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  الدليل: مقدمة 
 

فيًكافةًالبرامجًوالتخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاتًيؤهلًالطلبةًاملعلمينًً،قطرًعلىًتقديمًتعليمًنوعيًمتميزًتحرصًكليةًالتربيةًفيًجامعة

برامجًإعدادًاملعلمًمقرراتًًتهتمفيًسصييلًلل ً.ًواوعامليًاًامحليًانهضصةًاجتتم ًسصاامًفيًواإًلاملسصتقبلي،ًًهموًرعلىًالقيامًبد

اًً؛تقديمًخبراتًنظريةًوعمليةًمتطورةفيًالكليةًب وبناءًخبراتهمًً،وتنميتهاًالدارسصصصصصصصصصصصصصصينقدراتًلتطويرًًمتنوعةتمثلًفرصصصصصصصصصصصصصصصا

 .مواقفًتطبيقيةًقدرًاإلمكانًإطارفيًاًاًووجدانيًااًومااريًااملتكاملةًمعرفيًا

اًتضصصمنيحيثًً؛هذاًالدليلًهناًتأتيًأهميةًتقديمومنً اًعاما ًالتيًتتضصصماهاًالسصصاعاتًالعمليةخبراتًًطبيعةًأهمًعنًعرضصصا

ًبالدولة،ًمدارسًالتعليمًالعامًداخلًاعمليًاتنفيذهاًًويتطلبجامعةًقطر،ًفيًكليةًالتربيةًًاملقرراتًالتخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصيةًببرامج

ًمقرر.كلًوفقًمتطلباتًًوأدواتًمختلفةوماًيتعلقًبهاًمنًأهدافًوإجراءاتً.ًجامعةًقطرفيًأوًداخلًقاعاتًالدراسةً

 أهداف الدليل: 

جصصامعصةًفيًًقرراتًكليصصةًالتربيصصةكصصلًمقررًمنًاملاملطلوبًتنفيصصذهصصاًفيًًخبراتًالسصصصصصصصصصصصصصصصاعصصاتًالعمليصصةًبمصصاهيصصةًالتعريف -

 ،ًوإجراءاتًتنفيذهاًواألدواتًاملتعلقةًبها.قطر

بخبراتًالسصصصصصصصصصصصصصصاعاتًالعمليةًاملتعلقةًاملعارفًواملااراتًوالتجاهاتًكافةًاكتسصصصصصصصصصصصصصصابًًعلىمعاونةًالطالبًاملعلمينً -

 بكلًمقرر.ًاملتضمنة

 الواجبًاتباعااًعندًتنفيذًالخبراتًامليدانيةًفيًكلًمقرر.باإلرشاداتًًالتوعية -

 تواجهًالطالبًاملعلمينًفيًتنفيذًالخبراتًامليدانية.الحدًمنًاملشكالتًوالعقباتًالتيًيمكنًأنً -

 املصطلحات الرئيسة

 التيًنوضحااًفيماًيلي:املصطلحاتًمنًبياهاًستجدًوالتيًيبينًالدليلًاملعلوماتًاألساسيةًواملبادئًالتوجيهية،ً

املاامًالعمليةًوالتطبيقيةًالتيًتتضماهاًمقرراتًكليةًالتربية،ًًمجموعةًمحددةًمنخبرات الساعات العملية:  -

ًداخلًقاعةًالصفًبالتامعة،ًأوًتنفيذهويجبً ًإما ًداخلًمدارسًالتعليمًميدانيًاا ًا دولةًقطر،ًمنًخاللًفي

اللتحاقً مباشرًمنًإدارةًكليةًالتربية،ًولل ًقبلًشرافإ،ًتتمًتحتًااملدىًغالبًا منظمةًورسميةًقصيرة زيارات

 امليداني التدريب بمقرًر

 ً.طالبةًكليةًالتربية:ًطالبًأوًالطالب املعلم -

ًتوجيهًالطالبمتهًاتفاقيةًبينًكليةًالتربيةًواملدارسًاجختارةًوماًبموجبُيختارً:ًاملعلمًالذيًاملعلم املعاون  -

 ا.فيًتنفيذًماامه،ًوتقييمهًأحيانًاومساعدتهًًاملعلم

 ً.وتقييمًأدائهً،ومساعدتهًعلىًالطالبًاملعلمًإلشرافباًاجختص:ًعضوًهيئةًالتدريسًاملشرف الجامعي -
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جامعةًقطرًومختصصصصصصصصصصصصةًبمتابعةًشصصصصصصصصصصصؤونًالطلبةًاملعلمينًًهيًوحدةًتتب ًكليةًالتربيةًفيني: وحدة التدريب امليدا -

ًخاللًخبراتًالساعاتًالعمليةًوالتدريبًامليدانيًم ًوزارةًالتعليمًوالتعليمًالعاليًوالتااتًاجختصة.

 :البرامج الدراسيةمهام الساعات العملية في مقررات كلية التربية وفق 

عةًقطرًكليةًالتربيةًجامًفياملعلمينًًبةالخبراتًامليدانيةًالتيًيجبًعلىًالطلًمنًامتنوعًاًاكليةًالتربيةًعددًاتتضمنًمقرراتً

ًاملقررات.خاللًهذهًاملرورًبها،ًبحسبًالبرنامجًواملقرر،ًوالساعاتًالعمليةًاملطلوبًتنفيذهاً
 

 :
ً
 :برنامج التعليم االبتدائي في مقررات خبرات الساعات العمليةأوال

Course Course Name Assignment Field Hours 

Education Core courses, taken by all candidates       12 

EDUC 312 Curriculum and Assessment 
Observation related to instruction 
and assessment ( at schools)  

6 

EDUC 316 Classroom Management 
Observation/Data Collection 
Assessment. ( at schools) 

6 

Concentration specific – Early Childhood concentration           24 

EDEC 413 
integrated Math & science for young 
Children 

Small group work & action research( 
at schools – KGs) / Fall (kindergarten)  

16 

EDEC 453 
Teaching Arabic Language to Young 
Children 

Micro-teach( at schools) / spring ( 
primary schools)  

8 

EDEC 456 ESL and Young Children Micro-teach ( at university) / Fall 0 

Concentration specific – Math Science concentration                      24 

EDPR 450 Teaching Primary Level Science Micro-teach ( at schools) / spring 8 

EDPR 451 Teaching Primary Level Mathematics Micro-teach ( at university/ Fall)  0 

EDPR 452 Methods in Inquiry and Research 
Small group & action research (at 
schools/ spring) 

16 

Concentration specific – English concentration       24 

EDPR 453 Teaching Primary Level English (ESL I) 
Small group & action research ( at 
schools) / Fall 

16 

EDPR 454  Teaching Primary Level English (ESL II) Micro-teach ( at schools)/ Spring 8 

EDPR 455 Teaching Primary Level Reading Micro-teach ( at university) / spring 0 

Concentration specific – Arabic Studies concentration                24 

EDPR 446 Teaching Primary Level Arabic  
Small group work & action research ( 
at schools)  / Fall 

16 

EDPR 447 Teaching Primary Level Islamic Studies Micro-teach (at university ) / Fall 0 

EDPR 448 Teaching Primary Level Social Studies Micro-teach ( at schools) / spring 8 

Total number of field hours= (12 Core + 24 concentration specific)    36 
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  الثانوي:في مقررات برنامج التعليم  خبرات الساعات العمليةثانيا: 

Course Name of Course Activity 
Field 

Hours 

Candidates will complete all of the following (Core)/ spring 20 

EDUC 312 Curriculum and Assessment (Observation) 
Objectives: Lesson Structures ( at 

schools) 
6 

EDUC 316 Classroom Management (Observation) 
Observation: Classroom 

Management ( at schools) 
6 

EDSE 331 Reading and Writing across the Curriculum   Small group work ( at schools)  8 

Candidates will complete 1 of the following: (Method I) 0 

EDSE 340 
Methods I: Instructional Strategies for Arabic 
Language  

Micro-teach ( at university) / spring 0 

EDSE 341 
Methods I: Instructional Strategies for English 
Language  

Micro-teach ( at university) / spring 0 

EDSE 343 Methods I:  Instructional Strategies for Social Studies  Micro-teach ( at university) / spring 0 

EDSE 347 Methods I: Instructional Strategies for Biology  Micro-teach ( at university) / spring 0 

EDSE 346 Methods I: Instructional Strategies for Chemistry  Micro-teach ( at university) / spring 0 

EDSE 345 Methods I: Instructional Strategies for Physics  Micro-teach ( at university) / spring 0 

EDSE 344 Methods I: Instructional Strategies for Mathematics  Micro-teach ( at university) / spring 0 

EDSE 342 Methods I: Instructional Strategies for Islamic Studies  Micro-teach ( at university) / spring 0 

Candidates will complete 1 of the following (Methods II) 16  

EDSE 460 Methods II: Inquiry and ICT for Arabic Language 
Micro-teach & action research   at 

schools/ Fall) 
16 

EDSE 461 Methods II: Inquiry and ICT for English Language 
Micro-teach & action research   at 

schools/ Fall) 
16 

EDSE 463 Methods II: Inquiry and ICT for Social Studies 
Micro-teach & action research   at 

schools/ Fall) 
16 

EDSE 467 Methods II: Inquiry and ICT for Biology  
Micro-teach & action research   at 

schools/ Fall) 
16 

EDSE 466 Methods II: Inquiry and ICT for Chemistry  
Micro-teach & action research   at 

schools/ Fall) 
16 

EDSE 465 Methods II: Inquiry and ICT for Physics  
Micro-teach & action research   at 

schools/ Fall) 
16 

EDSE 464 Methods II: Inquiry and ICT for Mathematics 
Micro-teach & action research   at 

schools/ Fall) 
16 

EDSE 462 Methods II: Inquiry and ICT in Islamic Studies  
Micro-teach & action research   at 

schools/ Fall) 
16 

Total number of field hours in program (20 core + 16 methods) 
36 
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 في مقررات برنامج التربية الخاصة:  خبرات الساعات العمليةثالثا: 

Course Name of Course Activity 
Field 

Hours 

Candidates will complete all of the following (Core) 36 

EDUC 312 Curriculum & Assessment Observation 6 

SPED 303 Behavior Management in Special Education Observation (Task Stream) 6 

Special Education in Early Childhood Concentration  

SPED 412 Curriculum and methods in early childhood 
Observation & IEP  & Microteaching 
(Task Stream) (Spring)   

12 

SPED 413 Planning and programming in early childhood 
Observation & Unit Plan (Task 
Stream) & Microteaching/ Small 
group  (Fall) 

12 

Special Education in Schools concentration 36 

SPED 422 Curriculum and methods in schools 
Observation & IEP  & Microteaching 
(Task Stream) (Spring)   

12 

SPED 423 Planning and programming in schools 
Observation & Unit Plan (Task 
Stream) & Microteaching/ Small 
group  (Fall) 

12 

Special Education in Sever and Profound Disabilities Concentration 36 

SPED 433 
Curriculum and methods for sever and profound 
disabilities 

Observation & IEP  & Microteaching 
(Task Stream) (Spring)   

12 

SPED 434 
Planning and programming for sever and 
profound disabilities 

Observation & Unit Plan (Task 
Stream) & Microteaching/ Small 
group  (Fall) 

12 

Total number of field hours in each concentration in the program (36  ) 36 
ً

ً

 في مقررات برنامج التربية الرياضية:  خبرات الساعات العمليةرابعا: 
 

Course Name of Course Activity 
Field 

Hours 

EDUC 312 Curriculum $ Assessment Observation 6 

EDPE 260 
Child Physical Education curriculum and 
practicum  

Observation (Spring) 6 

EDPE 310 
Teaching Physical Education in primary 
schools 

Micro-teaching (Fall ) 8 

EDPE 380 
Teaching Physical Education in secondary 
schools 

Micro-teaching (Spring) 8 

EDPE 410 Work-based learning Project/ Action research (Fall ) 8 

Total number of field hours in program  36 

http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/colleges/education/special_education/documents/SPED_303.pdf
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 : خبرات الساعات العملية املهام املطلوبة فيتوصيف 

ًإلى:فيًمقرراتًكليةًالتربيةًبصفةًعامةًًالخبراتًالساعاتًالعمليةقسمًتن

 ًماامًاملالحظة/ًاملشاهدةObservationً

 ًماامًمجموعاتًالعملًالصغيرةSmall group work 

 ًمامةًالتدريسًاملصغرMicro-teachً

 .املشرف الجامعي، و والطالب املعلم املعاون،وبيان دور كل من املعلم  ،توصيف لكل مهمة وفيما يلي

  

 :Observationمالحظة/ المشاهدة ال مهامأوالً: 
 ًوصف املهمة: -1

اًمنًالطالبًاملعلميجم ً،ًصصصصصصصصصصصصفللًوأيدانيةًللمدرسصصصصصصصصصصصةًاملزياراتًالخاللً حولًعنصصصصصصصصصصصصرًمعينًأوًًتالحظااملًعددا

واإلدارةًالصصصصصصصصفيةًأوًالتفاعلًالصصصصصصصصفيًًاواسصصصصصصصتراتيجياتهمثل:ًعمليةًالتدريسًً،التعليميةأكثرًمنًعناصصصصصصصصرًالعمليةً

ً.كتابةًتقاريرًعاهاًصياغتهاًوتًخاصةًبذل ،ًاستماراورصدهاًفيً،ًالتقييم..ًإلخوآلياتً

 :ووحدة التدريب امليداني ،والطالب املعلم ،املعاون  واملعلم ،دوار املشرفأ -2

 دور وحدة التدريب امليداني. 

 دولصصةًقطر،ًوإعالنهصصاًرسصصصصصصصصصصصصصصميصصا،ًلعصصاليًفيًتحصصديصصدًقصصائمصصةًبصصاملصصدارسًاملعتمصصدةًمنًقبصصلًوزارةًالتعليمًوالتعليمًا

 معاا.املستمرًوالتواصلً

 املتعاونينًبإجراءاتًتنفيذًاملامة،ًوهي:ًالتامعيين،ًواملعلمينواملشرفينًًاملعلمين،الطالبًًتوعية 

o ً(ًطالبًفيًكلًيوم8ً)ًبحيثًيكوًن،ًاملسصصصصصصصصصصصصمورًلامًبالزيارةًبةعددًالطلتوزي ًاجتموعاتًبحسصصصصصصصصصصصصب

 فيًاألسبوعًعلىًمدىًثالثةًأسابي خمسةًأيامًدةًمً،باملدرسةدراس يً

o ًفيًنطاق)يامًأخمسصصصصةًالًخاللعلىًًترسصصصصلًالكليةًقائمةًبأسصصصصماءًالطالبًالقائمينًبالزيارةًالصصصصصفية

 ًمدرسة.لكلًًسابي أ3ًدةًمً،(اجحددةالتواريخً

o يجوزًالذهابً ولًاسصصصصصصصماا،أوًًاسصصصصصصصمهًفيهاًملدرسصصصصصصصةًامل صصصصصصصتلإلىًاًبالذهابأوًطالبةًًيلتزمًكلًطالب

ًالذهابًبعدًانتهاءًالفترةًاجحددة.أوًًأخرى،ملدرسةً

o ًأليًتخصصًمنًالتخصصاتأوًثالثةًباملشاهدةًالصفيةًفيًالحصةًالواحدة،ًًنيطالبقيام. 

o الحضور.ًًأثناءًفيًيسترشدًبهًالطالبًدرسةمسؤولًفيًاملًتحديد 

o بالزيارةًالصصصصصصصصصصصصصصصفيةًفيًالوقتًاملتارًلهًفيًجدولهًالدراسصصصصصصصصصصصصصص يًبالتامعةًحسصصصصصصصصصصصصصصبًاملعلمًالطالبًًقيام

 الدوامًاملدرس ي.ً

o فيًاملدرسةًعلىًًتينيدراسوحضورهًحصتينًً،قيامهًباملامةثيتًيًمااملعلمًالطالبًًدرسةتمنحًامل

 األقل.ًً
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 أثناءًتنفيذًًفيًوالتسصصصصصصصصصايالتًالالزمةمعوقاتًوتقديمًالعونًًأيةالسصصصصصصصصصابقة،ًورصصصصصصصصصصدًالتنفيذًًمتابعةًإجراءات

 املامةًباملدارس.

 ًالضرورة.اقتصتًالتواصلًم ًاملشرفًالتامعيًواملعلمًاملعاونًإلا 

 

 :دور املشرف الجامعي 

 ًمنًخاللًصصصصصصصصصصصصصصصفحةًتنفيصذًاملامصةًًالتربيصة،ًوآليصةاًبصاملواعيصدًاملعتمصدةًمنًكليصةًرسصصصصصصصصصصصصصصميصًااملعلمينًًالطلبصةإعالم

 ًاملقررًعلىًالبالكًبورد.

