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 لطلبة البكالوريوسوالتدريب الميداني لتربية العملية ا تعليمات مشرفي
 في كلية العلوم التربوية بجامعة مؤتة

_________________________________________________________ 
سذيطتبممةذليبلمملي ب  ذوليممميب اذلي  مميل  ذذليا ت ممةذةليميب ممذمشممي  ذتسمم هذهمملتذليمات  ممليذاتات  مملي (:1المادة )

ذصيوبهل.ذخبهلذمنذتلب ذ  ذكت ةذليات مذليميب  ةذبجلماةذمؤتة(ذو ا ل
يلممم لذيتات مممليذليت مممةذت ف ممملذوبتيذ ممم ذهممملتذليمات  مممليذلي امممل  ذلي    مممةذيهممملذمممملذيممم ذتمممي ذ (:2المادة )

ذليقي نةذعتهذغ يذذيك:
ذ.ذجلماةذمؤتةذ:ذليجلماة

ذبئ سذجلماةذمؤتةذ.ذذلييئ سذ:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذكت ةذليات مذليميب  ة.ذ:ذذذليات ة
ذع  يذكت ةذليات مذليميب  ة.ذ:ذذليا  ي

ذئ سذقس ذلإلبشلتذوليميب ةذلي لصة.بذذ،بئ سذقس ذلي نلهجذوليميب سذذذبئ سذليقس ذ:ذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذميب ةذليا ت ةذ.مسلعيذع  يذليات ةذيشؤولذليذ:ذمسلعيذليا  ي

ذبي لمجذليميب ةذليا ت ة.ذ:ذليبي لمج
و ح مملذب مةذليا ت ممةذهم ذمممنذيقمم مذبلإلشميلفذعتممهذرتبممةذليميذذ:وليميب اذلي  يل  ميب ةذليا ت ةذليذمشيف

ذبو سذأوذذلي لجسم يذأوذلييكم بلت.ليبللي ذتبجةذ
للقياام بتايبيا البل اة    التربوية  هو الموظف المعين في كلية العلوم مشرف الحاسوب التعليمي: 

لوبيوس علا  اق اااة  فاي ماااا الحاساوب التعليماي ليحماة ابباة ال  اا
 في الحاسوب.

ذ

ذلي ات ذليالملذ  ذلي يبسةذأوذلي ؤسسةذلي مالو ة.ذ:ذلي ات ذلي مالولذ
أوذرليمممماذكت ممممةذلياتممممم مذليميب  ممممةذلي تمحممممعذببي ممممملمجذلليميب ممممةذليا ت مممممةذذ:ذليطلياذلي ميبب

ذ  ذلي يبسةذأوذلي ؤسسةذلي مالو ة.ليميب اذلي  يل  ذ
يبسمممةذأوذلي ؤسسمممةذليحل م مممةذوغ ممميذليحل م مممةذليمممم ذ تمحمممعذ  هممملذلي ذ:ذلي يبسة/ذلي ؤسسةذلي مالو ة

ذليطلياذلي ميبب.
 

ذ:ذإيهذوليميب اذلي  يل  ذليميب ةذليا ت ةبي لمجذ هيفذذ(:3المادة )
ذلي هلبليذ .1 ذإكسلبه  ذلجل ذمن ذت يجه  ذقبل ذليا ت  ذيتميب ا ذيتطتبة ذليال  ة ذليفيص ت   ي

ذولي البفذي  لبسةذلي هنةذبايذت يجه .ذ
 ليطتبةذليافليليذولي هلبليذليمات   ةذب  بةذع ت ةذتطب ق ة.ذإكسلبذ .2

 إعيلتذوت    ذوتنف لذلي  لتذليالزمةذيميب اذليطتبة.ذ .3

 إتلبةذم مبيليذليميب سذليم ذتقعذض نذصالت ليذليبي لمج.ذ .4

ذ.أوليميب اذلي  يل  ذبلسليذلي ماتقةذبليميب ةذليا ت ةإجيلءذليبح ثذولييذ .5
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ذ يذيشؤولذليميب ةذليا ت ةذ:مسلعيذليا ذ(:4المادة )
يشمممؤولذليميب مممةذليا ت مممةذياممم نذبقممميلبذممممنذليممميئ سذوبنممملءذعتمممهذتنسممم اذليا  ممميذمسممملعيلذيتا  ممميذذ

