنەوە؟
پرسٌارەکانی ناو پۆل و وە ئامانج لە پرسٌارکردن؟

هەفتەی13.12

کارٌگەری دەروونی و زانستٌەکانی پرسٌارکردن لەسەر قوتابی؟
بوخشین Directorate of Quality Assurance and Accreditation
تیدڵنیاییجۆریومتمانو 

بو 
رایو
ڕێوه 
بو 


مامۆستای
بابًت
وٍلة
وُرالدیه
محمد

Ministry of Higher Education and Scientific research
جۆرەکانی پرسٌار؟
تاٌبەتمەندٌەکانی پرسٌاری ناو پۆل؟
پەروەردەی کرداری چٌە؟وە پٌناسەکەی؟

هەفتەی14

قۆناغەکانی پەروەردەی کرداری؟
ئامانجەکانی پەروەردەی کرداری؟
رەگەزو پٌکهٌنەرە سەرەکٌەکانی پٌشەی فٌرکاری؟

هەفتەی 15

بنەما رەوشتٌەکانی پٌشەی فٌرکاری؟
هەفتەی16

پراکتٌک چٌە؟
رينمايەکانی ليژنەی پراکتيک؟
شٌوازەکانی پراکتٌکردن؟
فۆرمی تاٌبەت بۆ کاتی بٌنٌن ە پراکتٌک؟

هەفتەی17

گرفتەکانی سااڵنی پٌشووتر لە کرداری جٌبەجٌکردن؟
 .81بابەتی پراکتيک (ئەگەر هەبێت) :قوتابيەکان تطبيقات دەکەن يان پيشاندانی ڤيديۆی چۆنيتی دەرس ووتنەوە؟ يان ئامادەکردنی نمونەيەک
بۆ وانەووتنەوە؟

 .91تاقیکردوًَەکان
9ئةو بابةتة بة شيَوةى ثساكتيكى ئةجنامدةدزيت ،بةشيَوةى تيؤزى تاقيكسدىةوة ىاكةٌ

()%30ى منسةكاٌ ،تايبةتة بة كؤشصى ضاالَىةى قوتابى ،كة بةو شيَوةيةى خوازةوة دابةط دةبً:
 .1لة  %15بييني ،ديدةىى قوتاخباىةكاٌ ،ثابةىدبووٌ و ئامادةبووٌ.
 .2لة  %10ئةجنامطرييى بييني ،زاثؤزت ،مسيياز ،واىةوتيةوةى ماوةكوزت.
 .3لة  %5ضاالكيى و بةشدازى ىيَو ثؤل لةتيَكسِاى ضالَى خويَيدٌ.

()%00ى منسةكاٌ ،تايبةتة بة قؤىاغى دووةمى ثةزوةزدةى كسدازييةوة كة (جيَبةجيَكسدٌ)ة
 .02تێبیىی تر
قوتابيياٌ دةتواىً ىصيك لة ضةزضاوة ديازيكساوةكاىى ىيَو ئةو كؤزس بووكة ،لةضوازضيَوةى كؤزس بووكةكة دةزبضً و بةدواداضووىى شياتس
بكةٌ بؤ بابةتةكةٍ ،ةزوةٍا دةتواىً لةضةزضاوةى تسةوة باس لةو شتاىةة بكةٌ كة مً باضه كسدووٌ..

 .21پێداچَُوًَيی ٌاَيڵ
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