 ًًاملعتمدةًمنًكليةًالتربية.متابعةًت تيلًالطلبةًاملعلمينًفيًاملدارس

 ًالتيًسيتمًالتركيزًًوالتوانبًالخاصةًبهااألهدافًشررًًوً،للطالبًاملعلمينمامةًاملالحظةًإجراءاتًتوضيح

ً.ًاميدانيًاعلىًمالحظتهاً

 ًتطبيقيةًللطالبًفيًاملامة،ًوتوعيتهمًباألخطاءًالشائعةًفيها.أمثلةًتقديمًًونمالجًًشرر

 األدواتًالتيًسيتمًاستخداماا.ًتوضيح 

 .تقييمًأداءًالطالبًاملعلمًبعدًالنتهاءًمنًاملامة 

  دور املعلم املعاون 

 ًأدواتها.آلياتًتنفيذهاًًووالطالعًعلىًاملامةًًوًاملعلم،استقبالًالطالب 

 التدريبًامليدانيًوفقًمتطلباتًكليةًالتربيةًووحدةًالالزمةًللمشاهدةًتوفيرًالحصصالتنسيقًل.ً

 ًرة.اقتضتًالضرًوًحالالدعمًلهًفيً،ًوتقديمًوأدائهًللمامةمتابعةًحضورًالطالبًاملعلم 
ً

 :دور الطالب املعلم 

التعليماتًالواردةًمنًقً يجبًعلىًالطالبًاتباعً
ًلًاملشرفًالتامعيًووحدةًالتدريبًامليدانيًوفقًاآلتي:بً 

 مشاهدة اإلدارة الصفية  -أ

الشخص يًً/التفاعلًالجتماعيماًطبيعةًالعامًللغرفةًالصفية؟ًماًالتوً:ًيجبًمالحظةًبعضًالعواملًخاللًاملشاهدة

ًهذاًالتفاعل؟ً حدوثوماًمعدلًبينًاألفراد،ً

ًالعامةالبيئةًالصفيةً -

 ً؟لًتتضمنًوسائلًتحفيزيةًللتعلمأنهاًهلًهيًمشتعةًللتفاعلًوالتعلمًأمًً–ًكيفًتبدوًالبيئةًالصفية

 ًعرضكيف
ُ
ًفيًالصفًالدراس ي؟ًبةالطلأعمالًًت

 ًعرضًكيف
ُ
علىًسييلًاملثال،ًهلًتعكسً)ًالصفية؟األعمالًالخاصةًباملوادًالتعليميةًداخلًالغرفةًت

 (فيًالصف؟عمالًمادةًاللغةًالعربيةًاأًل
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 ًهذهً؟ًكيفًيمكنًتحسينًعددهاًً؟ًوماالدراس يالتفاعالتًالصفيةًالتيًتحدثًداخلًالفصلًماًنوع

 وتعليمام؟ًبةالطلفيًدعمًتعلمًًاعليةفأكثرًًلتكوًنًوتطويرهاًالتفاعالت

 يحتويًالحديثًًالدرس؟ًهلًشررًأثناءًفيًًاستغرقهًاملعلمًكمًالوقتًالذيً:ًم ًالطالبًتفاعلًاملعلمين

 مجردًتقديمًللمعلومات؟ًعلىًأسئلةًأم

 ًًالفرصًالتيًًعددكمً:ًم ًاملعلمينًبةالطلتفاعل
ُ
أوًهلًيشتركًً؟علىًاملعلمًسئلة ًألطررًًلبةتيحتًللطأ

 ًصحيحة؟وهلًاإلجاباتًًلام؟كافةًالطلبةًفيًاإلجابةًعنًاألسئلةًالتيًيوجاااًاملعلمً

  للطالبًللعملًبشكلًتعاونيًأوًللتحدثًم ًبعضامًالتيًتتارًماًالفرصً:ًالطالبًتفاعلًالطالبًم

 عددها؟وكمًًالبعضًحولًموضوعًالتعاون،

 مشاهدة االستراتيجيات التعليمية -ب

وكيفيةًً،والتخطيطًلهًبنيةًالدرسًًعلىًالطلبةًاملعلمينًالتركيزًًعلىًالستراتيجياتًالتعليميةًاملستخدمةًفيًينبغيً

ً.ًمشاركةًالطالبًفيًالدرس

ً: الدرس بنية -

 ًهلًتشملًخطةًالدرسًطرائقًمتنوعةًإلشراكًالطالبًفيًالتعلمًالفعال؟

 ًهلًيلتزمًاملعلمًبخطةًالدرس؟

 هلًيتضمنًالدرسًاستراتيجياتًمحددةًلتلبيةًاحتياجاتًالطالبًاملتنوعةًومراعاةًالفروقًالفردية؟ 

 :  مشاركة الطالب -

 ًًفيًالدرس؟ةًاعليبفكيفًيشتركًالطالب

 ًًا؟الطالبًمعًاكيفًيعمل

 ًأسئلةًاملعلمًوتنوعااً؟ًماًمدىًتكرار 

  مالحظة ممارسات التقييم -ج

ً ينبغيًمراعاةًوتطبيق  
 .الثالثة للمامة والختامي(ًالبنائي)التقييمًالتكويني منًكل 

ً:التقييمًالتكوينيمنًاستخداماتًًأمثلةً-

 الطالبًلتلبيةًاحتياجاتًتعديلًالتعليماتًومنًثمً؛الطالبًمستوىًفامًلتحديد. 

  املعلوماتًبشكلًيمكنًللطالبًفامهًواتباعه؟ًقدمهلًً-الدرسًعرضعندًًلمعلمتقييمًالذاتيًلال 

ً:التكوينيًأنواعًالتقييمًأمثلةًعلىً-

 ًاإلجابةًمفتوحةأسئلة. 

 البصريةًًاملنظمات. 

 نشطةًأوراقًالعملًأوًاأل. 
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  خروجالًبطاقات. 

 ...............ًوسائلًأخرى 

ً:التقييمًالختاميستخداماتًأمثلةًًل -

 الطالبًعالمات. 

 ً الطالبًدافعية. 

  درسيةاملًالتقارير. 

 ...............ًوسائلًأخرى 

،ًتتعصصددًاألدواتًاملطبقصصةًفيًمامصصةًاملالحظصصةًبصصاملصصدارس؛ًوللصص ًبحسصصصصصصصصصصصصصصصبًالاصصدفًمنًاألدوات املستتتتتتتتتتتتمتدمتة في املهمتة -3

يمكن االستتتتتتتعانة و والعناصصصصصصصصرًالتيًسصصصصصصصيتمًمالحظتها،ًوبحسصصصصصصصبًاألداةًاملعتمدةًفيًكلًمقررًتخصصصصصصصصصصصصصصصص ي،ًً،املالحظة

بحستتتتتتتتتتتتب وبيعة املهمة واملقرر، كما هو مرفق في  وتنظيم املالحظة الصتتتتتتتتتتتتفيةلرصتتتتتتتتتتتتد  لبطاقاتبنماذج 

 4، 3، 2، 1املالحق رقم 
 

 في مقرر  المالحظة مهمةSPED 303 ( فقططلبة برنامج التربية الخاصة ) 

 :وصف املهمة-  

فيًإعدادًمعلمًالتربيةًالخاصصصصصة؛ًفكماًًاملامةمنًاملقرراتSPED 303ًًيعدًمقررًإدارةًالسصصصصلوكًفيًالتربيةًالخاصصصصصةً

أنًالسصصصصصلوكياتًغيرًالسصصصصصويةًفيًالبيئةًالصصصصصصفيةًواملدرسصصصصصيةًتنتشصصصصصرًبينًالتالميذًالعاديينًإلًأنًاملشصصصصصكلةًلدىًالتالميذًلويً

ًبظاورًكثيرًمنًالسصصصصصصصصصصصصصصلوكياتًغيرً
ا
ًوثيقا

ا
اإلعاقةًتنتشصصصصصصصصصصصصصصرًبشصصصصصصصصصصصصصصكلًأكبرًوتمثلًتحديًكبيرًحيثًأنًاإلعاقةًترتبطًارتباطا

تسصصصصامًبشصصصصكلًًحيثً؛ةًتل ًالسصصصصلوكياتًمالحظةًعلميةًمنظمةإلىًالهتمامًبوصصصصصفًومالحظًالحاجةًافقية.ًمماًدعتالتًو

فيًإعدادًبعدًلل ًًتل ًاملالحظاتًتسصصصاميمكنًأنًحيثًعلىًنحوًأفضصصصل.ًًتلميذلىًفامًنقاطًالقوةًوالضصصصعفًلكلًعًكبير

ً.تعلمهًوتيسيرًالتلميذسينًسلوكًةًبماًيسامًفيًتحالصفيًبيئةالإجراءًتعديالتًعلىًبرامجًتعديلًسلوكيةًمالئمةًًو

وقبلًمرورًاملعلمةًالطالبةًفيًبرنامجًالتربيةًالخاصصصصصصصصصصةًبتل ًالخبرةًامليدانيةًتقومًبدراسصصصصصصصصصةًاألسصصصصصصصصصاسًالنظريًالذيً

كمًيعياهاًمنًأجلًتنفيذًمامتهاًعلىًالنحوًاألمثلًعندًنزولًامليدان؛ًحيثًتدرسًاملعلمةًالطالبةًالسصصصصصصصصصصصصصصلوكًومعاييرًالح

علىًالسلوكًالسويًوغيرًالسوي،ًومنهتيةًالبحثًاألساسيةًوأدواتًقياسًالسلوكًوالتركيزًعلىًأداةًاملالحظةًبأنواعااً

ًلسيماًاملالحظةًاملباشرةًاملنظمة،ًوكيفيةًرصدًالسلوكًبشكلًكميًوكيفيًوت تيلهًفيًاستماراتًقياسًالسلوك.ً

لوكياتًغيرًالسصصصصصصويةًفيًالبيئةًالصصصصصصصفية،ًمثلًمالحظةًوهناكًعشصصصصصصراتًمنًاألمثلةًعنًوصصصصصصصفًومالحظةًبعضًالسصصصصصص

وقياسًالعدوانًاللفظيًواملاديًوالتنمرًبينًتالميذًاملدرسصصصصصصصصصصة،ًأوًقضصصصصصصصصصصمًاألكافر،ًأوًالكذب.ًوكذل ًمشصصصصصصصصصصكالتًتنجمًعنً

ومشصصصصصصكالتًالندفاعيةًلذطفالASDًًاإلعاقةًمثلًالسصصصصصصلوكياتًالتكراريةًوالنمطيةًلذطفالًلويًاضصصصصصصطرابًطيفًالتوحدً

،ًأوًالسصصصصصصصصلوكياتًالتسصصصصصصصصديةًغيرًالتوافقيةًلدىADHDًاضصصصصصصصصطرابًنقصًالنتباهًاملصصصصصصصصصاحبًبالنشصصصصصصصصاطًالحركيًالزائدًًلوًي

ًلويًاإلعاقةًالبصرية....ًوغيرهاًمنًالسلوكياتًالتيًتمثلًتهديدًللبيئةًالصفيةًوبيئةًالدمجًالشاملًفيًاملدارسًاملستقلة.ًً

ً
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  الهدف من املهمة 

مااراتًاملالحظةًالعلميةًاملنظمةًوتوكيفااًفيًرصصصصصصصصصصصدًالسصصصصصصصصصصلوكًوالتفرقةًبينًالسصصصصصصصصصصلوكًعلىًتدريبًاملعلمةًالطالبةً

ًوغيرًالسويًفيًمجالًالتربيةًالخاصة.ًالسوًي

 ووحدة التدريب امليداني:ةاملعلم ةوالطالب، املعاون  أدوار املشرف، واملعلم ، 

  دور املشرف( أستاذ مقرر الجامعيSPED 303 ) 

 ًفيًالتوانصبًالنظريصةًالتيًسصصصصصصصصصصصصصصتسصصصصصصصصصصصصصصصاعصدهصاًعلىًالقيصامًبصاملامصةًلسصصصصصصصصصصصصصصيمصاًالتصدريصبًعلىًًالطصالبصةًاملعلمصةإعصداد

التعرفًوالتفرقةًبينًالسصصصلوكًالسصصصويًوغيرًالسصصصوي،ًوالتوانبًاألخالقيةًعندًمالحظةًوقياسًالسصصصلوك....ً

 وغيرهاً

 ًزمنيًعلىًرصصصصصصصصصصصصصصصصدًالسصصصصصصصصصصصصصصلوكًفيًنمولجًمحصددًيتضصصصصصصصصصصصصصصمنًالبيصانصاتًاألوليصةًوالتصدولًالالطصالبصةًاملعلمصةًتصدريصب

للسصصصصصصصصصصصصلوك،ًوكيفيةًكتابةًوصصصصصصصصصصصصصفًالحالةًبشصصصصصصصصصصصصكلًسصصصصصصصصصصصصردي،ًوالتركيزًعلىًرصصصصصصصصصصصصصدًًالقاعديللسصصصصصصصصصصصصلوكًوالخطً

 السلوكياتًالاامة.

 ًعملًورشًعملًفيًاجحاضصصصصصراتًبالتامعةًعلىًوصصصصصصفًسصصصصصلوكياتًالتلميذًوفقًمعيارًتكرارًالسصصصصصلوك،ًومدة

 حدوثًالسلوك،ًوطبوغرافيةًالسلوك،ًوشدةًالسلوك،ًوكمونًالسلوك.

 ًاًبصاملواعيصدًاملعتمصدةًمنًكليصةًالتربيصة،ًوآليصةًتنفيصذًاملامصةًمنًخاللًصصصصصصصصصصصصصصصفحةًرسصصصصصصصصصصصصصصميصًاالطصالبصةًاملعلمصةًإعالم

 املقررًعلىًالبالكًبورد.ً

 ًفيًاملدارسًاملعتمدةًمنًكليةًالتربية.الطالبةًاملعلمةًمتابعةًت تيل 

 ًبعدًالنتهاءًمنًاملامة.الطالبةًاملعلمةًتقييمًأداء 

  معلم أو منسق دعم تعليمي إضافي أو أخصائي نفس ي(  دور املعلم املعاون( 

 ًًوالطالعًعلىًاملامةًوآلياتًتنفيذهاًوأدواتها.الطالبةًاملعلمةًاستقبال، 

 التدريبًامليدانيًوفقًمتطلباتًكليةًالتربيةًووحدةًالالزمةًللمشاهدةًتوفيرًالحصصالتنسيقًل.ً

 ًرة.فيًحالًاقتضتًالضرًوًاالدعمًلا،ًوتقديمًللمامةًاوأدائهالطالبةًاملعلمةًمتابعةًحضور 

  ةاملعلم ةالطالبدور: 

 ًاملباشصصرةًشصصاهدةًاملًطريقة)ً-أحدًالسصصلوكياتًالصصصفيةًباسصصتخدامًأحدًالوسصصائلًالتاليةًأوًجميعاا:ًمراقبة

أثناءًتفاعلامًم ًمحيطامًواألشخاصًًللتالميذوالستماعًوطررًاألسئلةًوتوثيقًوتحليلًالكلماتًواألفعالً

 اآلخرين.

 ًتعبئةًالبياناتًوتفريغااًفيًنمالجًمعدهًلذل ًبحيثًتتكاملًفيهاًالبيناتًالكميةًوالكيفيةًوتعكسًرؤيته

 فيًطبيعةًاملشكلةًالسلوكية.ً
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 ًالسصصصصتفادةًمنًخبراتًمعلمًأوًمنسصصصصقًالدعمًالتعليميًاإلضصصصصافيًأوًاملرشصصصصدًالنفطصصصص يًباملدرسصصصصة،ًوالطالعًعلى

  نمالجًسابقةًلالستفادةًماها.

 التدريب امليداني دور وحدة. 

 ً،تحصصديصصدًقصصائمصصةًبصصاملصصدارسًاملعتمصصدةًمنًقبصصلًوزارةًالتعليمًوالتعليمًالعصصاليًفيًدولصصةًقطر،ًوإعالنهصصاًرسصصصصصصصصصصصصصصميصصا

 والتواصلًاملستمرًمعاا.

  واملشرفين الجامعيين، واملعلمين املتعاونين بإجراءات تنفيذ املهمة، وهي:الطالبات املعلماتتوعية ، 

o ًفيًكلًًطالباتًمعلمات(8ً)،ًبحيثًيكونًاملسمورًلامًبالزيارةًبةدًالطلعدتوزي ًاجتموعاتًبحسب

 فيًاألسبوعًعلىًمدىًثالثةًأسابي خمسةًأيامًدةًمًباملدرسة،يومًدراس يً

o ًفيً)يامًأخمسةًالًخاللعلىًًبالزيارةًالصفيةًاتالقائمًالطالباتًاملعلماتترسلًالكليةًقائمةًبأسماء

 ًمدرسة.لكلًًسابي أ3ًدةًم،ًًاجحددة(التواريخًًنطاق

o ًيجوزًالذهابًملدرسصصصةً ولًأوًاسصصصماا،ًاسصصصمهًفيهاًملدرسصصصةًامل صصصتلإلىًاًبالذهابطالبةًمعلمةًيلتزمًكل

ًالذهابًبعدًانتهاءًالفترةًاجحددة.أوًًأخرى،

o ًأليًمشصصصصصصصكلةًمنًاملشصصصصصصصكالتًالسصصصصصصصلوكية،ًويقومواًًباملالحظةًالسصصصصصصصلوكيةًأوًثالثةمعلمتينًطالبتينًقيام

 بياهمًفيًجم ًالبياناتًوتحليلااًونقاشًحولًالحالة.بالتعاونًفيماً

o الحضور.ًًأثناءًفيةًسترشدًبهًالطالبتًمعلم/ًمنسقًالدعمًأوًاملرشدًالنفط يًاملدرس يًكيًتحديد 

o الدراس يًبالتامعةًحسبًالدوامًاملدرس ي.ًًافيًجدولاًابالزيارةًفيًالوقتًاملتارًلااملعلمةًالطالبةًًقيام 

o فيًاملدرسصصةًعلىًًتينيدراسصصحصصصتينًًاوحضصصورهً،باملامةًاقياماثيتًيًمااملعلمةًًةالطالبًدرسصصةتمنحًامل

 األقل.ًً

 ًأثناءًتنفيذًًفيوالتسصصصصصصصصصايالتًالالزمةًالسصصصصصصصصصابقة،ًورصصصصصصصصصصدًأيةًمعوقاتًوتقديمًالعونًمتابعةًإجراءاتًالتنفيذ

 املامةًباملدارس.

