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 تعليمات برنامج التدريب الميداني لطلبة البكالوريوس 
 التربية الخاصة قسم   –اربد االهلية في كلية العلوم التربوية بجامعة 

 
تسمممممممممممميمات )اعليماتيبرااتماتيبرايب بلماعليي لطاعليايع االراوساعلوكبلة لة ا اا اتساا (:1المادة )

ا(اولميلايهب.عليببتساعلخبصسقسماا–بياعالتاتساإ اعلماةماعليببةلسابجبلمسا
يكةنالاكايبراعآلتتساحاثيباو درا اات )اعليماتيبراعليمب ااعليخصمممممممممصمممممممممسالهبالبالما (:2المادة )

ا:تيلاعلقبلنساعاماغاباذلك
ا. بياعالتاتسإجبلمسااعلجبلمس:
اكاتساعلماةماعليببةلس.اعلكاتس:
اعيايا اتساعلماةماعليببةلس.اعلمياي:

ا.وعليببةيااعليببتساعلخبصسما ئتساقسا: ئتساعلقسم
ايب بلماعليي لطاعليايع ا.اعلبب بلم:

ااعليي لطاعليايع اا تخصصا طاوسا لنا عليراةبسا عليببتسااعليسبقبرا
ا.علخبصس

ا
اعلخبصس.اعليببتساعليراةبسالناطاوساا:اعليسبقبرالايببتساعلخبصسعليي لطاعليايع اا

اعليي  اعل يايمانالاميلا ااعليي لطاعليايع ا.اعليي ب:
ليىاوزع ةاعليببتساوعليماتمااعلمبللا ااعليي سممساااعليبشمميااعليماماعلييمبون:

اعال د تس.
طمبلمطا اتمساعلماةماعليببةلمساعليايبرايبب مبلماعليمي لمطااعلربلطاعلييي ب:

اعليايع اا ااعليي سس.
وغاباعلبكةلتساعلياايايبرا اهباااسعليي سمممممممممساعلبكةلتا سس/اعليؤسسساعلييمبو س:علييا

اعلربلطاعلييي ب.
امياياعلكاتساأكبدييتًباوإدع لًب.عليي لطاعليايع االنايبعلماعلجبلمساولبتوطابيميببايب بلمااا(:3المادة )
ايهيفاعلبب بلماإلم:ا(:4المادة )

جمملاإكسمممممممممممممممبيهمااأتة اباعلفبصاعلكممبةتممسالاراوممسالايممي لممطاعلمياااقبمملاتخبجهمالناا -أ
اعليهب عراوعليمب فالييب سساعليهنسابمياتخبجهم.ا
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اعلهمبشمممممممممممممميتمساوعلنهة الؤتامسابمبلكةعد اعليماتيتمسا ااعليياكمساعي د تمسااتبناالميع  ااا -با
 يهب.

 إكسبباعلراوساعلكفبيبراوعليهب عراعليماتيتسابصة ةاعياتساتربتقتس.اا -را

 إعيعداوتصيتماوتنفا اعليةعداعلالزلساليي لطاعلراوس.ا -ثا

 تقعاضيناصالحتبراعلبب بلم.اعلخبصساعلياعليببتساإدع ةالخيببعراا -اج

 بةثاوعلي عسبراعلييماقساببليي لطاعليايع ا.إجبعءاعلوا -اح

شمؤونايب بلماااعاماإدع ةيميلااالي سمبًااعلميايااايمانابقبع الناعلبئتساوبنبءاعاماتنسماطاا(:5المادة )
اعليي لطاعليايع ااوتيضيناوعجوبتهالباياا:

حصممممممباوتسممممممجالاأسمممممميبءاعلراوساعل يناتنربراعااهماشممممممبو اتسممممممجالالسممممممبقبرا -أ
 عليايع ا.عليي لطا

ناتقييماعليسممممممهاالراعلالزلسابشمممممم ااعلينسممممممارالعاعليسممممممؤولانايةزع ةاعليببتساوعليماتم -با
 ليبقاراأتيعفاعلبب بلم.

ا، بمياعيولمإقصممممممممممممممومسااااا: بمياإ االبمب ةمساااتةزلعاعلراومساعاماعليميع  اعلييممبو مس -را
 (وبنااعبايا

عليببتسااو راخرساييماوضمممممممهباببليمبونالعالييبياعلييع  اعليمنتساولي سممممممااااا -ثا
 علمياتس.