وتمضممم نذوليمممميب اذلي  ممميل  ذذيميب مممةذليا ت مممةذمه ممممدذإتلبةذشمممؤولذبي ممملمجذلوليمممميب اذلي  ممميل  ذ
ذولجبلتدذملذ ت :

ذت .1 ذشيوط ذعت ه  ذتنطبع ذليل ن ذليطتبة ذأس لء ذوتسج ل ذليت ي ذليميب ة ذمسلقلي ذسج ل أوذا ت ة
 .ليميب اذلي  يل  

ذ .2 ذوليمات   ذليميب ة ذب زلبة ذلي سؤوي ن ذمع ذليمنس ع ذلي مالو ة ذلي ؤسسلي ذليمسه اليذأو ذتقيي  بشلل
 ليالزمةذيمحق عذأهيلفذليبي لمج.

ذليطتبةذعتهذلي يلبسذ .3 ذبليمالولذمعذمي ييذولي ؤسسليذت ز ع ذ م ذوضاهل ذو عذخطة لي مالو ة
 .وليميب اذلي  يل  ذ ذليميب ةذليا ت ةلي ان ةذومشي ذ يلبسلي

 تبلسةذلي شلاليذلي لصةذبا ت ةذليميب اذومملبامهلذوليا لذعتهذتتهل. .4

 ولألتيةذولي نش بليذولي طب عليذليم ذتمطتبهلذع ت ةذليميب ا.ذجإعيلتذلين لذ .5

لي مالو  نذومي ييذ نذولي يشيولي ات  نذوليميب اذلي  يل  ذ ذليميب ةذليا ت ةذليمنس عذب نذمشي  .6
 لي مالو ة.ولي ؤسسليذلي يلبسذ

وليميب اذلي  يل  ذ ذليميب ةذليا ت ةذولينيوليذولي بشذليميب ب ةذي شي ذعقيذلالجم لعليذوليتقلءلي .7
 ومنذيه ذعالقةذبليك.

ذمنذأوليميب اذلي  يل  ذنشأذب نذأريلفذليميب ةذليا ت ةذقيذتذليا لذعتهذتلي لذلي ا بليذليم ذ .8
 ممالو ة.ومؤسسليذمشي  نذوميلبسذرتبةذوذ

 ن.طتبةذلي ميبب إعيلتذوتط  يذأتوليذو  لذجذليمق   ذلي نلسبةذيمق   ذأتلءذلي .9

ذمملباةذ ملئجذليمق   ذوت ظ فهلذ  ذتحس نذبي لمجذليميب ةذليا ت ةذوأتلءذليالمت نذ  د..10
ذمشي .11 ذعته ذلإلشيلف ذليا ت ة ذليميب ة ذلي  يل  ذ  ذمسؤوذوليميب ا ذمسؤواًل ذعنه ذو ل ل ذمبلشية ي ة

 ومملباةذع ته ذم يل  ًل.ذ

 (:5المادة )
ذ:أوليميب اذلي  يل  ذليميب ةذليا ت ةذمهلمذمشيفذ-أ 

 لي مالو ة.ولي ؤسسليذذت ز عذليطتبةذلي ميبب نذعتهذلي يلبس .1

ممنذخمال ذخطمةذع ملذمشمميكةذذأوليمميب اذلي  ميل  (ذ2يا ت مةذاليميب مةذلذمملتةذرتبةيلفذعتهذلإلش .2
 يات ةذولألقسلمذلألكلتي  ة.تضاهلذع لتةذل

وآي مةذتنف ملتذتسماذلي طمةذلييبلسم ةذبي لمجذليميب ةذليا ت ةذذتاي فذلي ات  نذلي مالو  نذب مطتبلي .3
ذيتم  ص.