 ًاقتصتًالضرورة.التواصلًم ًاملشرفًالتامعيًواملعلمًاملعاونًإلا 

 

 إرشادات هامة إلنجاز مهمة املالحظة السلوكية بشكل أفضل 

منًأجلًتحقيقًأفضصصصلًاسصصصتفادةًممكنةًمنًخبرةًالسصصصاعاتًالعمليةًلتنفيذًمامةًاملالحظةًالسصصصلوكيةًينبغيًمراعاةً

ًً-النقاطًالتالية:

 نًاملؤثرات.ًتتأثرًطريقةًاملالحظةًالسلوكيةًبعددًمنًاملتغيراتًفقدًيتغيرًالسلوكًويتذبذبًويتأثرًبعددًم -

- ً
ا
ًطويال

ا
 وقدرةًعلىًتمييزًالسلوكياتًواألفعالًاملؤقتةًمنًالدائمة.املالحظةًاملباشرةًتتطلبًوقتا

ينبغيًاللتزامًباجحاليرًاألخالقيةًواملانيةًعندًالتعاملًم ًالتالميذًوالسصصصصصصتعانةًبمعلمًالدعمًالتعليميًاإلضصصصصصصافيً -

 واملرشدًالنفط يًفيًكلًخطوةًمنًخطواتًتنفيذًاملامة.ً
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 فصلًلاتيت ًومعتقدات ًللحكمًعلىًالسلوك.دًجمع ًللمعلوماتًوتفسيرهاًحاوليًعن -

 الدراسةًللمالحظين.يجبًعدمًتوضيحًأهدافً -

 بمجردًجم ًالبياناتًعلىًمدارًعدةًمالحظات،ًستحتاجًإلىًتحليلًاملعلوماتًالتيًلدي .ً -

 قدًيكونًمنًاملفيدًرسمًبيانيًللمعلوماتًأوًكتابةًسردًموجز.ً -

يمكنًاسصصصصصصصصصتخدامًألواناًمختلفةًللخطوطًللرسصصصصصصصصصمًالبيانيًأوًإدخالتًعلىًالرسصصصصصصصصصمًالبيانيًبمجردًأنًيكونًلدي ً -

ًحظاتًمتعددةًم ًمرورًالوقت.ًماًل

اًللتقدمًباإلضافةًإلىًمقارنةًسريعةًللعديدًمنًاللقطات.ً - اًمرئيا ًيوفرًهذاًملخصا

يمكنًأنًتكونًبيانات ًبمثابةًأسصصصصصصصصاسًلفرضصصصصصصصصيت ًحولًوكيفةًالسصصصصصصصصلوك،ًكقاعدةًأسصصصصصصصصاسصصصصصصصصيةًلتطويرًاملسصصصصصصصصتوىً -

،ًأوًكمعلوماتًمتقدمةIEPًتدخلًوتقدمً،ًكمقياسًللتقدمًاجحرزًفيًتقييمًخططًالIEPالحاليًألداءًالطالبًفيً

 SPEDلفامًأفضلًفيًأيًفصلًدراس يًفيًبرنامجًالتربيةًالخاصةًأوًكتابةًتقريرًتقييمًفيًنهايةًالتدريبًامليدانيً

4801/482/483ً. 

تعتبرًعمليصصةًجم ًبيصصانصصاتًالرصصصصصصصصصصصصصصصصدًوكتصصابصصةًالتقريرًنصصصصصصصصصصصصصصصفًاملامصصةًفقط؛ًلصصذلصص ًأنصصتًتحتصصاجًإلىًتحليصصلًوتوكيفً -

لتيًلصصصديصصص .ًاألمرًالصصصذيًسصصصصصصصصصصصصصصيصصصدربصصص ًويعلمصصص ًعلىًكيفيصصصةًإجراءًالتوثيقًواألدلصصصةًالتيًتعتمصصصدًعلىًجم ًاملعلومصصصاتًا

 البياناتًلدعمًتعلمًالطلبةًفيًمجالًالتربيةًالخاصة.
 

 ًببطاقةًاستخدامالتربيةًالخاصةًًطالباتعلىًيجبًلتنفيذًاملامةًالسابقة،ً،ًاألدوات املستمدمة في املهمة

 من هذا الدليل. (5رقم )في ملحق SPED 303ًًالخاصةًبمقررًًاملالحظةًالصفية

 ( في 6امللحق رقم ) املرفق فيًللمقياسًاملتدرجًوفقاًلبنودلطلبةًبرنامجًالتربيةًالخاصةً:ًيتمًتقييمًاملامةًالتقييم

 .هذا الدليل

 مهمة المالحظة في مقرر المنهج والتطبيق للتربية البدنية لألطفال  EDPE 260  
 

يتطلصبًمنًكصلًجمي ًالطلبصةًسصصصصصصصصصصصصصصوفEDPE 260ًًمقررًاملنهجًوالتطبيقًللتربيصةًالبصدنيصةًلذطفصالًضصصصصصصصصصصصصصصمنًمتطلبصاتً

بزيارةًميدانيةًألحدىًاملدارسًالحكوميةًوالتيًتتضصصصصمنًالفصصصصصولًالدراسصصصصيةًمنًالروضصصصصةًوالىًالصصصصصفًالخامسًوالطالباتً

البتدائي،ًوالادفًالعامًللزيارةًالطالعًعلىًمنهجًالتربيةًالبدنيةًلذطفالًوآليةًتطبيقهًوتنفيذهًفيًاملدرسصصصصة،ًوسصصصصوفًيتمً

ُيطلبًمنًالطالبًتنفيذًاملاامًتىًتتحققًأهدافًالزيارةًامليدانية،ًطريقًإدارةًالكلية،ًوحعنًتنفيذهاًوفقاًلتدولًمحددً

ًالتالية:ً

التعرفًعلىًإدارةًاملصصدرسصصصصصصصصصصصصصصصصة/عصصددًالطلبصصةً/الطصصالبصصات/الايكصصلًاإلداريًوالتنظيميًبصصاملصصدرسصصصصصصصصصصصصصصصصة/ًاملعلمًاملتعصصاون/ً .1

ًاملعلمةًاملتعاونة.
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الطالعًعلىًمنهجًالتربيةًالرياضصصصصصصصيةًاملقررًباملدرسصصصصصصصةًللصصصصصصصصفوفًمنًالروضصصصصصصصةًوإلىًالصصصصصصصصفًالخامسًومعرفةًعددً .2

ومحتوىًاملنهجًوتوزيعهًعلىًالصصصصصصصصصصفوفًالدراسصصصصصصصصصيةًمنًالروضصصصصصصصصصةًإلىًالصصصصصصصصصصفًالحصصصصصصصصصصصًاجخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصةًلتدريسصصصصصصصصصهً

ًالخامس

وعناصصصصصصصصصصرهاًكوناتًخطةًالدرسًخططًتدريسصصصصصصصصصيةًملعلمًالتربيةًالبدنيةًفيًاملدرسصصصصصصصصصةًومعرفةًمالطالعًعلىًنمالجً .3

ًاجختلفة.

حضصصصصصصصصصصورًبعضًحصصصصصصصصصصصصًالتربيةًالرياضصصصصصصصصصصيةًلذطفالًللصصصصصصصصصصصفوفًمنًالروضصصصصصصصصصصةًوحتىًالخامسًالبتدائيًم ًاملعلمً .4

وكتابةًبعضًاملالحظاتًعنًالدرسًمنًحيثًسصصصصصصصيرًتنفيذهًوأهمًاألشصصصصصصصياءًًاملتعاون/ًاملعلمةًاملتعاونةًللمشصصصصصصصاهدة

التعلمًوأساليبًالتقييمًالتيًًتيات،ًباإلضافةًإلىًأهمًاستراتيجياالتيًأعتبت ًعنًالدرسًوكذل ًبعضًالسلب

ًاستخدمااًاملعلمًأوًاملعلمةًخاللًالدرس.

اجراءًمقابلةًم ًاملعلمًاملتعاون/ًاملعلمةًاملتعاونةًوتدورًمحاورهاًعنًمنهجًالتربيةًالبدنيةًللفصصصصصصصصصصصصصصصلًالدراسصصصصصصصصصصصصص يً .5

ًمكنًطررًاألسئلةًالتاليةًعليه:الروضةًإلىًالصفًالخامسًفقط(ًويً)منالذيًيقومًبتدريسهً

 ًًوإلىًالصفًالخامس(؟ً)الروضةماًرأي ًبأهدافًالتربيةًالبدنيةًاملقررًللفصولًالدراسيةًالتيًتقومًبتدريساا

 ًهلًترىًإمكانيةًتحقيقًاألهدافًاملوضوعة؟ًوماًالصعوباتًالتيًتواجاااًفيًتحقيقًاألهداف؟

 طفالًوفقاًللصصصصصصصصصصفوفًالتيًتقومًبتدريسصصصصصصصصصاا؟ًهلًيتناسصصصصصصصصصبًم ًماًمدىًمناسصصصصصصصصصبةًمحتوىًمنهجًالتربيةًالبدنيةًلًذ

ًخ....ًالواملرحلةًالعمرية؟ًماًمدىًمناسيتهًللبيئةًالقطرية؟ً

 ًماًرأي ًفيًأسصصصصصصصاليبًالتدريسًاملسصصصصصصصتخدمةًللتدريسًفيًهذهًاملرحلة؟ًماًهي؟ًاعطًأمثلةًعليها؟ًماًأنسصصصصصصصبًالطرق

ًالتدريسيةًالتيًتنصحًبها؟

 ًأمثلة(ً)اعطمًاملستخدمةًلتقييمًتعلمًاألطفالًللتربيةًالبدنية؟ًماًرأي ًفيًأساليبًالتقيي

 ماًمدىًتوفرًاإلمكاناتًواألدواتًوالتجايزاتًالالزمةًلتحقيقًمحتوىًاملنهج؟ 

ً

 قرير النهائي للزيارة امليدانية:كتابة الت 

ًبعدًالنتهاءًمنًالزيارةًامليدانية،ًسوفًيقومًكلًطالبًبكتابةًتقريرًعنًالزيارةًيتضمنًالعناصرًالتالية:ًًًًًًًًًًًً

 :يصفًالطالبًاملدرسةًالتيًقامًبزيارتهاًمنًحيثًعددًاملعلمينًوالطلبةًوالايكلًالتنظيميً الوصف العام

املتوفرةًباملدرسة،ًوعددًمعلميًالتربيةًالبدنيةًونصابًًواإلداريًباملدرسة،ًووض ًالتربيةًالبدنيةًواإلمكانات

ًالحصصًالتيًيقومونًبتدريساا.

 :يصفًالطالبًالدروسًالتيًقامًبمشاهدتهاًمنًحيثًمحتواهاًوخطواتًتنفيذهاًوأهمً املشاهدة الصفية

لدرسًواملقترحاتًاستراتيجياتًالتعلمًوأساليبًالتقييمًالتيًاستخدمااًاملعلمًوأهمًاإليجابياتًوالسلبياتًفيًا

ًلتطويرها.
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 يصفًالطالبًإجراءاتًاملقابلةًالتيًقامًبهاًم ًمعلمًالتربيةًالبدنيةًوملخصًاجاباتهًعنً: املقابلة مع املعلم

ً–محتوىًاملنهجًً-األسئلةًالتيًقامًبطرحااًعلىًاملعلمًويجبًأنًتتركزًعلىًعناصرًاملنهجًاألربعة:ًأهدافًاملنهج

 التقييم.ً-األنشطة

  (9سلمًالتقييمً)ملحقًيتمًتقييمًهذهًاملامةًباستخدامً: مهمة املالحظة لطلبة التربية البدنيةتقييم 

 

 : Small group workالعمل الصغيرة  مجموعات مهامثانياً: 
 ً:املهمةوصف  -1

ًًبحيثًً؛وتنفيذهًتعليميالنشصصصصاطًُيخططًإلدارةًالداخلًالصصصصصفًأنًًمجموعاتًصصصصصغيرةًفيتتطلبًمامةًالعملً -

ًوزارةًالتعليمًوالتعليمًالعاليًفيًدولةًقطر.ًأحدًمناهجًفيًدرسًمحددًفًاهدأحدًأبيرتبطً

فرديةًم ًالطلبةًًتجلسصصصصصصاتنفيذًمجموعاتًصصصصصصصغيرةًًفيتتطلبًمامةًالعملًً(لطلبة التربية الخاصتتتتتة فق و ) -

ًُيخططًإلدارةأنًالصصصصصصصصصصصصفًأوًفيًغرفةًالتربيةًالخاصصصصصصصصصصصصةًداخلًًالذينًيتلقونًخدماتًالتربيةًالخاصصصصصصصصصصصصةًسصصصصصصصصصصصواء

ًالخطةًالفرديةًللطالب.يرتبطًبأحدًأهدافًًًبحيثًً؛وتنفيذهًتعليميالنشاطًال

  امليداني:ووحدة التدريب والطالب املعلم املعاون أدوار املشرف واملعلم  -2

 :دور وحدة التدريب امليداني 

 ا،ًرسصصصصصصصصصصصصصصميصصاًًدولصصةًقطر،ًوإعالنهصصاًفيوزارةًالتعليمًوالتعليمًالعصصاليًًتحصصديصصدًقصصائمصصةًبصصاملصصدارسًاملعتمصصدةًمنًقبصصل

 والتواصلًاملستمرًمعاا.

 املامةاملتعاونينًبإجراءاتًتنفيذًًالتامعيين،ًواملعلمينًاملعلمين،ًواملشرفينالطالبًًتوعية.ً 

 ًأثناءًتنفيذًًفيمعوقاتًوتقديمًالعونًوالتسصصصصصصصصصايالتًالالزمةًًأيةمتابعةًإجراءاتًالتنفيذًالسصصصصصصصصصابقة،ًورصصصصصصصصصصد

 املامةًباملدارس.

 ًالتامعيًواملعلمًاملعاونًإلاًاقتضتًالضرورة.التواصلًم ًاملشرف 

  دور املشرف الجامعي 

 ًًاملدارس.متابعةًت تيلًالطلبةًاملعلمينًفي

 ًًالتيًسيتمًالتركيزًعلىًمالحظتها.ًبها،ًوالتوانبًاألهدافًالخاصةًاملالحظة،ًوتحديدتوضيحًمامة

 ًباألخطاءًالشائعةًفيها.تطبيقيةًللطالبًفيًاملامة،ًوتوعيتهمًأمثلةًتقديمًنمالجًًوًشرر

 املامة.األدواتًالتيًسيتمًاستخدامااًفيًًتوضيح 

 ًوإعالنًدرجتهًرسميا.تقييمًأداءًالطالبًاملعلمًبعدًالنتهاءًمنًاملامة، 

  دور املعلم املعاون 

 ًًوإعداده.تحضيرًالدرس

 املتدربًبن خةًمنًخطةًالدرسًدًالطالبيزًوت.ً
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 الذيًسيعملًعليهًالطالبًفيًالدرس.ًالسلوكيالادفًدًيحدت 

 حصتينعلىًمدىًئهًبمالحظةًأداًللطالبًاملعلمًاملعلمًاملعاوًنًفيًاليومًاألولًيسمح.ً 

 ًتوجيصصهًمجموعصصةمثصصلًًاملاصصام،أنًيسصصصصصصصصصصصصصصصاعصصدهًفيًبعضًاملعلمًاملعصصاونًللطصصالصصبًاملعلمًاليومًالثصصانيًيسصصصصصصصصصصصصصصمحًًفي

فيًبياهماًعلىًاتفاقًمسصصصصصبقًًبناءًاً)ولل وإعدادًأنشصصصصصطةًتعلمًووسصصصصصائلًتعليميةًًالفصصصصصصل،صصصصصصغيرةًمنًتالميذً

.ًيقومًمعلمًالفصصصصصصصصصصصصلًأوًاملنسصصصصصصصصصصصقًأوًاملشصصصصصصصصصصصرفًالتامعيًًاألول(املعلمًللمدرسصصصصصصصصصصصةًفيًاليومًًزيارةًالطالبأثناءً

وفقصصاًللسصصصصصصصصصصصصصصلمًالتقييميًالخصصاصًبصصاملامصصةًًوللصص ً،ذهًاملامصصةأدائصصهًلاصصًأثنصصاءًفيًبصصاإلشصصصصصصصصصصصصصصرافًعلىًالطصصالصصبًاملعلم

 بالكلية.وحدةًالتدريبًامليدانيًلوتسليمًالدرجةً

 دور الطالب املعلم 

 ًمختلفينزيارةًالطالبًاملعلمًللمدرسةًعلىًمدىًيومين. 

 ًاملدرسة.ًاملعاونًفيًمعلملحضورًحصتينًل

 الدرسالطالبًبقراءةًمحتوىًًقيام.ً

 أنًيكونًً،ًومراعاةوالذيًمنًاملتوق ًأنًيحققهًالتالميذله،ًنشاطًيرتبطًبالادفًاجحددًًإعداد

 وإيجابيا.ًاوممتعًفاعالالنشاطً

 بالنشاطالعملًالخاصةًًالتعليميةًوأوراقبتحضيرًاملوادًًالقيام.ً

 ًفيًالصف.ًشررًقواعدًالتعاونًوتعليماتهًللطالب

 ًًاملتوقعة.تحديدًاألنماطًالسلوكيةًالتعاونية

 ًًعليهم.تنفيذهمًملاامام،ًوتطبيقًبطاقةًمالحظةًزميلًفيًأثناءًًهزمالئمالحظة

 كتابةًالتأملًالخاصًباملامةًبعدًالنتهاءًمنًأدائه. 