 د عسساعليشكالراعلخبصسابمياتساعليي لطاوليببميهباوعلميلاعاماحاهب. -اج

 وعيدلساوعلينشة عراوعليربةعبراعليااتيرابهباعياتساعليي لط.اجإعيعداعلنيبذا -اح

عراوعلنميوعراوعلة  اعليمي لبتمساليمي سممممممممممممممااعليببتمساعلمياتمساعقمياعالجييمبعمبراوعلاقمبء -اخ
 ولنالهماعالقساي لك.

لناطاوسااااعليي لطاعليايع اعلميلاعاماحلاأيسالشممممممممممممممكاهاقياتنشمممممممممممممم اياناأطبعفا -دا
 ولشب اناوليع  اليمبو س.

 .علييي بانإعيعداوترةلباأدوعراو يبذجاعليقةلماعلينبسوساليقةلماأدعءاعلراوسا -ذا

وأدعءاعلمبلاانااااعليي لطاعليايع اوتةظتفهبا ااتبسانايب بلمااليببمسا يبئماعليقةلماا -ا 
اةته.

ولكةنالسمؤواًلالسمؤولتسالوبشمبةاعنهماوليببمسااااعليبشمييناعلييي بانعإلشمبعفاعاماا -از
 عياهمالايع تًب.ا
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ا:وعليي لطاعلميااالهبماعليي با اايب بلماعليببتساعلمياتس (:6المادة )
إ بمياقصممممممممممممممومسااابميااإ البمب ةمساااااعلييممبو مسا تةزلعاعلراومساعلييمي باناعاماعليميع  اا •

 عيولماوبنااعباي(.

تي لسالسممممممممممبقبراعليي لطاعليايع ااوعإلشممممممممممبعفاعاماعلراوسا ااعليايعنالناخاللا •
 خرساعيلالشيب ساتضمهباعيبدةاعلكاتساوعيقسبماعيكبدييتس.

عليمي لمطاعلمياااوعلياميع ااوةلتمساعلييممبو انابييراومبرايب مبلمااااعليبشممممممممممممممميينااتمبلف •
اتنفا )احسطاعلخرساعلي عستسالايخصص.

افاعليي سمتساعليااسمتيب  ا اهباعلراوسعليمبونالعالييباعليي سمسا ااتبييياعلصمفةا •
 عليرباراعليي لطاعليايع ا.

 عياتساعليي لط.اياعلييمبونابيبايفاابشياعليمبونالعالييباعليي سساوعلي •

 ساعلييي بان.ليببمساعليوعماعليي ساالاراو •

عالطالعاعاماعلخرطاعليي لسمتساعلياايميتباعلراوساعلييي بةناولنبقشميهمايهباوتقييماا •
 .لهمكلالباتةالفايا

علياايي سمممممهباعلراوساعلييي بةناوتيولناعليالحةبرااا شمممممبديسعإلااحضمممممة اعلبصمممممصا •
 بقصياتقييماعليغ يساعلبعجمساعلينبسوسالهم.

لنمبقشممممممممممممممساعلراومسا بعدىاوجيمبعمبرا ااعليةعقجاعليماتيتمساإليضممممممممممممممبحاجةع مطاعلقةةا •
 وجةع طاعلضمج.

 عقياعلاقبءعراوعلة  اعليي لبتسا ااعلجبلمسابيبايسبعياعلراوساعاماتبساناأدعئهم. •

 علراوسابميا لازلب ةاوتمبئساعالسييب ةاعلخبصساي لك.اتقةلماأدعء •

 كيببساعليقب لباعلخبصسابساباعياتساعليي لط. •

 عقياعالخيوب عراعلفصاتساعلنهبئتسالراوساعليي لطاعلمياا. •

إعالمالسممممممممممممممبعمياعلميامياببمبالراعلراومساعلم ينايممب ةنالنابم اعليشممممممممممممممكالرا اا •
 عليةعقجاعليماتيتس.

هاأسممميبءاعلراوساوليع سمممهماولالحةبراعناعلراوساعالحيفبظابسمممجلاخبصاييوناةت •
 وتةصتبتهايه عاعلش ن.

تقييماعليقب لباعناليىاتمبوناعلييع  اوعليؤسمممممممممممسمممممممممممبراعليماتيتسا ااتنفا اأتيعفا •
ا.معلبب بل
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 (:7المادة )
 .عليببتساعلخبصسيمياعليي لطاعليايع االيراوًباإجوب لًبالراوساتخصصا -أ

ليي لطاعليايع االاربلطا ااعليي سمممساعلةعقمساتقةماعلكاتسابإقبع اأواتة ابا بصاعا -با
 تبتاإشبعفاعلجهبراعليمنتس.

