برنامج معلمي الفيزياء
انجًؼٍت انؼهًٍت انسؼىدٌت نهؼهىو انفٍضٌبئٍت
( لسى انًؼهًٍٍ )

دنٍم انبشَبيج
ػُىاٌ انبشَبيج  :برنامج معلمي الفيزياء
انهذف انؼبو نهبشَبيج  :تطبيق استراتيجيات حديثة في تدريس وتعلم الفيزياء

األهذاف انخفصٍهٍت :في نهاية البرنامج يكىن المتدرب قادراً












على :

ححذٌذ يفهىو انخصىساث انبذٌهت فً انفٍضٌبء
انكشف ػٍ انخصىساث انبذٌهت حىل بؼض انًفبهٍى انفٍضٌبئٍت وحصىٌبهب
يؼشفت أسببة حكىٌّ انخصىساث انبذٌهت فً األرهبٌ حطبٍك طشق يؼبنجة
انخصىساث انبذٌهت فً انفٍضٌبء
اسخٍؼبة يفهىو ( انُظشٌت انبُبئٍت  ،وَظشٌت انخؼهى ري انًؼًُ ).
اسخٍؼبة يفهىو انخذسٌس فً ضىء يببدئ انُظشٌت انبُبئٍت
حطبٍك يببدئ ويشحكضاث انخؼهى انبُبئً
يفهىو انخؼهى انُشط ( .) Active Learning
ححذٌذ دوس انًخؼهى فً ضىء يُحى انخؼهى انُشط.
ححذٌذ دوس انًؼهى فً ضىء يُحى انخؼهى انُشط.
حصًٍى بٍئبث انخؼهى انُشط.
حطبٍك اسخشاحٍجٍبث انخذسٌس انًخىافمت يغ انخؼهى انُشط.

صيٍ انبشَبيج :ثالثت أٌبو  ،بىالغ (  5سبػبث ٌىيٍبً ) بًجًىع (  15سبػت حذسٌبٍت )
انًسخهذفىٌ :يؼهًً انفٍضٌبء .

جدول اجللسات
انٍىو

انجهست

يىضىع انجهست

االفخخبح
األونى
انسبج
(-4-25
)1431

انخصىساث انخبطئت حىل بؼض انًفبهٍى انفٍضٌبئٍت

9:00 – 7:30

اســـــــــــــــــخشاحت
انثبٍَت

انثبنثت
األونى

االثٍٍُ
(-4-27
)1431

انضيٍ
7:30 – 7:15

انكشف ػٍ انخصىساث انخبطئت ويؼبنجخهب
اســـــــــــــــــخشاحت ( صالة انظهش )

األحذ
(-4-26
)1431

انًُفز

انثبٍَت

حطبٍمبث ػهى يؼبنجت انخصىساث انخبطئت
حذسٌس انفٍضٌبء انًبًُ ػهى انفهى فً ضىء يشحكضاث
انُظشٌت انبُبئٍت
اســـــــــــــــــخشاحت
انخؼهى انُشط ( دوس انًؼهى وانًخؼهى )
اســـــــــــــــــخشاحت ( صالة انظهش )

9:30 – 9:00
12 -9:30

1:30-12:20

د .صٌٍ ًٌبًَ

9:30 – 7:30

أ .فهذ انشحٍهً

10:00 – 9:30
-10:00
12:00

انثبنثت

األونى

اَؼكبسبث َظشٌبث انؼهى انحذٌثت ػهى حذسٌس وحؼهى
انفٍضٌبء

9:30 – 7:30

انثبٍَت

انخخبو وحىصٌغ انشهبداث

أ .فهذ انشحٍهً

12:20 – 12:00

حطبٍمبث ( يؼبنجت بؼض انخصىساث انبذٌهت )

انخمىٌى انبذٌم ( انحمٍمً )

د .صٌٍ ًٌبًَ

12:20 – 12:00

1:30-12:20

اســـــــــــــــــخشاحت

د .صٌٍ ًٌبًَ

أَ .بصش انهحٍبًَ

أ .فهذ انشحٍهً

10:00 – 9:30
12 -10

أ .فهذ انشحٍهً

12:20 – 12:00