 األدوات املستمدمة في املهمة:  -3

 ًةًببطاقةًمالحظةًالسصصصصتعانإلىًنمولجًخطةًالدرسًوأوراقًالعملًالخاصصصصصةًباألنشصصصصطةًاملطبقة،ًيمكنًباإلضصصصصافة

 ، (3ملحق )تنفيذًاجتموعاتًالصغيرةًًأثناءًفيًزميل

 (فق  التربية الخاصة برنامج لطلبة:) ًفيجبًعليهمًالستعانةًببطاقةًمالحظةًزميلًفيًاثناءًتنفيذًاجتموعات

 باإلضافةًإلىًنمولجًخطةًالدرسًوأوراقًالعملًالخاصةًباألنشطةًاملطبقة، (8)ملحق  الصغيرة

ًً-:ًلتقييما -4

السصصصصصصصلمًًااملامةًمسصصصصصصصتخدماًًعلىاملشصصصصصصصرفًالتامعيًبتقييمًأداءًالطالبًاملعلمًًاملنسصصصصصصصق،ًأوًالصصصصصصصصف،ًأويقومًمعلمً -

ًوالتنوعًفيًاجتموعة،عنصصصصصصصصصصرينًفقطًمنهًوهماًإدارةًًصصصصصصصصصصغيرةً)فيالتقييميًالخاصًبمامةًالعملًم ًمجموعاتً

 (7 ملحق رقم) ًاملقررًبتقييمًالطالبًاملعلمًفيًبقيةًبنودًالسلمًالتقييمي.ًاستالبينماًيقومًًالتعليم(طرقً

قومًمعلمًالتربيةًالخاصصصصصصصصصصصصصةًأوًاملشصصصصصصصصصصصصرفًالتامعيًبتقييمًأداءًالطالبةًاملعلمةًي( لطلبة التربية الخاصتتتتتتتتتتة فق ) -

 (10ملحق رقم )باستخدامًالسلمًالتقييميً
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 Micro-teachالتدريس المصغر  مهمةثالثا: 

 

 املصغر:وصف مهمة التدريس  -1

إلحدىًالدروسًفيًأحدًمناهجًالتخصصًالحاليةًبمرحلةًتعليميةًتقديمًخطةًدرسًتتطلبًمامةًالتدريسًاملصغرً     

علىًدقيقة30ًًبتطويرًخطةًدرسًمدتهً،ًوُيلزمًالطالبًاملعلمًوزارةًالتعليمًوًالتعليمًالعاليًفيًدولةًقطرًتتب ًمعينة،

قبلًاملعدةًمنًبحيثًتعكسًخطةًالدرسًً،(14رقمًوصياغتهًفيًالنمولجًالرسميًاملعتمدًمنًكليةًالتربيةً)ملحقًًاألقل،

ًًمعرفتهًالطالب ًالتدريس ًباستراتيجيات ًاملتنوعة، ًالصفيواستراتيجيات ًأً،التفاعل ًتصميم ًالتعلمومعايير ًنشطة

ًالدرسًالذيًخطةًبتنفيذًًأنًيقومًوعلىًالطالبً.ًوكافةًالوسائلًواألدواتًالالزمةًألنشطةًالدرسًوتنفيذها،
ُ
لهًًططخ

ًً.وفيًضوءًالقواعدًاملعلنةًمنًكليةًالتربيةًاملقرر،ولل ًبحسبًًفيًاملدرسةً/ًأوًفيًاجحاضرة(ً)إما

مكماً ً.هبالعرضًالتقديميًالخاصًًثمًُيناقشاملقررًوالزمالء.ًبعدًتقديمًالدرس،ًًأستالالعرضًالتقديميًمنًقبلًًُيقي 

ً.التدريسًاملصغرًسيقومًكلًطالبًبكتابةًصحيفةًالتفكرًالخاصةًبالدرسًتقديموبعدًالنتهاءًمنً

 : ووحدة التدريب امليداني، والطالب املعلماملعاون  املشرف، واملعلمأدوار  -2

 :دور وحدة التدريب امليداني 

 ًبدولةًقطر،ًوإعالنهاًرسميا،ًتحديدًقائمةًباملدارسًاملعتمدةًمنًقبلًوزارةًالتعليمًوالتعليمًالعالي

 والتواصلًاملستمرًمعاا.

 املامةاملعلمينًواملشرفينًالتامعيينًواملعلمينًاملتعاونينًبإجراءاتًتنفيذًًتوعيةًالطلبة. 

 ًالعونًوالتسايالتًالالزمةًأثناءًتنفيذًًمعوقات،ًوتقديمًأيةمتابعةًإجراءاتًالتنفيذًالسابقة،ًورصد

 املامةًباملدارس.

  املشرفًالتامعيًواملعلمًاملعاونًإلاًاقتضتًالضرورة.ًالتواصلًم 

  الجامعي:دور املشرف 

 ًًاملدارس.متابعةًت تيلًالطلبةًاملعلمينًفي

 ًوالتوانبًالتيًسيتمًالتركيزًعلىًمالحظتها.ً،ًصبهاًتوضيحًمامةًاملالحظةًوتحديدًاألهدافًالخاصة

 ًًوأمثلة.تقديمًنمالج

 األدواتًالتيًسيتمًاستخداماا.ًتوضيح 

 ًاملامةتقييمًأداءًالطالبًاملعلمًبعدًالنتهاءًمن.ً 

  املعاون:دور املعلم 

 ًًوإعداده.تحضيرًالدرس

 الدرسالطالبًاملتدربًبن خةًمنًخطةًًتزويد.ًً

 فيًالصف.ًوعنصرًاجحتوىًالذيًسيقومًالطالبًبتدريسه،ًللطالبالسلوكيًالادفًًتحديد 

 حصتينعلىًمدىًاملعلمًاملعاونًًبمالحظةًأداءللزيارةًًفيًاليومًاألوًلًطالبًاملعلمالسمارًلل. 
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 ًبتدريسًدرسًمصغرًسبقًوأنًاتفقًم ًاملعلمًاملعاونًعلىًًللزيارةًاليومًالتاليًفيًاملعلمالسمارًللطالب

وتقييمهًعلىًالعنصرينًًئهأدايقومًاملعلمًاملعاونًبإعطائهًتغذيةًراجعةًعلىًًومحتواهًفيًالزيارةًاألولى،ً

 كماًهوًموضحًفيًالسلمًالتقييميًالخاصًباملامة.ًاجخصصةًله،ًفيًالبطاقةًاجحددين

  املعلم:الطالب  دور 

 زيارةًالطالبًاملعلمًللمدرسةًعلىًمدىًيومينًمختلفين. 

 .تنفيذًاملالحظةًالصفيةًللمعلمًاملعاون،ًوالتفاقًعلىًالدرسًومحتواه 

 ًًامليداني.اللتزامًبتعليماتًوحدةًالتدريب

 ًية:كليةًالتربلنمولجًًوفقااآلتيةًتتوفرًفيهاًالعناصرًًمتكاملةًخطةبإعدادًاللتزام 

وتكتبًهذهًً،إلخوالتاريخ..ًاملعلوماتًالخاصةًبعنوانًالوحدةًوالدرسًوالحصةًًللخطة: وتشملالبيانات العامة  -أ

ًاجخصصةًلكلًماها.ًالفراغاتًاملتوفرةًاملعلوماتًفي

 حرفًاملعيارًبالدرسًومخرجاتهًم ًكتابةًرقمًًوالخاصًاملعيارًًكتابة: املناهج القطريةمعيار  -ب

عليمية  -ج
ّ
بعدًالنتهاءًمنًفعلهًيستطيعونًًوما،ًمعرفتهًُاًيجبًعلىًالطالبًوتصفًم: للقياس( )قابلةاألهداف الت

 .الدرس

ة -د عليميَّ
َّ
شاطكميةًاوتصف  :املواد الت

َّ
ًوسائطًاإلعالمًاملتعددةًعندًالحاجةً،ملوادًاجختلفةًالالزمةًللن  .لًتنس 

مصادرًاملعلوماتًاألخرىًالتيًيمكنًالستعانةًبهاًًلكترونيًأواإلأسماءًالكتب،ًالنصوص،ًاملوق ًًترفق :املصادر -ه

 .فيًوض ًخطةًالدرس

 إجراءات التدريس -و

البًًأساليبًوأنشطةتتضمنً :تنشي  املعرفة السابقة/التركيز -
َّ
اهتمامامًًوجذبلتنشيطًاملعرفةًالسابقةًللط

ًبطررًاألسئلةًأوًًهميًزحفتًو لكنًتأكدًمنًأنًماًتقدمهًيرتبطًبالادفًالعامًًوًا،مبدعًاتنفيذًعرض.ًكنًبللتعلمُّ

الب
َّ
ً.للدرس.ًوبعدًنشاطًالتركيزًحددًهدفًالدرسًللط

نً،الستراتيجياتًالتعليميةًاملتبعةًصف: استراتيجيات املعلم - علمًاستخدامًثمًذًالنشاط.ًينفتًيةكيفًوبي  التَّ
ا،ًوادمجًاجحتوىًوتكنولوجياًالتعليمًفيًالتعاونيًواستخدامًأساليبًالتقص يًوالتحريًعندماًيكونًلل ًممكنًا

نشطةًقدر
 
ً.املستطاعًاأل

هًالطلفيًالحالتًال: أنشطة الطالب - ً؛إعطاءًأمثلةًنمالج،ًأواستخدامًًعنًطريقًةبتعليميةًاملباشرةًقدًيوجَّ

يقومونًبأنشطةًاستكشافًأوًاستقصاءًبةًإلاًماًكانًالطلًوباستقاللية.ًًبأنشطةًعملًتنفذمنًثمًيزودونًًو

،ًقدًتسمحًلامًبتفسيرًالنتائجًومتابعةًاألسئلة
ا
ثمًوضحًالنقاطًالضروريةًواملرتبطةًبمعلوماتًمحتوىًً،أول

 .وأسئلتهمًةباملتوقعةًالقائمةًعلىًتجاربًالطلالحلولًًمعين،ًأو
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عديالت/ -ز
َّ
مايزالت

َّ
لويًالحتياجاتًاملتنوعة.ًماًالذيًًةبامًبهًلتمييزًأوًلتعديلًدرسًللطلماًيمكن ًالقيًتقترح :الت

أوًالذينًبحاجةًإلىًًً؟ستقومًبهًللطالبًالذينًيواجاونًصعوبةًفيًفامًاملفاهيمًأوًاملااراتًالتيًتدرَّسًفيًالدرس

 دعمًإضافي؟

ًًتقترر :الدرستمديد  -ر
ا
رق
ُ
القيامًبهًلتطبيقًاملفاهيمًًبةلكرًماًيمكنًللطلاتوسي ًأوًتمديدًالنشاطًللطالب.ًًولًاهناًط

ًويمكنًاستخدامً ً الذينًأكملواًعملامًوعلىًاستعدادًًبةنشطةًللطلهذهًاألواملااراتًاملكتسبةًألوضاعًجديدة.

بتطبيقًماًتعلموهًفيًالدرسًبسياقًًبةلحيثًيقومًالطً؛معلومةًجديدةًةلالنتقالًلش يءًآخر.ًًهناًلًيتمًتقديمًأي

ً.جديد

ًاهدفًالدرسًمجددًاًاعرضًالدرس،ًلختام :الغلق -ط ًأوتلخيصًوإنًرغبتًاطلبًماهمً. دًًاألنشطة، ًالرَّ ًنعطلب 

بلًالطالبًللتأكدًمنًفامامًللمفاهيمًاألساسيةًالتيًتناولااًالنشاط   .األسئلةًمنًق 

ًًتشرر :التقييم -ي
ُ
قييمًوالكرالطلبة،ًخططًلتقييمًكيفًت ًالتَّ نًتقييم ًمعيار   

م  ض  ةًموادًلزمةًلذل .ًو   (rubric) أيَّ

ًلل ًمناسبًاًاملستخدم ًيكون ًاملالحظاتًعندما ًتدقيق ًقوائم ًأو ًاألهدافًً،األغراضًالتقييم ًمنًمطابقة د
َّ
وتأك

ً.لعملياتًالتقييم

ًً:اآلتيةلةًلستعانةًباألسئويتمًالتفكرًفيًالتدريس،ًبا :التفكر يتم بعد تدريس الدرس -ك

ًملالاًفيًاعتقادكًكانًعلىًماًيرام؟ًالدرس؟ماًالذيًكانًعلىًماًُيرامًفيًًأ.

ًماًالذيًيمكن ًالقيامًبهًلتحسينًالدرسًفيًاملرةًالقادمة؟ًب.

مًًج.
ُّ
متًتعل ًالطالب؟كيفًقي 

 تقييم التدريس املصغر:  -3

أثناءًتنفيذًالدرسًفيًبمالحظةًأداءًالطالبًًاملشصصصصصصصصصصصصصصرفًالتامعي:ًيقومًاملشتتتتتتتتتتترف الجامعيالتقييم من خالل  -أ

قالصصصصصصفًأوًداخلًاجحاضصصصصصرة،ًًوًسصصصصصواءًداخل
ُ
مًكافةًعناصصصصصصرًخطةًالدرسًمنًخاللًروبركًالتقييمًالكاملًيً ت

سصصلمًالتقييمًًيسصصتخدمطلبة التربية الخاصتتة لو ،ً(11ملحق رقم )للتدريسًاملصصصغرًواملعتمدًمنًكليةًالتربيةً

 (15)ملحق رقم فيً

عنًعدمًولل ًفيًحالةًعدمًقدرةًأستالًاملقررًًقبل منسق املادة في املدرسة/ معلمة الصف: التقييم من -ب

ًمعيارينأداءًالطالبًفيًتقييمًفيًهذهًالحالةًيتمً،ًًوداخلًاملدرسةًلتقييمًالطالبًبنفسهًفيًالصفًحضوًرال

عتمدوالتيً ،(12 )ملحق رقمفيًاستمارةًسلمًالتقييمًاملتدرجًًموضحهوًًفقط،ًكما
ُ
ًإدارةًرسميا،ًبخاتمًت

خطةًنمولجًباقيًعناصرًًثمًتسليمااًفيماًبعدًإلىًإدارةًكليةًالتربية،ًويستكملًأستالًاملقررًتقييمً،املدرسة

 ، (13 رقم ملحقحدةً)املقدمةًمنًكلًطالبًعلىًًالدرس

ً
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 )لطلبة التربية الخاصة فقط(  IEPوصف مهمة الخطة التربوية الفردية 

 لخطة التربوية الفردية وصف مهمة ا -1

ًوصفتتضمنًًمتكاملةًتربويةًاعدادًخطةتتطلبًمامةًالخطةًالتربويةًالفرديةً
ا
ًمكتوبًا

ا
لخدماتًالتربويةًلًا

،ًبحيثًتبنىًعلىًبعضًويًالحتياجاتًالتربويةًالخاصةاحتياجاتًكلًتلميذًمنًلًتفتضيهاوالخدماتًاملساندةًالتيً

بنموذج خطة الدرس في ملحق رقم مع االستعانة التالية،ًًاعدادهاًاألدوار،ًوتتب ًفيًنتائجًالتشخيصًوالقياس

 ( في هذا الدليل.15بسلم التقييم بملحق رقم )( و 14)

 ووحدة التدريب امليداني:  ،والطالب املعلم املعاون، أدوار املشرف، واملعلم -2

 :دور وحدة التدريب امليداني 

 ًوزارةًالتعليمًوالتعليمًالعاليًبدولةًقطر،ًوإعالنهاًرسميا،ًتحديدًقائمةًباملدارسًاملعتمدةًمنًقبل

 والتواصلًاملستمرًمعاا.

 .توعيةًالطلبةًاملعلمينًواملشرفينًالتامعيينًواملعلمينًاملتعاونينًبإجراءاتًتنفيذًاملامة 

 يذًمتابعةًإجراءاتًالتنفيذًالسابقة،ًورصدًأيةًمعوقات،ًوتقديمًالعونًوالتسايالتًالالزمةًأثناءًتنف

 املامةًباملدارس.

 .التواصلًم ًاملشرفًالتامعيًواملعلمًاملعاونًإلاًاقتضتًالضرورة 

 :دور املشرف الجامعي 

 .ًمتابعةًت تيلًالطلبةًاملعلمينًفيًاملدارس

 .ًتوضيحًمامةًاملالحظةًوتحديدًاألهدافًالخاصةًبها،ًصًوالتوانبًالتيًسيتمًالتركيزًعلىًمالحظتها

 .ًتقديمًنمالجًوأمثلة

 األدواتًالتيًسيتمًاستخداماا.ًحتوضي 

 ً.تقييمًأداءًالطالبًاملعلمًبعدًالنتهاءًمنًاملامة 

 :دور املعلم املعاون 

 ًًوإعداده.تحضيرًالدرس

 ًالدرس.ًالطالبًاملتدربًبن خةًمنًخطةًًتزويد

 ًالسلوكيًللطالب،ًوعنصرًاجحتوىًالذيًسيقومًالطالبًبتدريسهًفيًالصف.الادفًتحديد 

 حصتين.علىًمدىًاملعلمًاملعاونًًبمالحظةًأداءللزيارةًفيًاليومًاألولًًملعلمالسمارًللطالبًا 

 بتدريسًدرسًمصغرًسبقًوأنًاتفقًم ًاملعلمًاملعاونًعلىًللزيارةًًاليومًالتاليًالسمارًللطالبًاملعلمًفي

وتقييمهًعلىًالعنصرينًًئهيقومًاملعلمًاملعاونًبإعطائهًتغذيةًراجعةًعلىًأداًومحتواهًفيًالزيارةًاألولى،ً

 كماًهوًموضحًفيًالسلمًالتقييميًالخاصًباملامة.ًاجحددينًفيًالبطاقةًاجخصصةًله،
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  الطالب املعلم: دور 

 زيارةًالطالبًاملعلمًللمدرسةًعلىًمدىًيومينًمختلفين. 