اييماعليي لطاعليايع اا ااعليي سساعلياايبيدتباعلبب بلمالاربلطاعلييي ب.ا -را
 (:8المادة )

سمممممممممبعساا(ا90ااازبمياعجيتبيسمممممممممياالاربلطاعلييي باعليسمممممممممجالاعليي لطاعليايع اا -أ
 لمييية.

لناخاللاقةعئماتبسمممملالناعلقبةلاوعليسممممجالالاراوساعلمياياعليةع قساعليسمممموقسالنااا -با
 .عليسيةحالهماببليسجالالايي لطاعليايع ا

عليببتسااااعليايع االيخصممممصاعليي لطاااعليببتساعلخبصممممس اايسممممياالاربلطاعلييي باا -را
علميايابمياعليةع قساعليسوقسالنااااعلفصلاعل يايسوقهااوعليخبجاأ اا صلاااعلخبصس

 لميييةالاقتبماببليربار.اس(اسبع12ةعقعااوب

ثب اااعليايع اا ااعلفصمملاعلي عسممااعيولاوعلفصمملاعلي عسممااعلالبدةاعليي لطاتربحااا-دا
ا ااعلفصلاعلي عسااعلصتفا.النا لاعبماد عسا،اوالاتربح

 (:9المادة )
خيسايةعقعااطةعلاعلفصملاعلي عسمااعليي سماااعليي لطاةااتكةناليةاعليي لطا االبدا -أ

احسطاتقةلماوزع ةاعليببتساوعليماتم.اأيبم
يايزماعلربلطاعلييي باببليوعماعلبسممممممممميااحاعاتبيأاسمممممممممبعبراعليوعمالعاييءاعليوعما -با

 .ظهبعاولغبيساعلسبعساعلثب تساعشبعلاةلاالاييع  اا

لةعداعليي لطايجةزالاربلطاتسمممممجالالةعداأخبىالناعلخرساعلي عسمممممتسالعاأيالنا -را
اعليايع ااشبلرساأناتكةناخب جاأوقبراعليي لطاوالاتيمب  العاليراوبته.

 (:10المادة )
ااأيمبم،ثالثمسااليميةاالاتيجمبوزاعلعلرمبلمطاعلييمي باعناعليمي لمطابمم  القبةلااااطاإذعاتغام -أ

 ماتهاإيالغالي سمممممممممممهاعيكبدييا،اوعلقتبمابمياتساعليمةل اعناأيبماعل تبباخاللا
اعلفصل.
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%(النا يبةاا15علربلطاعلييي باإذعاتجبوزاغتببهاييوناع  ا سمممممموساااييماحبلبن -با
عليي لطاعليايع ا،اولجطاعاتها اات )اعلببلساإعبدةاعليسممممجالا اا صمممملاد عسممممااا

اةخب.
 (:11المادة )

اعاماعلنبةاعآلتا:عليي لطاعليايع ااتبيداعاللساعلربلطاعلييي با االبدةااا-أ
 النسبة  النشاط  تسلسل
ا%(ا15ااولنبقشبراليميدةاعليبب براا .1
ا%(ا40ااعإل جبزاعإللكيبو الاجاا .2
تقب لبايميتبالي سمممةاعليببتسااا .3

علمياتمممساوعليمممي لمممطاعلياممميع ااا
احةلاأدعءاعلربلطا

ا%(ا30ا

ا%(ا15ااعليببنا هبئاا .4
ا اهب.عليااييي باايايزماعلربلطاعلييي باب  ةيساعليي لطاوتماتيبراعلجبلمساوعليي سسا(:12المادة )
زلمب عراااا(3االاتقملاعنااعلياميع االارمبلمطاعلييمي بااااطايكةناعميدازلمب عرالمي  اعليمي لما(:13المادة )

الايع تها ااعلفصلاعلي عسااعاماعيقل.ا سيتس
تميات )اعليماتيبراجزءًعاالاييجزأالناعلخرساعلي عسممممممممممممممتسالي جساعلوكبلة لة ا ااعلكاتس،اا(:15المادة )

اد جساعلوكبلة لة ا ااعلماةماعليببةلس.وتابرايهبالغبيبرالناا
تبممبلاعلبممبالراعلياالمايبداعااهممبا صا ااتمم )اعليماتيممبراإلمالجاساعلميمميعءالابممتاا(:17المادة )

ا اهب.
اعياياعلكاتساولييباعلقبةلاوعليسجالالسؤوالناعناتنفا ات )اعليماتيبر.ا(:18المادة )

 