ليمامملولذمممعذمممي يذلي يبسممةذأوذلي ؤسسممةذليمات   ممةذ مم ذتحي مميذلي ممف فذلي يبسمم ةذليممم ذسمم  لبسذ .4
 .ب اذلي  يل  أوليمي(ذ2 ةذليا ت ةذا  هلذليطالبذليمطب عذ  ذليميب

 ع ت ةذليميب ا.ذيليمالولذمعذمي يذلي يبسةذولي ات ذلي مالولذب لذيف  .5

 مملباةذلييولمذلي يبس ذيتطتبةذلي ميبب ن. .6
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هم ذذلالرالعذعتهذلي طم ذليميب سم ةذليمم ذياميهلذليطتبمةذلي مميبب لذومنلقشممه ذبهملذوتقميي ذكملذممل .7
 .ف لهلليمات   ةذلي  متفةذوتنمف يذ  ذمجل ذليم ط  ذيت  لقفذ

ي ذليمغليةذلييلجاةذتض بذليح صذليم ذ يبسهلذليطتبةذلي ميبب لذوتيو نذلي التظليذبق يذتقي .8
لي نلسممبةذيه ،بلإلضمممل ةذإيمممهذسممجاليذليا ممملذلإلبشممملتيذيطتبمممةذلإلبشمملتذولي مممحةذلينفسممم ةذوتقممميي ذ

 ليمغليةذلييلجاةذلي نلسبةذيه ذ.

 يضلحذج ل اذليق ةذوج ل اذليضاف.منلقشةذليطتبةذ يلتىذوج لعليذ  ذلي  لقفذليمات   ةذإل .9

 ب لذيسلعيذليطتبةذعتهذتحس نذأتلئه .ذيتطتبةذعقيذليتقلءليذولي بشذليميب ب ةذ .10

 تق   ذأتلءذليطتبةذبايذكلذز لبةذوتابئةذلالسم لبةذلي لصةذبليك. .11

 .يميب ةذليا ت ةذكملبةذليمقلب يذلي لصةذبس يذع ت ةذليميب اذوب اهلذإيهذمسلعيذليا  يذيشؤولذل .12

 .وليميب اذلي  يل  ذليميب ةذليا ت ةذ لعليذوليتقلءليذليم ذتاقيذي شي   بذلالجمتض .13

 عقيذلالخمبلبليذليف ت ةذلينهلئ ةذيطتبةذليميب اذليا ت . .14

 إعالمذمسلعيذليا  يذبحلاليذليطتبةذليل نذيال  لذمنذباضذلي شلاليذ  ذلي  لقفذليمات   ة. .15

لالتمفلظذبسجلذخلصذ يولذ  دذأس لءذليطتبةذوميلبسه ذومالتظليذعنذليطتبةذوت ص لتدذبهللذ .16
 ليشأل.

ليق لمذبلألع ل ذليمم ذيسمنيهلذإي مدذمسملعيذليا  ميذلي ماتقمةذبليمميب اذليا تم ذخمال ذسملعليذليا ملذ .17
 لييس  .

 .جليبي لمتقيي ذليمقلب يذعنذميىذتالولذلي يلبسذولي ؤسسليذليمات   ةذ  ذتنف لذأهيلفذ .18
ذ

ذمهلمذمشيفذليحلس بذليمات   :ذذ-ب
ت ز عذليطتبةذلي سجت نذ م ذمم لتذليحلسم بذليمات  م ذعتمهذأوقمليذم لز مةذيت ملتةذلي اطملةذكمميب اذع تم ذ .1

ذيهلتذلي  لت.
لإلشمميلفذعتممهذليطتبممةذلي سممجت نذ مم ذممم لتذليحلسمم بذليمات  مم ذمممنذخممال ذخطممةذع مملذمشممميكةذيضمماهلذ .2

 ميبسذلي لتةذولي شيف.

عذعتمهذليبميلمجذليحلسم ب ةذليمم ذياميهلذليطتبمةذلي مميبب لذومنلقشممه ذبهمل،ذوتقميي ذكملذمملذهم ذمف ميذلالرمال .3
   ذمجل ذليم    ذولإل ملجذيتبيلمجذليحلس ب ةذليمات   ةذلي  متفة.