 .تنفيذًاملالحظةًالصفيةًللمعلمًاملعاون،ًوالتفاقًعلىًالدرسًومحتواه 

 ًًوحدةًالتدريبًامليداني.اللتزامًبتعليمات

 :اللتزامًبإعدادًخطةًمتكاملةًتتوفرًفيهاًالعناصرًاآلتيةًوفقاًلنمولجًكليةًالتربية 

،ًوتكتبًهذهً املعلوماتًالخاصةًبعنوانًالوحدةًوالدرسًوالحصةًوالتاريخ..ًإلخًالبيانات العامة للخطة: وتشمل -ل

ًاجخصصةًلكلًماها.ًالفراغاتًاملتوفرةًاملعلوماتًفي

 حرفًاملعيارًالخاصًبالدرسًومخرجاتهًم ًكتابةًرقمًًواملعيارًًكتابةاملناهج القطرية: معيار  -م

عليمية  -ن
ّ
بعدًالنتهاءًمنًفعلهًيستطيعونًًمعرفتُه،ًومااًيجبًعلىًالطالبًوتصفًمللقياس(:  )قابلةاألهداف الت

 .الدرس

ة -س عليميَّ
َّ
شوتصف  :املواد الت

َّ
ًوسائطًاإلعالمًاملتعددةًعندًالحاجةً،اطكميةًاملوادًاجختلفةًالالزمةًللن  .لًتنس 

لكترونيًأوًمصادرًاملعلوماتًاألخرىًالتيًيمكنًالستعانةًبهاًأسماءًالكتب،ًالنصوص،ًاملوق ًاإلًترفق :املصادر -ع

 .فيًوض ًخطةًالدرس

 إجراءات التدريس -ف

البًًتتضمنًأساليبًوأنشطةتنشي  املعرفة السابقة/التركيز:  -
َّ
اهتمامامًًوجذبلتنشيطًاملعرفةًالسابقةًللط

ًبطررًاألسئلةًأوًيًزحفتًو ا،ًًوتنفيذًعرض.ًكنًبهمًللتعلمُّ لكنًتأكدًمنًأنًماًتقدمهًيرتبطًبالادفًالعامًمبدعا

الب
َّ
ً.للدرس.ًوبعدًنشاطًالتركيزًحددًهدفًالدرسًللط

علمًثمًذًالنشاط.ًينفتًيةكيفنًوبيً ً،الستراتيجياتًالتعليميةًاملتبعةًصفاستراتيجيات املعلم:  - استخدامًالتَّ
ا،ًوادمجًاجحتوىًوتكنولوجياًالتعليمًفيًالتعاونيًواستخدامًأساليبًالتقص يًوالتحريًعندماًيكونًلل ًممكنًا

نشطةًقدر
 
ً.املستطاعًاأل

هًالطلبأنشطة الطالب:  - ً؛إعطاءًأمثلةًنمالج،ًأوعنًطريقًاستخدامًًةفيًالحالتًالتعليميةًاملباشرةًقدًيوجَّ

يقومونًبأنشطةًاستكشافًأوًاستقصاءًبةًإلاًماًكانًالطلًوباستقاللية.ًًبأنشطةًعملًتنفذومنًثمًيزودونً

،ًقدًتسمحًلامًبتفسيرًالنتائجًومتابعةًاألسئلة
ا
ثمًوضحًالنقاطًالضروريةًواملرتبطةًبمعلوماتًمحتوىًً،أول

 .وأسئلتهمًةالحلولًاملتوقعةًالقائمةًعلىًتجاربًالطلبًمعين،ًأو

عديالت/ -ص
َّ
مايز:الت

َّ
لويًالحتياجاتًاملتنوعة.ًماًالذيًًةماًيمكن ًالقيامًبهًلتمييزًأوًلتعديلًدرسًللطلبًتقترح الت

أوًالذينًبحاجةًإلىًً؟ًستقومًبهًللطالبًالذينًيواجاونًصعوبةًفيًفامًاملفاهيمًأوًاملااراتًالتيًتدرَّسًفيًالدرس

 دعمًإضافي؟
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ًًتقترر :الدرستمديد  -ق
ا
رق
ُ
القيامًبهًلتطبيقًاملفاهيمًًبةلكرًماًيمكنًللطلااًلتوسي ًأوًتمديدًالنشاطًللطالب.ًًوهناًط

ًويمكنًاستخدامًهذهًاألنشطةًللطل ً الذينًأكملواًعملامًوعلىًاستعدادًًبةواملااراتًاملكتسبةًألوضاعًجديدة.

بتطبيقًماًتعلموهًفيًالدرسًبسياقًًبةحيثًيقومًالطلً؛معلومةًجديدةًةلالنتقالًلش يءًآخر.ًًهناًلًيتمًتقديمًأي

ً.جديد

ًاعرضًلختام :الغلق -ر ًهدفًالدرسًمجددًاًالدرس، ًأوتلخيصًوإنًرغبتًاطلبًماهمًا. دًعًاألنشطة، ًالرَّ ًنطلب 

بلًالطالبًللتأكدًمنًفامامًللمفاهيمًاألساسيةًالتيًتناولااًالنشاط   .األسئلةًمنًق 

ًًتشرر :التقييم -ش
ُ
قييمًلكرالطلبة،ًواخططًلتقييمًكيفًت ًالتَّ نًتقييم ًمعيار   

م  ض  ةًموادًلزمةًلذل .ًو   (rubric) أيَّ

ًلل ًمناسبًا ًيكون ًاملالحظاتًعندما ًتدقيق ًقوائم ًأو ًألغراضًالتقييم ًاألهدافًً،ااملستخدم ًمنًمطابقة د
َّ
وتأك

ً.لعملياتًالتقييم

ًً:اآلتيةلستعانةًباألسئلةًويتمًالتفكرًفيًالتدريس،ًبا :التفكر يتم بعد تدريس الدرس -ت

ًأ.ًماًالذيًكانًعلىًماًُيرامًفيًالدرس؟ًملالاًفيًاعتقادكًكانًعلىًماًيرام؟

ًب.ًماًالذيًيمكن ًالقيامًبهًلتحسينًالدرسًفيًاملرةًالقادمة؟

مًالطالب؟
ُّ
متًتعل ًج.ًكيفًقي 

 تقييم التدريس املصغر:  -4

أثناءًتنفيذًالدرسًفيًبمالحظةًأداءًالطالبًًالتامعياملشصصصصصصصصصصصصصصرفً:ًيقومًاملشتتتتتتتتتتترف الجامعيالتقييم من خالل  -ت

قسواءًداخلًالصفًأوًداخلًاجحاضرة،ًًو
ُ
السلمًلدرسًمنًخاللًالتربويةًالفرديةًلًخطةالمًكافةًعناصرًيً ت

 (15وسلمًالتقديرًالكاملًللتدريسًاملصغرًملحقً)ً(13ملحقًرقمً)ًفيًالتقييميًللخطةًالتربويةًالفردية

عنًعدمًولل ًفيًحالةًعدمًقدرةًأستالًاملقررًًق املادة في املدرسة/ معلمة الصف:التقييم من قبل منس -ث

ًمعيارينحضورًلتقييمًالطالبًبنفسهًفيًالصفًداخلًاملدرسة،ًويتمًفيًهذهًالحالةًتقييمًأداءًالطالبًفيًال

عتمدًرسميا،ًوالتيً، (12 )ملحق رقمفيًاستمارةًسلمًالتقييمًاملتدرجًًهوًموضحًفقط،ًكما
ُ
ًبخاتمًإدارةت

خطةًنمولجًثمًتسليمااًفيماًبعدًإلىًإدارةًكليةًالتربية،ًويستكملًأستالًاملقررًتقييمًباقيًعناصرًً،املدرسة

ً(، 13ملحق رقم املقدمةًمنًكلًطالبًعلىًحدةً)ًالدرس

ً

ً

ً

ً

ً
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  خبرات الساعات العملية: عند تنفيذعامة  إرشاداتتعليمات و 

 تعليمات خاصة بالطالب المعلم:  -1
 ً ًبالتوقيتًاجحدد ًالتدريبًاملًواللتزام ًإدارة ًقبل ًمن ًاملعلن ًلت تيل ًالتربية ًكلية ًفي فيًًاألسماءيداني

 املدارسًاجحددة.

 ًفيهاًفقط.ًالساعاتًالعمليةعدمًالت تيلًإلًفيًمدرسةًواحدةًفقط،ًواللتزامًبتنفيذًماام 

 املاامبدقةًألداءً اجحدد املوعد في املدرسة إلى لحضوًراللتزامًبا. 

 .اللتزامًبالزيًالرسميًاجحتشمًوالحديثًبصورةًلئقة 

 ًاتعاونًا ومعلميها املدرسة إدارة م  والتعاوًن املدرسية، واللوائح بالتعليماتاللتزام ً
ا
 .ًفيًحفظًالنظامًاملدرس يًكامال

 ًإضاعتهاستثمارًالوقتًاملتارًداخلًاملدرسةًفيًتنفيذًاملاامًاجحددةًوالحرصًعلىًعدم. 

 ًةًالتجنبًالتامًإلثارة  .عاونينامل املعلمينًوأ اإلدارة،ًوأ الطلبة، م  خالفاتأوًًمشكالتأي 

 ً ًالعملية اجخصصة املاام ومراجعة التخصص، في عاوًنامل باملعلم الجتماعالحرصًعلى ،ًللساعات

 واللتزامًبتنفيذًتوجيهاتهًفيًإطارًتنفيذًماامًالخبرةًامليدانية.

 ًالتعليم مانة بأخالقياتباللتزامً ولل  والتامعة، الكلية عنالحرصًعلىًتقديمًصورةًمشرفة. 

 ةًفقطاملطلوب املاام وتنفيذ الزيارة، بأهداف التقيد. 

 ماامًالساعاتًتنفيذًًأثناءفيًًاللتزامًباستخدامًاألدواتًاملعتمدةًمنًكليةًالتربيةًواملرفقةًبهذاًالدليل

 .العمليةًاملقررة

 املدارس لبةلط حسنة قدوة يكوًن أن على الحرص. 

 ًةاللتزامًبعدمًالستفسارًعن نتائجًللتقييمًالخاصًبمامةًالخبرةًامليدانيةًوعدمًالتطوعًباستالمًأيًًأي 

 نتائجًمنًاملدرسةًإليصالااًألستالًاملقررًأوًإدارةًالكلية.

 تعليمات خاصة للمعلم المعاون: -
 ًباملدرسةًوعناصرهاًالتيًقدًيحتاجااًوفقاًللماامًاملكلفًبها.مقابلةًالطالبًاملعلمًوتعريفه 

 ًوفقاًلذدواتًاملعتمدةًمنًكليةًًوتقييمه،ًمعهوحضورًالحصصًًاملعلم،اللتزامًبالتواجدًم ًالطالب

ًالتربيةًواملرفقةًم ًالخطاباتًالرسمية.ً

 ًًالتيًتعوقه.الحرصًعلىًتنفيذًكافةًاملاامًاجحددةًللطالبًاملعلم،ًوتذليلًالعقبات

 ًامساعدًامعلموالتعاملًمعهًبكونهًً،املانةًخالقياتألًم ًالطالبًاملعلمًوفقاًآلدابًًوالهتمامًبالتعام

ًفيًاملستقبل.ًلهًحالياًوزميلً

 ًًم ًالقيامًبالتدريس.وضبطهًمااراتًإدارةًالصفًضرورةًتدريبًالطالبًاملتدربًعلى
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 ًوتزويدهًًأدائهتزويدًالطالبًاملتدربًبتغذيةًراجعةًحولًأدائهًالتدريط يًوخططهًالصفية،ًومناقشتهًفي

 الضعفًعنده،ًومقترحاتًتالفيهاًمستقبال.ًنقاطًوبإرشاداتًحولًنقاطًالقوةً

 :بالمشرف الجامعيتعليمات خاصة  -
 ً ًللطلبة.إدارةًالتدريبًامليدانيًبالكلية،ًوترتيبًتوقيتًتنفيذًماامًالساعاتًالعمليةًالتنسيقًم

 ًبالتوقيتاتًالرسميةًاملعلنةًمنًكليةًالتربيةًلتنفيذًماامًالساعاتًالعملية.املعلمينًإعالمًالطلبة 

 ًعلىًاملدارس.ًوزي التربية،ًللتلبياناتهمًفيًوحدةًالتدريبًامليدانيًبكليةًًالطلبةًاملعلمينمتابعةًت تيل 

 ًعلىًالطلبةًاملتدربينًخاللًفترةًالزياراتًاجخصصةًلتنفيذًالساعاتًالعملية.ًاإلشراف

 ًأثناءًالزياراتًامليدانية.ًفيًالشررًالوافيًللواجباتًواملاامًاملطلوبةًمنًالطلبةًاملتدربين

 ًًالتدريبًامليداني.ًأثناءًفياملتدربينًتقييمًالطلبة

 الكاملًبالتعليماتًوأداءًاملاامًبإتقان.ًبضرورةًاللتزامًاملعلمينالطلبةًًتنييه 

 ًاًمنًخاللًالبالكًبورد.بنتائجًتقييماتهمًفيًماامًالساعاتًالعمليةًرسميًاإعالمًالطلبةًاملعلمين 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 مالحق الدليل

 في مقرر المنهج والتقييمالصفية مالحظة البطاقة  1ملحق رقم 
ً

ً------------التاريخ:ًً-------------------------الطالبة:ً/ًًالطالباسمً

ً------------------املوضوع:ًًًًً---------------املرحلةًوالصف:ً

ً

 املنهج والتدريس:  -املحور األول 

ًهلًكانًهناكًأهدافًللدرسًالذيًتمًتحضيره؟ -1

 عليها.ًمثالينإلاًكانتًاإلجابةًب)نعم(ًأعطً

(ًأمصصامًكصصلًً التصصدريسًاآلتيصصةًتمًاسصصصصصصصصصصصصصصتخصصداماصصاًفيًالصصدرس؟ً)حصصددًإجصصابتصص ًبوضصصصصصصصصصصصصصص ًعالمصصةً)أيًمنًممصصارسصصصصصصصصصصصصصصصاتً  -2

ًاستراتيجيةًتمًاستخداماا.

   عمل فردي         استمدام الصور    استمدام التكنولوجيا من قبل املعلم 

        عمل بأزواج   قراءة شفهية    استمدام التكنولوجيا من قبل الطالب 

    مجموعات صغيرة   قراءة صامتة    النمذجة 

      تدريس جماعي   قراءة بأزواج    تدريبات عملية 

 ًً؟ألكرهاهلًلحظتًممارساتًأخرى؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 التقييم: -املحور الثاني

 (ًأمامًالنوعًاملستخدم.)ًتمًاستخدامااًفيًالدرس،ًض ًعالمةأيًمنًأنواعًالتقييمًاآلتيةً -3

 .)أسئلة تحريرية )كتابية 

 .أسئلة لكل الصف 

 .أسئلة فردية 

 .واجبات منزلية 

  استمدام قوائم الرصد(Chick List)  

 :ذكرهااهل تم استمدام أنواع تقييم أخرى؟  -4

 

 

 

 املحور الثالث: التفكر في الدرس:
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 املمارسات التي أعجبتك في هذا الدرس؟ما  -5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 املمارسات التي لم تعجبك في الدرس؟ ما  -6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 للتغلب على تلك املمارسات التي لم تعجبك؟ما مقترحاتك  -7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2020مارس   
 26 

 classroom Management EDUC 316مالحظة ملقرر اإلدارة الصفية  بطاقة 2ملحق رقم 

 

 : ...........................................      رقم القيد: ..................................... اسم الطالب

 الدرس: .............................الصف و الشعبة:......................................      موضوع 

 

 

البيئةًالصفية،ًتنظيمًغرفةًالصف،ًإدارةًاملعلمًلغرفةًالصف،ًضبطًمالحظةًعامةًإلدارةًالصف:ً)ًوًتشملً .1

توضيحًقوانينًإدارةًغرفةًالصف،ًتفاعلًاملعلمًم ًالطلبةً،ًتفاعلًالطلبةًم ًبعضامًالبعض،ًموقفًاملعلمً

أوًكاورًسلوكًمرغوبًفيه،ًتوزي ًاملاامًوًالتعليماتًعلىًالطلبة،ًإدارةً،عندًكاورًسلوكًغيرًمرغوبًفيهً

ًدرجات(6ًلوقتًالحصةً،ًالخً....................ًًًً)املعلمً

ًاملالحظات:
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 درجات(4ً)السلوكًاملشكل:ًًوحددًًالصفيةًاملرتبطةًبسلوكياتًالطلبةًاملشكالتًإحدىاخترً .2

 :السلوكًاملشكل 

 

 

 

 

 ًرأيت؟ً(ً:ً)مالاوصفًالحدث 

 

 

 

 

 

 ً؟السلوكًاملشكلمتىًحدث 

 

ًًًًًًًًًًأثناءًالعملًالفرديًًًًًًًًًًًً□عملًاجتموعاتًًًًًًأثناءً□شررًاملعلمًًًًًًًًًًًًًأثناءً□فيًبدايةًالحصةًًًًًًًًً□

نهايةًالحصةًًًًًًًًًًًًًًفيً□فيًمعظمًاألوقاتًًًًًًًًًًًًً□املناقشاتًالصفيةًًًًًًأثناءً□أثناءًتقييمًالطلبةًًًًًًًً□  

 

 ؟ً)ًاألولىًوًالثانية(ً  يًالحصةكمًمرةًحدثًالسلوكًف 
أثناءًاألجزاءًاجختلفةًمنًوقتًالحصةًفيًنًتكرارًحدوثًالسلوكًاملشكلدوً   

 

 

دقيقة10ً-0 الوقت دقيقة10-20ً  دقيقة20-30ً  دقيقة30-40ً  دقيقة40-50ً   

التكرارًفيًالحصةً

 األولى

     

دقيقة60ً-50 الوقت  60-70 دقيقة80ً-70 دقيقة   80-90 100-90 دقيقة   

 دقيقة

التكرارًفيًالحصةً

 الثانية

     

 الذيًيحدثًفيهًالسلوكًاملشكلًباستمرار؟ًحصةماًالوقتًفيًال 
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وقدمًمقترحات ًلتعديلً،ًوًموقفًاملعلمًمنهًًأسبابه،اكتبًرأي ًحولًالسلوكًاملشكلًمنًحيثًخصائصهًوً .3

 درجات(6ً)ًًًًًًًًًًًاتًًالتيًدرستهاًفيًاملقرر.ًًًًًالسلوكًاملشكلًم ًربطهًباملفاهيمًوالحقائقًوالنظري

 

 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

 

 

 

اًارسمً" .4 ً"ًًبيانيا
ا
علىًًاعامًااستنتاجيوضحًتكرارًالسلوكًاملشكلًحسبًتوزي ًوقتًالحصة،ًوًاكتبًشكال

 درجات(4ً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً؟لل 

 

 الرسمًالبياني
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 الستنتاج:
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 (خاصة بعمل المجموعات الصغيرةالزميل )بطاقة مالحظة  3 ملحق رقم

ً

ً------------التاريخ:ًً---------------------------------------------------:ًًالطالبةً/ًاسمًالطالب

ً-----------------------------------------املوضوع:ًً---------------املرحلةًوالصف:ً

ً

،ًم ًلكرًمثالًفيًحالًتطبيقًلم تطبقأمًًوبقتلتحديدًإنًكانتًاملمارساتًالتاليةًً)✔(عالمةًًض  -1

 املمارسة:

ًمثالً)فيًحالًأنهاًطبقت(ًلمًتطبقًطبقتًاملمارسة

ًاألهدافًوضور-أ ،ً ًومناسبتها م ًومواءمتها

ًمعاييرًاملناهجًويمكنًقياساا.

