بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبً بعده.
بتارٌخ  2رجب  1441هـ الموافق لـ  22فبراٌر  ،2222نظم فرٌق تكوٌن تخصص علوم التربٌة
والدٌداكتٌك ،مدخل التزكٌة واالقتداء لقاء تواصلٌا تعاقدٌا حول :تدبٌر الوضعٌات المهنٌة وتحلٌل
الممارسات المهنٌة ،وتقوٌم أسبوع المالحظات تحت إشراف السادة األساتذة المكونٌن :الدكتور عبد اإلله
مطٌع ،والدكتور دمحم الزٌانً ،والدكتورة آمال الرفاعً والدكتور رضوان مرحوم.

وقد افتتح اللقاء بتالوة قرآنٌة عطرة للطالب األستاذ :دمحم الكمٌة ،بعدها قامت المسٌرة
(الطالبة األستاذة كوثر الوافً) ،بتحدٌد أهداف الندوة المتمثلة فً اإلدالء بتقارٌر أسبوع
المالحظة.
أوال :مدٌنة تمارة ،حٌث تولى الطالب األستاذ مصطفى حمانً إلقاء تقرٌر نٌابة عن
مجموعته التً كانت تحت إشراف األستاذ المرشدة ربٌعة جابر ،حٌث أشاد فً تقرٌره هذا
بما تعرفه المؤسسة من ضبط ونظام ،والذي أرجعه إلى الدور الجوهري الذي تقوم به
المدٌرة ،وإلى كفاء ة وتمرس األستاذ المصاحبة ،والتً أجادت علٌهم بمجموعة من
النصائح ،أهمها أخذ زمام القسم ،حٌث ٌكون له أثر كبٌر خالل الدخول المدرسً ،باإلضافة
إلى االهتمام بدفتر الغٌاب.
بعدها تسلم األستاذ الطالب ٌونس القرٌقري الممثل لمدٌنة الرابط ،والذي بدوره أشاد بحسن
تواصل األستاذة المصاحبة.

ثم جاء بعده تقرٌر سال ،الذي ألقته األستاذة المتدربة هاجر بونانة حٌث ذكرت فٌه مجموعة
من المالحظات ،منها :تسجٌل الغٌاب فً أول الحصة ،ثم التقوٌم التشخٌصً ،والحرص
على قراءة النصوص لعدد كبٌر من المرات من طرف المتعلمٌن.

وهذه بعض صور األساتذة المتدربٌن والمكونٌٌن أثناء إلقاء التقارٌر

بعد ذلك أخذت المسٌرة الكلمة ،حٌث شكرت فٌها كل التقارٌر ،ثم مررت الكلمة
لألستاذ عبد اإلله مطٌع الذي ابتدأ بالتحٌة لجمٌع الحضور ،وأشاد بالتقارٌر ثم
طرح سؤاال :أٌن تكمن الصعوبات؟

وقد عمل األستاذ على استخراج تمثالت المتدربٌن ،وإلى تصوٌب االختالالت ،بعد ذلك
مررت المسٌرة الكلمة للدكتور مرحوم ،الذي تحدث عن التعلٌم المصغر وعلى أجود
األساتذة المرشدٌن ،والحث على االستفادة من وثائق المدرس من أجل االستفادة من خبرته.
كما تفضل الدكتور الزٌانً بتقوٌم العملٌات التعلٌمٌة التعلمٌة.
ثم انتقل الدكتور عبد اإلله مطٌع الى توصٌف سٌرورة التدرٌس.
حٌث تناول المرافق ومكونات المؤسسة ،ثم اصطحاب فرٌق عمل من أستاذ علوم التربٌةواألستاذ المكون واألستاذ المفتش.
المتصرف التربوي مهمته التحدث عن إطار جدٌد ،ما هً مهامه .نوعه؟ مرجع
اإلسناد؟
-

األستاذ المكلف ،المتصرف ،سلك األطر التربوٌة.

-

مهام المدٌر :إدارٌة ،تربوٌة ،مالٌة.

-

السؤال عن خبرة المدٌر.

-

ثم مهام اإلدارة التربوٌة :الحراسة العامة المادة  11و .12

-

السؤال عن مجالس المؤسسة.

-

كٌف ٌتم عقد اجتماعات المجلس؟

-

المذكرة التً وقعها  22عبد هللا ساعف ،لعقد الشراكة.

-

معاٌنة مختلف فضاء الفصل قبل انطالقة الحصة.

-

دخول المتعلمٌن للقسم وضبط الغٌاب.

-

مالحظة كٌفٌة تدبٌر األستاذ المتدرب.

بعد ذلك مرر األستاذ الكلمة لألستاذة الفاضلة آمال رفاعً ،التً قدمت مجموعة من
النصائح بعد الشكر للجمٌع ،والمتمثلة فً توظٌف تكنولوجٌا اإلعالم فً تدبٌر الدرس ،مما

ٌساعد فً تدبٌر الزمن ،وحثت على استعمال التكنولوجٌا الحدٌثة التً تغنً الدرس.

بعد ذلك مررت المسٌرة الكلمة لألستاذ عبد اإلله مطٌع ،حٌث شكر األستاذة آمال رفاعً
واألستاذ رضوان مرحوم ،وأشاد بأعمال الدكتور مرحوم مع شعبة التربٌة اإلسالمٌة
بالمركز.

بعد ذلك قدمت األستاذة آمال الرفاعً تذكارا لألستاذ مرحوم ،الذي أخذ بعد ذلك الكلمة،
وشجع األساتذة المتدربٌن على عدم االنقطاع عن الدراسة وتجاوز الصعوبات والمعٌقات.

بعد ذلك أخذ الكلمة الدكتور عبد اإلله مطٌع وأشار إلى التدارٌب المٌدانٌة :التمرس على
الفعل المٌدانً  -التمكن من الكفاٌات واألدوات وأسالٌب علوم التربٌة.

إنماء قدرات األستاذ المتدرب على الوصف والتحلٌل والتعامل المنهجً.ثم اختتم اللقاء بصور تذكارٌة

هذا والحمد للرب العالمٌن.