تض بذج  عذم لتذليحلس بذليمات  م ذليمم ذ يبسمهلذليطتبمةذلي سمجت نذوتميو نذلي التظمليذبق ميذتقميي ذ .4
 ي نلسبةذيه ذ  ذليجل اذليا ت .ليمغليةذلييلجاةذل

 منلقشةذليطتبةذ يلتىذوج لعليذ  ذليبيلمجذليحلس ب ةذإليضلحذج ل اذليق ةذوليضاف. .5

 عقيذليتقلءليذولي بشذليميب ب ةذيتطتبةذب لذيسلعيذليطتبةذعتهذتحس نذأتلئه ذليحلس ب . .6

 تق   ذأتلءذليطتبةذبايذكلذميتتةذمنذإ ملجذليبيلمجذليحلس ب ة. .7

ذخيىذُياتفذبهلذمنذقبلذليا  يذأوذمسلعيتذأوذلي يبس نذتماتعذبا تد.أيةذمهلمذأ .8
 

 مدة التدريب :(: 6المادة )
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(ذأسمممب عًلذمم مممتةذ14ا.ذوليمممميب اذلي  ممميل  ذ(2يا ت مممةذاليميب مممةذلذليمممميب اذ ممم ذمممملتةذتاممم لذممممية .1
ذماتمم  بباممةذأيمملمذ مم ذلألسممب عذاأتممي،لان نذ،ذاالامملءذأببامملء(ذتسمماذتقمم   ذوزلبةذليميب ممةذوليب لقممعذأ

ذ.ولي ؤسسليذلي مالو ةذ
 تممممملمذليطليمممماذلي ممممميببذبليمممميولمذلييسمممم  ذت ممممدذتبمممميأذسمممملعليذليمممميولمذمممممعذبمممميءذليمممميولمذلي مممم م ذ .2

 وتنمه ذبل مهلئد.ولي ؤسسليذلي مالو ةذيت يلبسذ

يطتبممةذلي لتميةذظهميلذذذذقبمملذليسملعةذمميببذبمسمج لذأيممةذمم لتذ م ذليجلمامةذالذيسم  ذيتطليماذلي  .3
 ذذر تةذأيلمذ ميةذليمطب عذ.ةذليفل  ةذبايذليظهيذيطتبةذليميب اذلي  يل  ذليميب ةذليا ت ةذويغلي

 توزيع العالمات : (:7المادة )
يم   ممليذماتمم ذلي ممفذوب ممل ذلالرفممل ذ(ذ2يا ت ممةذالذةتحمميتذعالمممةذليطليمماذلي ممميببذ مم ذممملتةذليميب ممذ-أ

ذعتهذلينح ذليت :  ذقس ذلي نلهجذوليميب سذ
 النسبة النشاط تسلسل

ذ%(15اذ(1صف ذاذذم قفذ1
ذ%(20اذ(2م قفذذصف ذاذ2
ذ%(25اذ(3م قفذذصف ذاذ3
ذ%(15اذلع ل ذ  ت ةذ4
ذ%(15اذجذلي ام ين  ذليتق   ذلي ات ذو عذذ5

ذ%(10اذلي ام ين  ذجذليتق   ذمي يذلي يبسةذو عذذ6

ذ%100 تامجمـــــــــــوع العالمــــــــــ
ذ

 :لينح ذليت ذلإلبشلتذيم  صيب اذلي  يل  ذمةذليطلياذلي ميببذ  ذملتةذليمتحيتذعال-ب
 النسبة النشاط تسلسل

ذ%10ذز لبةذميبس ةذ1

ذ%25ذأع ل ذ  ت ةذ2

ذ%50ذمتفذليطلياذلينهلئ ذ3

ذ%10ذجذلي ام ين  ذليو عذلي يشيذذ/تق   ذلي ات ذذ4

ذ%5ذلي ام ين  ذجذليتق   ذمي يذلي يبسةذو عذذ5
ذ%100ذمج مممممممممم عذلياالمممممممممملي

 :ليميب ةذلي لصةذلينح ذليت مةذليطلياذلي ميببذ  ذملتةذليميب اذلي  يل  ذذيم  صذتحيتذعال -ج
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 النسبة النشاط تسلسل