ًًً

ً

ًومناسبةًً،ًيةتدريساستخدامًعدةًأساليبً-ب

ً ًتعلمًالطللدعم ،ً التفكيرًًااراتملًومراعاتهابة

ًالعلياًومجموعاتًالعملًالصغيرة.

ًًً

ً

ً

ً ًالتًاستخدام-ج ًتفعلًاملواد ً ً ًالتي عليمية

ًالطل ًمشاركة ًتعلمامًًبة، ًمستوى وتناسب

فضالًعنًتنوعااًً،ًومستوىًأنشطةًاجتموعات

ً ًواجتسماتً، ًالبيانية ًوالرسوم ً)الصور مثل

ًوالقراءاتًاملتنوعةًوغيرها...(.

ًًً

ً

ً

ًواألنشطةً-د ًالتعلم ًاستراتيجيات استخدام

جاتًكلًالطالبًاحتياتلبيًًواملوادًالتعليميةًالتي

ًبماًفيهمًالطالبًلويًالحتياجاتًالخاصة.

ًًً

 

ً يركزًالتقييمًاملستخدمًعلىًأهدافًالتعلمً-هص

ً ًالطالب، ًبتعلم ًبوضور ًوالتقييماتويرتبط

ً ًاملتعلمين ًملستوى ًبياهممناسبة ،ًًوعادلة

ً.ًومحتوىًاملادةًوالتعلمًالتعاوني

ًًً

ً

ً

ً

عملًاجتموعاتًبشكلًاعتياديًوتوجيهًًإدارة-و

ً.اعليةتعامالتًاجتموعةًبف

ًًً

ً

ً



 
 

2020مارس   
 31 

 ؟لكرهااهلًلحظتًممارساتًأخرى؟ً -2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ً

ً

ًالتفكرًفيًالدرس:

 املمارساتًالتيًأعتبت ًفيًعملًاجتموعاتًالصغيرة؟ًام -3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ًً

 املمارساتًالتيًلمًتعتب ًفيًعملًاجتموعاتًالصغيرة؟ًماً -4

ً

 للتحسين؟مقترحات ًًماً -5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ًً
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 بطاقة المالحظة الصفية في مقررات استراتيجيات التدريس وطرائقها: 4ملحق رقم 

 الوقت استراتيجيةًاإلدارة املالحظات

النطباعًالعامًحولً 

 الصف

 البيئة

 

 

 عرضًأعمالًالطالب

 

 

 التفاعالت املعلمًم ًالطالب

 

 

 الطالبًم ًاملعلم

 

 

 الطالبالطالبًم ً

 

االستراتيجيات  املالحظات

 التعليمية

 الوقت

 بنيةًالدرس التعلمًالفعال 

 اللتزامًبخطةًالدرس 

ً

 

ًمراعاةًالفروق

مشاركةً لبةمشاركةًالط 

 لبةالط
 لبةًتعاونًالط 

 األسئلةًمفتوحةًاإلجابة 

ً

ً
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 الوقت ممارسات التقييم املالحظات

 التقييم التكويني

  بةالطلمدى فهم  

التقييم الذاتي  

 للمعلم

 

 املستمدمةاألنواع حدد  

  ال /نعم   ال /نعم   ال /نعم 

 أوراق العمل  املنظمات البصرية  مفتوحة اإلجابةاألسئلة  

 بطاقات الخروج  االختبارات  اإلجابة مقيدة  األسئلة 

      

      

 التقييم الختامي
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 )برنامج التربية الخاصة( SPED 303لمقرر (  نموذج المالحظة الصفية السلوكية 5ملحق )

 
 تحديد السلوك المراد قياسه بدقة وتعريفه إجرائياً : ) ..................................... (

 اسم الطالب:                                                                التاريخ:            
 اسم المالحظ:                                                               السلوك:

ان:رقم جلسة المالحظ:                                                        المك  
 وقت ابتداء المالحظة:               وقت انتهاء المالحظة:               الوقت الكلي:

) بشكل سردي، قصصي( :وصف الحالة  

 
 

 
 

 المظاهر السلوكية السلبية:..............................................................................
يجابية:..............................................................................المظاهر السلوكية اإل  

 معايير الحكم على السلوك: .............................................................................
 

  معايير السلوك  وصف السوك

بشكل  الحصص(مثال: لقد لوحظ تكرار السلوك )الغياب عن 
وبشكل متكرر؛ مما سبب تدني مستوى الطالب التعليمي .  ملحوظ

وهنا يمكن قياسه باستخدام أسلوب التكرارات والحزم اإلحصائية 
# 

 قياس تكرار السلوك              

مدتة مستمرة، كما أن نسبة حدوثه هذا السلوك السلبي مثال: 
%. وهكذا،،،،،،،70ساوي تقريبا ت  

 مدة حدوث السلوك

 طوبوغرافية السلوك ...........................
 شدة السلوك ..................

 كمون السلوك ...........................
 

 طريقة تسجيل السلوك المالحظ بالمدة الزمنية ..........................
المالحظ بمدة الكمون .........................طريقة تسجيل السلوك   

 تحديد السوابق واللواحق للسلوك 
 
 
 
 

 تحديد نسبة االتفاق بين المالحظين:  
 
 
 
 

 

 ماذا يحدث قبل وبعد السلوك؟ اوصف الموقف بالضبط 

100×نسبة االتفاق = العدد األصغر /العدد األكبر   
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 لنموذج قياس تكرار السلوك غير السوي  توضيحي مثال

 الفصلمكان املالحظة: نورة     اسم املالحظ: أحمد       اسم الطالب: 

 العنف اللفظي في الفصلالسلوك املالحظ: دقيقة         30الفترة الكلية للمالحظة: 

:
ً
 ألحد أو بعا التالميذ بالصتتف  تعريف الستتلوك املالحظ إجرائيا

ً
 موجها

ً
أن يستتتمدم التلميذ ألفاب بذيئة وغير مالئمة تحمل عنفا

 وذلك أثناء تواجد املعلم بالصف. 

 عدد مرات حدوث السلوك مرات حدوث السلوك وقت االنتهاء وقت البدأ رقم الجلسة التاريخ اليوم 

 6 /    / / / /  ص8 ص7:30 1 1/1 السبت 

 8 / / /    / / / /  ص8 ص7:30 2 2/1 األحد

 8ً/ / /    / / / /  ص8 ص7:30 3 3/1 االثنين

 
 

 التمثيل البياني 

 
 

  تعقيب وتأمل عن الحالة: 
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)طلبة برنامج  SPED 303لمقرر  الصفية للسلوك غير السويمالحظة للالتقييمي  ( السلم6ملحق )

 التربية الخاصة فقط(
 
ما يتم انتقائها  ي لمشكلة سلوكيةتقييم سلوكي وظيفيو بإجراء مالحظة وتسجيل المعلمة الطالبةقوم ت

جمع المعلومات والخط ( 2؛ ) السلوك غير السوي( تحديد 1) -تتضمن:ويجب أن ، من البيئة الصفية

  ( استكمال التحليل الوظيفي ؛4؛ ) لرصد السلوك وتسجيله امتالك مهارات مالحظة( 3؛ ) القاعدي

تفسير السلوك والتأمل فيه.  (5)  

 
 

  المعيار

Exceeds Standard-

3 

 

Meets Standard-2 

 

Approaching 

Standard-1 

 

Not Meeting 

Standard-0 

تحديد 
السلوك 
المراد 
 مالحظته

ويصف السلوك  يحدد
المراد مالحظته 

ا  ا إجرائيا ويعرفه تعريفا
وبدقة كبيرة ويفرق 

بشكل واضح بين 
السلوك المؤقت 

والسلوك غير السوي 
 المراد مالحظته..

يحدد ويصف السلوك 
المراد مالحظته ولكن 
غير قادر على تعريفه 
ا ويفرق  ا إجرائيا تعريفا

بالكاد بين السلوك 
المؤقت والسلوك غير 

المراد السوي 
 مالحظته..

يحدد ويصف السلوك 
المراد مالحظته ولكن غير 

ا  قادر على تعريفه تعريفا
ا وغير قادر على  إجرائيا

التفرقة بين السلوك المؤقت 
والسلوك غير السوي 

 المراد مالحظته..

يحدد ويصف السلوك 
المراد مالحظته 

ا  ا   ويعرفه تعريفا إجرائيا
ول يفرق بين السلوك 

ك غير المؤقت والسلو
السوي المراد 

 مالحظته.

جمع 
المعلومات 

والخط 
 القاعدي

البيانات  يجمع
 ويسجلهااألساسية 
بشكل  ويعرضها

مناسب دون أي أخطاء 
مع وضوح واضحة. 

 البيانات

البيانات األساسية  يجمع
 ويعرضها ويسجلها

على نحو مناسب مع 
 .وجود بعض األخطاء

مع وجود البيانات  يجمع 
، أو  القاعدي يسجلأو أخطاء 

بطريقة تجعل معناها  يعرضها
 .غير واضح

البيانات األساسية  يجمع
غير كاملة أو غير بطريقة 
في جمعها  ويهملدقيقة ؛ 

 .أو تسجيلها أو عرضها

امتالك 
مهارات 
 مالحظة

لرصد السلوك 
 وتسجيله

يجري المالحظة 
العلمية المنظمة وينظم 
المعلومات المتحصل 

 عليها بشكل اتقاني

يجري المالحظة 
العلمية المنظمة وينظم 
المعلومات المتحصل 

 عليها بشكل متوسط

يجري المالحظة العلمية 
المنظمة مع وجود أخطاء 

وينظم المعلومات 
المتحصل عليها بشكل غير 

 جيد

يجري المالحظة 
العلمية المنظمة بشكل 

خاطئ وينظم 
المعلومات المتحصل 

 خاطئاعليها بشكل 

استكمال 
التحليل 
 الوظيفي
 للسلوك

يحدد السوابق 
واللواحق للسلوك 

المراد مالحظته ويفسر 
 السلوك في ضوئها 

يحدد السوابق واللواحق 
للسلوك المراد 

مالحظته ويفسر 
السلوك في ضوئها 

 بشكل متوسط

يحدد السوابق واللواحق 
ا وكذلك  يخطئولكن  أحيانا

يفسر السلوك في ضوئها 
مع وجود أخطاء في 

 التفسير

السوابق يحدد 
واللواحق للسلوك 

المراد مالحظته بشكل 
ويفسر السلوك  خاطئ

في ضوئها بشكل 
ا  خاطئ  أيضا

 التأمل
يعرض رؤيته في 
السلوك ومآله في 

 المستقبل بشكل عميق

يعرض رؤيته في 
السلوك ومآله في 

 المستقبل بشكل متوسط

يعرض رؤيته عن السلوك 
المالحظ بشكل غير واضح 
 وكذا  تحديد مآل السلوك  

يعرض رؤيته عن 
السلوك المالحظ بشكل 

وكذا  تحديد  خاطئ
 مآل السلوك  
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 سلم تقييمات أنشطة المجموعات الصغيرة 7ملحق رقم 
 1 2 3 4 

Differentiation 

of Instruction 

 

التنوع في ورق 

 التعليم 

)التمايزات 

 واالختالفات(

 

Strategies, activities, and 

materials are clearly 

inappropriate for 

students with 

exceptionalities. 

استراتيجيةًتدريسًواحدةً.

،ًنشاطًأوًمادةًتعليميةًتمً

استخدامامًولمًتوافقً

 حاجاتًالطالبًالتعليميةً

استراتيجياتًالتعلمً

لتعليميةًواألنشطةًواملوادًا

املستخدمةًًغيرًمالئمةً

للطالبًلويًًإطالقا

 الحتياجاتًالخاصة

Some of the 

strategies, activities 

or materials used are 

inappropriate for 

students with 

exceptionalities.  

 

ًً

بعضًاستراتيجياتً

التعلمًواألنشطةًواملوادً

التعليميةًاملستخدمةًً

لويًًغيرًمالئمةًللطالب

 الحتياجاتًالخاصة

Strategies, activities 

and materials used 

meet the needs of most 

students, including 

those with 

exceptionalities. 

  

تلبيًاستراتيجياتًالتعلمًً

واملوادًًاألنشطةًو

التعليميةًاملستخدمةً

احتياجاتًمعظمًالطالبً

بماًفيهمًالطالبًلويً

اصةًًالحتياجاتًالخ  

Strategies, activities 

and materials used 

meet the needs of all 

students, including 

those with 

exceptionalities. 

تلبيًاستراتيجياتًً

التعلمًواألنشطةًواملوادً

التعليميةًاملستخدمةًً

احتياجاتًكلًالطالبً

بماًفيهمًالطالبًلويً

 الحتياجاتًالخاصةًً

Group 

Management 

 إدارة املجموعة

 

Does not monitor the 

group or correct 

ineffective group 

interaction 

تموعةًلًتتاب ًسلوكياتًاج

ولًتصححًالتعامالتً

ًطأالخ . 

Rarely monitors the 

group or corrects 

ineffective group 

interaction. 

تتاب ًًنادراًماًتوجهًأو

أوًًسلوكياتًاجتموعة

تصححًالتعامالتً

ًالخطأ  

Occasionally monitors 

the group and corrects 

ineffective group 

interaction. 

تديرًعملًاجتموعاتًفيً

بعضًاألحيانًوتصححً

تعامالتًاجتموعةًغيرً

 الفعالة

Routinely monitors 

the group and 

actively directs 

effective group 

interaction.  

تديرًعملًاجتموعاتً

بشكلًاعتياديًوتوجهً

تعامالتًًاجتموعةً

 بفعاليةًً

 

 

 Individual accountability: Ensuring that students understand that they are individually accountable 

for completing the assignment/ activity and using appropriate strategies to hold each student 

accountable for learning the materials.  This can be done by assigning a specific role to each individual 

in the group.  
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ًالتأكدًمنًمعرفةًاألفرادًباملسؤوليةًالفرديةً طرقًليتحملًكلًًوإيجاداملاامًواألنشطةًإلنجازًاملسؤوليةًالفردية:

ًمنًخاللًتعيينًماامًلتمي ًأعضاءًاجتموعةًإنجازهًطالبًاملسؤوليةًعنًتعلمهًوهذاًيمكنً

Small group-work reflection 

عمل املجموعات الصغيرة –تأمل  

1. What worked well in the small-group activity? ماًالذيًتمًبشكلًجيدًفيًنشاطًاجتموعاتًالصغيرة؟ًً  

2. What did not work well and why? ماًالذيًلمًيتمًبشكلًجيدًوملالا؟ً  

3. What are the strengths and weaknesses of the strategy (ies) used? الضعفًفيًنقاطًماًنقاطًالقوةًًوً

 الستراتيجياتًاملستخدمة

4. What changes can you add to make the activity more effective? ماًالذيًيمكنًتغييرهًلتكونًاألنشطةًً

 أكثرًفعاليةً

5. What did you learn from this activity? ماًالذيًتعلمتهًمنًهذاًالنشاطً؟ً  
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 (لطلبة التربية الخاصة فقط) عمل المجموعات الصغيرةل الزميلبطاقة مالحظة  8 ملحق رقم
ً

ً------------التاريخ:ًً---------------------------------------------------:ًًاملعلمة-الطالبةًاسمً

ً-----------------------------------------املوضوع:ًً---------------املرحلةًوالصف:ً

ً

،ًم ًلكرًمثالًفيًحالًتطبيقًلم تطبقأمًًوبقتلتحديدًإنًكانتًاملمارساتًالتاليةًً)✔(عالمةًًض  -1

 املمارسة:

ًمثالً)فيًحالًأنهاًطبقت(ًلمًتطبقًطبقتًاملمارسة

ًًوضور-أ ًاألهداف، ًومناسبتها م ًومواءمتها

األهدافًاملنصوصًعليهاًفيًالخطةًالتربويةً

ً.الفردية

ًًً

ً

ً-ب ًأساليب ًعدة ،ًًيةتدريساستخدام

ً ًًومناسبة ًالطللدعم ًتعلم ،ً ًومراعاتهابة

ًخدماتً ًيتلقون ًالذين ًالطلبة لقدرات

ًالتربيةًالخاصة.

ًًً

ً

ً

ً

ً ًالت-ج ًاملواد ًتفعلًاستخدام ً ً ًالتي عليمية

وتناسبًمستوىًتعلمامًًبة،ًمشاركةًالطل

ًاجتموعات ًأنشطة ًومستوى ًعنًً، فضال

ً ،ً ًتنوعاا ً)الصور ًالبيانيةًمثل والرسوم

ًواجتسماتًوالقراءاتًاملتنوعةًوغيرها...(.

ًًً

ً

ً

ً

ً

استخدامًاستراتيجياتًالتعلمًواألنشطةً-د

ًالتي ًالتعليمية ًًواملواد ًكلًتلبي احتياجات

ًًالطلبة ًفيهم ًيتلقونًًالطلبةبما الذين

ً.خدماتًالتربيةًالخاصة

ًًً

ً

ً

 

ً ًأهدافً-هص ًعلى ًاملستخدم ًالتقييم يركز

ًالتربويةًًالتعلم ًالخطة ًفي املنصوصًعليها

ًالفردية ًبتعلم ًبوضور ًويرتبط ،ًالطلبة.

ًمناسبةًملستوىًاملتعلمينًًوالتقييمات

ًًً

ً

ً
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 ؟الكرهاهلًلحظتًممارساتًأخرى؟ً -2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ًً

ً

ً

ًالتفكرًفيًالدرس:

 املمارساتًالتيًأعتبت ًفيًعملًاجتموعاتًالصغيرة؟ًام -3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ًً

 املمارساتًالتيًلمًتعتب ًفيًعملًاجتموعاتًالصغيرة؟ماًً -4

ً

 للتحسين؟ماًًمقترحات ً -5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ًً

 

 

 

 

 

ً

ًاعتياديًًإدارة-و ًبشكل ًاجتموعات عمل

ً.اعليةوتوجيهًتعامالتًاجتموعةًبف

ًًً

ً

ً
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معايير تقييم التقرير النهائي للزيارة الميدانية لمقرر المنهج والتطبيق للتربية ( 9ملحق )

 EDPE 260البدنية لألطفال 

عناصر 

 التقرير

1 

 ضعيف

2 

 جيد

3 

 متميز

الدرجة 

 الكلية

الوصف 

 العام

وصفًعامًلًيتضمنًاملعلوماتً

األساسيةًعنًاملدرسةًوعددً

املعلمينًوالطلبةًووض ًالتربيةً

ًالبدنية

وصفًعامًيتضمنًبعضً

املعلوماتًاألساسيةًعنً

ًاملدرسة

وصفًدقيقًللمعلوماتًاألساسيةًعنً

املدرسيةًمنًحيثًهيكلااًاإلداريً

ً-عددًاملعلمينً-عددًالطلبةً-والتنظيمي

مناهجًالتربيةًً-عددًمعلميًالرياضة

األدواتًوالتجايزاتً–البدنيةًباملدرسةً

ًالرياضيةًاملتوفرة

 

املشاهدة 

 الصفية

يصفًالطالبًالدرسًالذيًشاهدهً

لذفكارًدونًترتيبًوتنظيمً

ًوخطواتًسيرًالدرس

يصفًالطالبًالدرسً

الذيًشاهدهًوخطواتً

سيرًالدرسًولكنًدونً

ًتفاصيل

وصفًشاملًودقيقًلخطواتًسيرً

الدرسًوأهمًاستراتيجياتًالتعلمً

املستخدمةًواألنشطةًالرياضيةًوأهمً

اإليجابياتًوالسلبياتًفيًالدرسً

ًوالحلولًاملقترحةًلتطويره

 

املقابلة 

 مع املعلم

للتزامًبمحاورًاملقابلةًعدمًا

األساسيةًوإعطاءًمعلوماتً

ًمقتضبةًعنًإجاباتًاملعلم

إجاباتًحولًبعضً

محاورًاملقابلةًفقطً

ًواهمالًبعضًاجحاوًر

شموليةًتامةًلتمي ًمحاورًاملقابلةًالتيً

تمًتحديدهاًومعلوماتًوافيةًعنًكلً

عنصرًمنًعناصرًاملنهجًاألربعةً)ً

ًقييمالت-األنشطةًً-اجحتوًىً-األهداف

 

املجموع 

 الكلي
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 التربية الخاصة فقط(برنامج )طلبة  سلم تقييمات أنشطة المجموعات الصغيرة 10ملحق رقم 
 1 2 3 4 

Differentiation 

of Instruction 

 

التنوع في ورق 

 التعليم 

)التمايزات 

 واالختالفات(

 

استراتيجيةًتدريسً.

واحدةً،ًنشاطًأوًمادةً

تعليميةًتمًاستخدامامً

ًالطلبةولمًتوافقًحاجاتً

 التعليميةً

استراتيجياتًالتعلمً

واألنشطةًواملوادً

التعليميةًاملستخدمةًًغيرً

ًطلبةللًإطالقامالئمةً

الذينًيتلقونًخدماتً

 التربيةًالخاصة

بعضًاستراتيجياتًالتعلمً

واألنشطةًواملوادً

يةًاملستخدمةًًغيرًالتعليم

الذينًًطلبةمالئمةًلل

يتلقونًخدماتًالتربيةً

 الخاصة

تلبيًاستراتيجياتًالتعلمًً

واملوادًًاألنشطةًو

التعليميةًاملستخدمةً

ًالطلبةاحتياجاتًمعظمً

الذينًًالطلبةبماًفيهمً

يتلقونًخدماتًالتربيةً

ًًالخاصة  

تلبيًاستراتيجياتًً

التعلمًواألنشطةً

واملوادًالتعليميةً

ستخدمةًًامل

احتياجاتًكلً

بماًفيهمًًالطلبة

الذينًيتلقونًًالطلبة

خدماتًالتربيةً

ًًالخاصة  

Group 

Management 

 إدارة املجموعة

 

لًتتاب ًسلوكياتً

تموعةًولًتصححًاج

ًطأالتعامالتًالخ . 

تتاب ًًنادراًماًتوجهًأو

أوًسلوكياتًاجتموعةً

ًالخطأتصححًالتعامالتً  

تديرًعملًاجتموعاتًفيً

األحيانًوتصححًًبعض

تعامالتًاجتموعةًغيرً

 الفعالة

تديرًعملً

اجتموعاتًبشكلً

اعتياديًوتوجهً

تعامالتًًاجتموعةً

 بفعاليةًً

 

 

 Individual accountability: Ensuring that students understand that they are individually accountable 

for completing the assignment/ activity and using appropriate strategies to hold each student 

accountable for learning the materials.  This can be done by assigning a specific role to each individual 

in the group.  

ًالتأكدًمنًمعرفةًاألفرادًباملسؤوليةًالفرديةً طرقًليتحملًكلًًوإيجاداملاامًواألنشطةًإلنجازًاملسؤوليةًالفردية:

ًمنًخاللًتعيينًماامًلتمي ًأعضاءًاجتموعةًإنجازهًطالبًاملسؤوليةًعنًتعلمهًوهذاًيمكنً

Small group-work reflection 

مل املجموعات الصغيرةع –تأمل  

1. What worked well in the small-group activity? ماًالذيًتمًبشكلًجيدًفيًنشاطًاجتموعاتًالصغيرة؟ًً  
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2. What did not work well and why? ماًالذيًلمًيتمًبشكلًجيدًوملالا؟ً  

3. What are the strengths and weaknesses of the strategy (ies) used? الضعفًفيًنقاطًماًنقاطًالقوةًًوً

 الستراتيجياتًاملستخدمة

4. What changes can you add to make the activity more effective? ماًالذيًيمكنًتغييرهًلتكونًاألنشطةًً

 أكثرًفعاليةً

5. What did you learn from this activity? ماًالذيًتعلمتهًمنًهذاًالنشاطً؟ً  
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)للمشرف الجامعي( سلم التقدير الكامل لمهمة التدريس المصغر 11ملحق رقم   
 

املعيار/ 

 املستوى 

 غير مقبول  يحتاج للتحسين مرض ي تجاوز التوقعات

خطة 

 الدرس

جمي ًعناصرًخطةًالدرسًمكتوبةً

بشكلًجيدً)انظرًالنمولج(ًكاملةً

ومناسبة؛ًًًًًوجمي ًالعناصرًتحققً

.أهدافًالدرس  

تمًتحقيقًمعظمًعناصرً

الدرسًوًمعظمااًًخطة

مناسبةًوًتدعمًأهدافً

.الدرس  

تمًإغفالًالعديدًمنًعناصرً

خطةًالدرسًأوًالعديدًمنً

.العناصرًليستًمناسبةً  

تمًإغفالًمعظمًعناصرً

خطةًالدرسًأوًمعظمً

.العناصرًليستًمناسبة  

ورق 

 التدريس

ضمنًأفضلًاملمارسات،ًتت

وًاملتنوعة،ًوالتيًتدعمًًاملتعددة؛ً

مشاركةًالطلبةً،ًًًًًًوًاملناسبةً

للمحتوىًومستوىًالصف،ًوً

اجحتوىًبأكملهًمام،ًوًصحيح،ًوً

 قدًتمًعرضهًبطريقةًمنطقية.

تتضمنًالعديدًمنً

املمارساتًاملناسبةًللمحتوىً

ومستوىًالصفً،ًفيهاًبعضًً

التنوع،ًًوًتدعمًإلىًحدًماً

مشاركةًالطلبة،ًًوًاجحتوىً

كملهًمام،ًوًصحيح،ًوًقدًبأ

 تمًعرضهًبطريقةًمنطقية.

الستراتيجياتًاملستخدمةًغيرً

مناسبةًللمحتوىًأوًمستوىً

الصف،ًوًلًيوجدًبهاًتنوع،ًً

ولًتدعمًمشاركةًالطلبة،ًوً

لكنًمعظمًاجحتوىًصحيح؛ًوً

 لًوجودًألخطاءًجسيمة

تمًاستخدامًاستراتيجيةً

واحدة،ًلًتمثلًممارساتً

أوًملستوىًًمناسبةًللمحتوًى

الصف،ًوًهناكًأخطاءً

 جسيمةًفيًاجحتوى.

 

 

ًصحيحةًوتمثلجمي ًاملعلوماتً املحتوى 

املفاهيمًوً/ًأوًاملااراتًاألساسيةً

ًوقدًتماملرتبطةًبذل ًاجحتوى.ً

التأكيدًعلىًاألفكارًالرئيسيةًفيً

عرضًاجحتوىًًتموقدًاجحتوى.ًً

فيًًومناسبًمنطقيةًبطريقةً

تسلسلااًلستيعابًاملتعلمين،ً

 وبمستوىًتطوريًمناسب،ً

ًواألنشطةًمناسبةجمي ًاألمثلةً/ًً

 لكلًمنًاجحتوىًواملتعلمين.

جمي ًاملعلوماتًاملرتبطةً

ًوقدًتمباجحتوىًصحيحة،ً

تحقيقًواحدةًأوًأكثرًمنً

املفاهيمًاألساسيةًاملرتبطةً

باجحتوى.ًاجحتوىًمناسبً

لًملستوىًاملتعلمين.ًتسلس

استيعابًًفيًاجحتوىًلًيؤثر

واألنشطةًالطلبة،ًاألمثلةً/ً

لًتؤديًإلىًتكوينًًاملستخدمة

.خطأمفاهيمً  

يوجدًبعضًاألخطاءًفيً

ًولكاهاًليستاجحتوى،ً

جسيمة.ًقدًيكونًاجحتوىًأقلً

أوًأعلىًمنًاملستوىًالتطوريً

التسلسلًقدًيؤثرًًللمتعلمين.

ًعلىًالتعلم.ًواحدةًأوً
ا
سلبا

أكثرًمنًاألمثلة/ًأوًاألنشطةً

يمكنًأنًتؤديًإلىًتكوينً

.خطأمفاهيمً  

يوجدًأخطاءًجسيمةًفيًدقةً

أوًاجحتوىًاملقدمًًاجحتوى،

غيرًمناسبًللمستوىً

التطوريًللمتعلمين،ًأوً

تسلسلًاجحتوىًيؤثرًبشكلً

استيعابًاملتعلمين.ًفيًسلبي  

يوجدًترابطًطبيعيًبينًمكوناتً التكامل

تعملًعلىًتكاملًالتدريسًً،اجحتوًى

بشكلًمناسبًوفعالًإلثراءًعمليةً

.التدريس  

يوجدًتكاملًبينًمكوناتً

وًلكنًمستوىًً،اجحتوًى

الترابطًبياهاًليسًطبيعيً،ًوً

التكاملًيؤثرًبشكلًإيجابيًفيًً

.عمليةًالتدريس  

يوجدًمحاولتًلدمجًمكوناتً

ولكنًهذاًالتكاملًلهًاجحتوى،ً

أثرًطفيفًعلىًنوعيةً

.ًالتدريس  

لًيوجدًأيةًمحاولةًلدمجً

مكوناتًاجحتوى،ًأوًمحاولتً

لعملًتكاملًيسامًفيًتدريسً

.فعالً  

يتضمنًمعظمًماًيلي:ًتعليماتً العرض

واضحة،ًوًسرعةًمناسبة،ً

والصوت،ًًوًالتواصلًبالعين،ً

يتضمنًالعديدًمماًيلي:ً

تعليماتًواضحة،ًوسرعةً

مناسبة،ًوالصوت،ًوً

التعليماتًغيرًواضحةًأوًغيرً

الصوت،ًًأوًكافية،ًالسرعة،ً

أوًالتواصلًبالعينًغيرً

ًتدنيًفيًالسرعةًاملناسبة،ًأو

التواصلًبالعينًًالصوت،ًأو

غيرًمناسب.ًالتفاعلًم ً
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واملشاركة،ًوالتفاعالتًاإليجابية،ًوً

ًمستوىً منًاألسئلةًعال   

التواصلًبالعين،ًواملشاركة،ً

والتفاعالتًاإليجابية،ً

ًومستوىً منًاألسئلة.عال   

مناسب،ًوًلًيوجدًمستوىً

ً .ًوًمعظمًسئلةاأًلمنًًعال 

 التفاعالتًإيجابية.

الطلبةًسلبي،ًالتعليماتًغيرً

واضحة،ًوًلًيوجدًمستوىً

ً منًاألسئلةًعال   

استيفاءًجمي ًمتطلباتًالوقت؛ً التنظيم

جمي ًالعناصرًالتعليميةًجاهزة،ًً

نظمةًبشكلًمناسبًومتسلسلةًوًم

. 

استيفاءًجمي ًمتطلباتً

الوقت؛ًمعظمًالعناصرً

التعليميةًجاهزة،ًً

ومتسلسلةًوًمنظمةًبشكلً

مناسب،ًوًلًيوجدًعقباتً

 جسيمة

بعضًاألخطاءًالطفيفةًفيً

 متطلباتًالوقت،

بعضًالعناصرًغيرًمنظمة،ً

ولكنًالعرضًالتقديميًيمكنً

 متابعته.

متطلباتًالوقتًغيرً

مناسبة،ًأوًأنًالعرضً

التقديميًغيرًمنظمًبطريقةً

.ًمتابعتهًتمكنًمن  

دمج 

 التكنولوجيا

ًالتكنولوجياًبماتمًاستخدامً

ًوتمًتعزيزهاًًيحققًأهدافًالدرس

أيضاًمنًقبلًكلًمنًاملعلمً

ً.ًوالطالب  

تمًاستخدامًالتكنولوجياً

الدرسًًأهدافالتيًتتسقًم ً

.ًمنًقبلًاملعلمًوالطالب  

بعضًتمًاستخدامً

م ًتتسقًًتيالياًالتكنولوج

وبعضااًاآلخرًًالدرسًأهداف

ً.ًلًيتسق  

لمًتستخدمًالتكنولوجياًفيً

الدرسًسواءًمنًقبلًاملدرسً

.أوًمنًقبلًالطالب  

تمًإدارةًالتقويمًبشكلًمناسبً التقويم

بحيثًيركزًبشكلًواضحًعلىً

أهدافًالتعلم،ًويوفرًبياناتً

ً
ا
اًاًواضحاًمفيدة،ًويرتبطًارتباط

الطلبة.ًوًالتقويمًعادلًًبتعلم

)مناسبًللمتعلمينًواجحتوى(،ًوً

التقويمًيؤديًبشكلًواضحًإلىً

 طريقةًتحليلًللبياناتًًلاتًمعنى.

تمًإدارةًالتقويمًبطريقةً

مناسبةًوًًتتضمنًبياناتً

مفيدةًتتعلقًبمعظمً

األهداف.ًوًالتقويمًعادلً

)مناسبًللمتعلمينً

واجحتوى(،ًوًيمكنًًإتمامً

البيانات.عمليةًتحليلً  

تمًإدارةًالتقويمًبطريقةً

مناسبةً،ًولكنًالبياناتًقدًلً

ترتبطًبشكلًواضحًبأهدافً

التعلم،ًأوًقدًيكونًمنً

الصعبًاستكمالًعمليةً

 تحليلًالبيانات.

التقويمًًإماًمفقود،ًًأوًلً

يوفرًبياناتًلاتًمعنى،ًأوً

التقويمًغيرًعادلً)غيرً

مناسبًللمحتوىًأوً

 للمتعلمين(.