ذ%10ذز لبةذميبس ةذ1

ذ%15ذم قفذذصف ذ2

ذ%50ذأع ل ذ  ت ةذ3

ذ%10ذجذلي ام ين  ذليو عذلي يشيذذ/تق   ذلي ات ذذ4

ذ%5ذيلي ام ن  ذجذليتق   ذمي يذلي يبسةذو عذذ5

ذ%10ذلأل شطةذليالمنهج ةذخال ذليميب اذ6

ذ%100ذمج مممممممممم عذلياالمممممممممملي
ليجلمامةذولي يبسمةذأوذلي ا م  ذبهملذ م ذمات  ليذليوذولال ظ ةذ تملمذليطلياذلي ميببذبأ ظ ةذليميب اذذ(:8المادة )

سممةذليممم ذ ممميببذ  همملذوتامبمميذلي  ليفممةذلي يتابممةذ مم ذلي يبسممةذأوذلي ؤسذلي ؤسسممةذليممم ذ ممميببذ  هممل
يغليممليذتطب مممعذ ظمملمذوتات  مممليذتأت مماذليطتبمممةذ ممم ذذذليطليمماذكأ هممملذميتابممدذ ممم ذتمميمذجلمامممةذمؤتمممة

ذ.ليجلماة
لي ممميببذأببممعذز مملبليذيتطليمماذأوذليممميب اذلي  مميل  ذذليا ت ممةذةليميب ممذيلمم لذعمميتذز مملبليذمشمميفذ(:9المادة )

ذم يل  دذ  ذليف لذلييبلس ذعتهذلألقل.
 .27/2/2017تاريخ  120/2017م تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ت :(10المادة )

يجووولمشرف وووربشةرارعيووو شةرتفريووو شلةراووووريششةرفيووووة اشتلشف وووربشةرحملووولششةراتريفووواشةرووو  شيحفووو شورجووو ش .أ
 ةرعكمرلريلسشتنشياقومشعطرششرراتيينشعلظيف شفورسشفلمعو،شلفقمًشرر رلطشةرامري :

ينشةرفتفل شعهومشفواش ظوممشتع ومهشةرهيلو شةراوريلوي شةرفتفول شعوهشفواشجمفتو شتنشا طعقشعريهش رلطشةراتي .1

 فؤا .

 تنشيُ لششةرقلمشةرفت اشلةركري شعمرحمج شراخصصهشحلششةأللسشةرفتفل شعهمشفاشةرجمفت . .2

 تنشياقومشعملاقمراهشكفلظبشإوةر شقع شصولرشقرةرشجويوشعاتيي هشلفقمًشر ظممشتع مهشةرهيل شةراوريلي . .3

ةرارعيوو شةرتفريوو شتلشةراوووريششةرفيوووة اشتلشف ووربشةرحملوولششةراتريفووا،شةروو  شيحفوو شورجوو ششيجوولمشرف ووربش .ب
 ةرفمجلايرشتلشةروكالرةه،شتنشياقومشعطرششراتيي هشفحم رةًشفافرغمًشإ ةشالةفرتشفيهشةر رلطشةرامري :

مفتو شتنشا طعقشعريهش رلطشةراتيينشةرفتفل شعهومشفواش ظوممشتع ومهشةرهيلو شةراوريلوي شةرفتفول شعوهشفواشج .1

 فؤا .

 تنشيُ لششةرقلمشةرفت اشلةركري شعمرحمج شراخصصهشحلششةأللسشةرفتفل شعهمشفاشةرجمفت .ش .2

 تنشياقومشعملاقمراهشكفلظبشإوةر شقع شصولرشقرةرشجويوشعاتيي هشلفقمًشر ظممشتع مهشةرهيل شةراوريلي .ش .3

ذعنذتنف لذهلتذليمات  لي.ذمسؤوي لذومسلعيذليا  يذ يذليات ةذوبؤسلءذلألقسلمذلي ان  نذع ذ(:11المادة )
ذ هلذ صذ  ذهلتذليمات  ليذ.أ بتذمجتسذليا يلءذ  ذليحلاليذليم ذي ذ يتذبشذ(:12المادة )