 االنعكاسية

)صحيفة 

 التفكر(

ًوً ً ً ً ً مدروسة،ًومفيدة،ًوواقعية،ً

ًًو ًنقاطًالقوة الضعفًنقاطًتظار

ًلل ً ًفي ًبما ًالدرس ًأجزاء ًكل في

التخطيط،ًوالتدريس،ًوالتقويم،ًوً

نتائجًالتقويمًمفاومةًبشكلًواضحً

ًتمً ًو ًدراستها، ًو ًمناقشتها ويمكن

ًالتيً ًو ًللتحسين ًاقتراحات تقديم

ً ًواضح ًبشكل مالمحًًلىإًتستند

 ومعلوماتًصحيفةًالتفكيرً

تمًتحديدًمؤشراتًواقعيةً

نقاطًًعلىًنقاطًالقوةًو

الضعفًفيًالتخطيط،ً

والتدريس،ًوالتقويم،ًوًنتائجً

التقويمًهيًجزءًمنًعمليةً

التفكر.ًوًتمًتقديمًاقتراحاتً

مناسبةًللتحسينًوالتيً

 تتضمنًنتائجًالتقويم.ً

تمًاإلشارةًإلىًنقاطًالقوةًأوً

لكنًتمًإغفالًالضعف،ًًو

العديدًمنًاجتالتًالرئيسية.ً

وتمًاإلشارةًإلىًنتائجًالتقويم،ً

ولكنًلمًيتمًدراستهاًبعناية،ًوً

 تمًتقديمًبعضًالقتراحات

عمليةًالتفكرًغيرًواقعية،ًًوً

تمًاإلشارةًإلىًالقليلًمنًً

نقاطًالقوةًأوًالضعفًفيً

النشاط،ًوًلًيوجدًأيًإشارةً

إلىًالبياناتًاملرتبطةً

تقويم.بال  
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 )المختصرة(للمعلم المعاون  تقييم التدريس المصغر استمارة 12 لحق رقمم
 

 رقم القيد                                                                األسم:                                               

 أستاذ املقرر:                                                              رقم املجموعة:                                   

 

املعيار/ 

 املستوى 

 الدرجة  غير مقبول  يحتاج للتحسين مرض ي تجاوز التوقعات

يتضمنًمعظمًماًيلي:ً العرض

تعليماتًواضحة،ًوً

سرعةًمناسبة،ً

والصوت،ًًوًالتواصلً

بالعين،ًواملشاركة،ً

والتفاعالتًاإليجابية،ً

ًوًمستوىً منًًعال 

.ومتنوعًاألسئلة  

يتضمنًالعديدًمماًيلي:ً

تعليماتًواضحة،ً

وسرعةًمناسبة،ً

والصوت،ًوًالتواصلً

بالعين،ًواملشاركة،ً

والتفاعالتًاإليجابية،ً

ًىًومستًو منًًعال 

 األسئلة.

التعليماتًغيرًواضحةً

أوًغيرًكافية،ًالسرعة،ً

أوًالصوت،ًأوًالتواصلً

بالعينًغيرًمناسب،ًوًلً

ًيوجدًمستوىً منًعال 

.ًوًمعظمًاألسئلة

 التفاعالتًإيجابية.

تدنيًفيًالسرعةً

املناسبة،ًأوًالصوت،ًأوً

التواصلًبالعينًغيرً

مناسب.ًالتفاعلًم ً

ًالطلبةًسلبي،ًالتعليمات

غيرًواضحة،ًوًلًيوجدً

ًمستوىً ًمنًاألسئلةًعال 

. 

 

استيفاءًجمي ً التنظيم

متطلباتًالوقت؛ً

جمي ًالعناصرً

التعليميةًجاهزة،ًً

ومتسلسلةًوًمنظمةً

ً.ًًبشكلًمناسب  

استيفاءًجمي ًمتطلباتً

الوقت؛ًمعظمًالعناصرً

التعليميةًجاهزة،ًً

ومتسلسلةًوًمنظمةً

بشكلًمناسب،ًوًلً

 يوجدًعقباتًجسيمة

بعضًاألخطاءًالطفيفةً

 فيًمتطلباتًالوقت،

بعضًالعناصرًغيرً

منظمة،ًولكنًالعرضً

 التقديميًيمكنًمتابعته.

متطلباتًالوقتًغيرً

مناسبة،ًأوًأنًالعرضً

التقديميًغيرًمنظمً

بطريقةًتمكنًًمنً

 متابعته

 

درجات8ًً     اإلجمالي   

 

 

 مبررات درجة التقييم: 

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ً

ً

الحظ/ة:                             
ُ
 توقيع املنسق/ة/النائب األكاديمي                                                  توقيع امل
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 )طلبة التربية الخاصة فقط( السلم التقييمي للخطة التربوية الفردية 13ملحق رقم 
  

value: 1.00  value: 2.00  value: 3.00  value: 4.00  Score/Level 

Basic 
Information 
 
 معلومات اساسية

Sent or 
incorrect 
  
المرسلة أو غير 

  صحيحة

A designation is 
provided for student 
name, birth date, 
date of IEP, and type 
of IEP. Majority of the 
information is 
incorrect or 
information.  
 

يتم توفير تسمية لسم 
الطالب وتاريخ الميالد 

 IEP ونوع IEP وتاريخ
غالبية المعلومات غير و

 .ةصحيح

A designation is 
provided for student 
name, birth date, 
district, building site, 
date of IEP, and type 
of IEP. Majority of the 
information is 
correct.  

يتم توفير تسمية لسم 
الطالب وتاريخ الميالد 
والمنطقة وموقع البناء 

 IEP ونوع IEP وتاريخ
 ت صحيحةغالبية المعلوماو

A designation is 
provided for student 
name, birth date, 
date of IEP, and type 
of IEP. All of the 
information is 
correct. 

يتم توفير تسمية لسم  
الطالب وتاريخ الميالد 

كل و IEP ونوع IEP وتاريخ

 المعلومات صحيحة

  

Present 
Level of 
Educational 
Performance 
 
المستوى الحالي 
 لألداء التعليمي

Little to no 
information 
is provided 
about the 
present level 
of education 
performance, 
or 
information 
provided is 
clearly not 
accurate. 
 
يتم تقديم  
معلومات قليلة أو 
معدومة حول 
المستوى الحالي 
لألداء التعليمي ، 
أو من الواضح 

ن المعلومات أ
 المقدمة غير دقيقة

Objective statements 
about educational, 
behavioral and social 
strengths and needs 
are listed but are not 
consistently 
appropriate or do not 
directly link to the 
evaluation data. 
Existing standardized 
and informal 
evaluation data are 
inconsistently 
included with results 
showing effects of 
children disability on 
educational 
performance. The 
impact of the 
disability on the 
involvement/progress 
in general curriculum. 
 

يتم سرد البيانات  
الموضوعية حول نقاط القوة 

 والحتياجات التعليمية
والسلوكية والجتماعية 

ولكنها ليست مناسبة 
ل ترتبط  وباستمرار أ

مباشرة ببيانات التقييم. يتم 
تضمين بيانات التقييم 

الموحدة وغير الرسمية 

Objective statements 
about educational, 
behavioral and social 
strengths and needs 
are listed and directly 
relate to evaluation 
data, but are not 
consistently 
comprehensive. 
Existing standardized 
and informal 
evaluation data are 
included with results 
showing effects of 
children disability on 
educational 
performance. The 
impact of the 
disability on the 
involvement/progress 
in general curriculum 
is provided  
 

يتم سرد البيانات 
الموضوعية حول نقاط القوة 

والحتياجات التعليمية 
والسلوكية والجتماعية 
وتتعلق مباشرة ببيانات 

ولكنها ليست شاملة  التقييم،
باستمرار. يتم تضمين بيانات 

التقييم الموحدة وغير 
الرسمية الموجودة مع النتائج 

Objective statements 
about educational, 
behavioral and social 
strengths and needs 
are listed, directly 
relate to evaluation 
results, and are 
consistently 
comprehensive. 
Existing standardized 
and informal 
evaluation data are 
included with results 
showing effects of 
children disability on 
educational 
performance. The 
impact of the 
disability on the 
involvement/progress 
in general curriculum 
is provided.  
 

يتم سرد البيانات 
الموضوعية حول نقاط القوة 

والحتياجات التعليمية 
 والجتماعية،والسلوكية 

 التقييموترتبط مباشرة بنتائج 
وشاملة باستمرار. يتم 
تضمين بيانات التقييم 

الموحدة وغير الرسمية 
الموجودة مع النتائج التي 
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value: 1.00  value: 2.00  value: 3.00  value: 4.00  Score/Level 

الموجودة بشكل غير متسق 
مع النتائج التي تظهر آثار 
إعاقة األطفال على األداء 

أثر اإلعاقة على والتعليمي. 
المناهج المشاركة / التقدم في 

 .العامة

التي تظهر آثار إعاقة 
األطفال على األداء التعليمي. 
يتم توفير تأثير اإلعاقة على 

المشاركة / التقدم في المناهج 
 العامة

تظهر آثار إعاقة األطفال 
و على األداء التعليمي. 

اإلعاقة على  ريظهر تأثي
المشاركة / التقدم في المناهج 

 العامة

Standards  
International- Qatar National Professional Standards for Teachers (2016) 
Standard: 1. Planning for student progress and achievement 
Indicator: 1.3 Caters for different groups of students (including gifted and talented and ASEN students. 
Indicator: 1.4 Uses student data to plan for student progression 

International- Qatar University Diversity Standards (2015) 
Standard: (2) Identify instructional needs for a diverse student population, respecting the needs of all students.  

 المعايير
 (2016) المعايير المهنية الوطنية القطرية للمعلمين

لتقدم الطالب وإنجازه. التخطيط 1المعيار:   
  تفوقينيلبي احتياجات مجموعات مختلفة من الطالب )بما في ذلك الطالب الموهوبين والم 1.3المؤشر: 
يستخدم بيانات الطالب للتخطيط لتقدم الطالب 1.4المؤشر:   

 (2015) معايير التنوع بجامعة قطر
واحترام احتياجات جميع الطالب الطالب، ( تحديد الحتياجات التعليمية لمجموعة متنوعة من2المعيار: )  

 

USA- ACEI- Association for Childhood Education International Program Standards for 
Elementary Teacher Preparation 
Domain: ASSESSMENT 
Standard 4: Assessment for instruction--Candidates know, understand, and use formal and informal assessment strategies to 
plan, evaluate and strengthen instruction that will promote continuous intellectual, social, emotional, and physical 
development of each elementary student. 

 معايير تعليم الطفولة الدولية لبرنامج إعداد المعلمين البتدائيجمعية  - ACEI - المتحدة األمريكية المتحدة المريكية الوليات 
 المجال: التقييم

يعرف المرشحون ، ويفهم ، ويستخدمون استراتيجيات التقييم الرسمية وغير الرسمية لتخطيط وتقييم وتعزيز  -: تقييم التعليم 4المعيار 

العاطفي والجسدي لكل طالب ابتدائيالتعليم الذي من شأنه أن يشجع التطور الفكري والجتماعي و  

Long Term 
Goals 
 
أهداف بعيدة 
 المدى

Little or no 
information 
is provided 
for long term 
goals, or the 
information 
provided is 
clearly not 
appropriate. 

يتم تقديم القليل  
من المعلومات أو 

عدم تقديمها 
لألهداف طويلة 

من األجل ، أو 
الواضح أن 
المعلومات 

المقدمة غير 
 .مناسبة

Annual goals are 
selected and may or 
may not be based on 
present level of 
performance data. 
Priority of goals lacks 
alignment with 
learner strengths and 
needs. Goals are not 
written in 
measurable terms 
and/or do not show 
direction for growth. 

يتم تحديد األهداف السنوية  
وقد ل تستند إلى المستوى 

الحالي لبيانات األداء. أولوية 
األهداف تفتقر إلى التوافق 
مع نقاط القوة والحتياجات 

للمتعلم. ل تتم كتابة األهداف 
بعبارات قابلة للقياس و / أو 

 ل تظهر اتجاهاا للنمو

Annual goals are 
selected and based 
on present level of 
performance data. 
Priority of goals lacks 
alignment with 
learner strengths and 
needs. Goals are 
written in 
measurable terms 
and show direction 
for growth. 
(minimum of 2)  
 

يتم تحديد األهداف السنوية 
ستوى الحالي على الم قائمهو

لبيانات األداء. أولوية 
األهداف تفتقر إلى التوافق 
مع نقاط القوة والحتياجات 
للمتعلم. تتم كتابة األهداف 

بعبارات قابلة للقياس 

Annual goals are 
selected and 
prioritized based on 
present level of 
performance data. 
Goals are written in 
measurable terms 
and show direction 
for growth.  

 
يتم تحديد األهداف السنوية 

القائمة وتحديد األولويات 
على المستوى الحالي لبيانات 

األداء. تتم كتابة األهداف 
بعبارات قابلة للقياس 

 وإظهار اتجاه النمو
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value: 1.00  value: 2.00  value: 3.00  value: 4.00  Score/Level 

وإظهار اتجاه النمو. )على 

 (2األقل 

Standards  
International - Qatar University Initial Program Dispositions (2015) 
Standard: 8. Readily engages with new opportunities and tasks. 

International- Qatar National Professional Standards for Teachers (2016) 
Standard: 4. Assessing students’ learning and uses assessment data to improve achievement 
Indicator: 4.1 Prepares and documents all types of assessment. 

International- Qatar University CED Standards- Bachelor or Diploma in Education 
(2013) 
PLO:  
PLO 8: Lead positive change in education. 

USA- ACEI- Association for Childhood Education International Program Standards for 
Elementary Teacher Preparation 
Domain: DEVELOPMENT, LEARNING AND MOTIVATION 
Standard 1: Development, Learning and Motivation--Candidates know, understand, and use the major concepts, principles, 
theories, and research related to development of children and young adolescents to construct learning opportunities that 
support individual students’ development, acquisition of knowledge, and motivation. 

 لمعاييرا
 (2015) التصفيات األولية لبرنامج جامعة قطر -الدولي 

 .. يشارك بسهولة مع فرص ومهام جديدة8المعيار: 
 (2016) المعايير المهنية الوطنية القطرية للمعلمين

 . تقييم تعلم الطالب ويستخدم بيانات التقييم لتحسين التحصيل4المعيار: 
 .إعداد وتوثيق جميع أنواع التقييم 4.1المؤشر: 

 (2013) يمبكالوريوس أو دبلوم في التعل -CED -معايير جامعة قطر الدولية
PLO   

 PLO 8 : قيادة التغيير اإليجابي في التعليم. 
 جمعية معايير تعليم الطفولة الدولية لبرنامج إعداد المعلمين البتدائي - ACEI - الوليات المتحدة األمريكية

 التعلم والتحفيز التنمية،المجال: 
ويستخدمون المفاهيم والمبادئ والنظريات والبحوث الرئيسية المتعلقة بتنمية يعرف المرشحون ويفهمون  -: التنمية والتعلم والدافع 1المعيار 

 األطفال والمراهقين الشباب لبناء فرص التعلم التي تدعم تنمية الطالب الفردية واكتساب المعرفة ، والدافع

Short Term 
Objectives/ 
Benchmark 
األهداف قصيرة 
 المدى / المعيار

Little or no 
information 
is provided 
for short 
term goals, 
or the 
information 
provided is 
clearly not 
appropriate.  

 
يتم تقديم القليل 

من المعلومات أو 
عدم تقديمها 

لألهداف قصيرة 
األجل ، أو من 

الواضح أن 
المعلومات 

المقدمة غير 
 .مناسبة

Majority of short 
term objectives/ 
benchmark (linked to 
annual goals) are not 
written in 
measurable terms 
(objectives contain 4 
parts each: who will 
do what, under what 
conditions, and to 
what degree. 
Benchmarks may or 
may not be age-
appropriate and 
correlate with past 
IEP benchmarks.  

غالبية األهداف / المعايير 
المرجعية قصيرة األجل 

)مرتبطة باألهداف السنوية( 
ل تتم كتابتها بعبارات قابلة 

للقياس )تحتوي األهداف 

أجزاء لكل منهما:  4على 

Majority of short 
term objectives/ are 
written in 
measurable terms 
(objectives contain 4 
parts each: who will 
do what, under what 
conditions, and to 
what degree. 
Benchmarks written 
are age-appropriate 
and correlate with 
past IEP benchmarks. 
 

تتم كتابة معظم األهداف 
 قصيرة األجل / بعبارات

قابلة للقياس )تحتوي 
أجزاء لكل  4األهداف على 

منها: من سيفعل ما ، وتحت 
أي ظروف ، وإلى أي 

درجة. المقاييس المكتوبة 

Majority of short 
term objectives/ are 
written in 
measurable terms 
(objectives contain 4 
parts each: who will 
do what, under what 
conditions, and to 
what degree.  

تتم كتابة معظم األهداف 
قصيرة األجل / بعبارات 

قابلة للقياس )تحتوي 
أجزاء لكل  4األهداف على 

منها: من سيفعل ما ، وتحت 
أي ظروف ، وإلى أي 

 درجة. 
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value: 1.00  value: 2.00  value: 3.00  value: 4.00  Score/Level 

من سيفعل ماذا ، وتحت أي 
ظروف ، وإلى أي درجة. 

 IEP ترتبط مع معايير
 .الماضية

مناسبة للعمر وتتناسب مع 

  .السابقة IEP معايير

Standards  
International - Qatar University Initial Program Dispositions (2015) 
Standard: 5. Problem Solving: Recognizes the importance of and uses a systematic approach to problem solving and decision-
making. 

International- Qatar National Professional Standards for Teachers (2016) 
Standard: 2. Engaging students and developing them as learners 
Indicator: 2.2 Uses a variety of activities and supporting learning resources. 
Indicator: 2.3 Provides learning experiences matched to students’curricular learning experiences 

International- Qatar University CED Standards- Bachelor or Diploma in Education 
(2013) 
PLO:  
PLO 4. Foster successful learning experiences for all students by addressing individual differences. 

USA- ACEI- Association for Childhood Education International Program Standards for 
Elementary Teacher Preparation 
Domain: INSTRUCTION 
Standard 3.2: Adaptation to diverse students--Candidates understand how elementary students differ in their development 
and approaches to learning, and create instructional opportunities that are adapted to diverse students; 

 المعايير
 (2015) التصفيات األولية لبرنامج جامعة قطر -الدولي 

ا منهجياا لحل المشكالت واتخاذ القرارات5المعيار:   .. حل المشكالت: يدرك أهمية ويستخدم نهجا
 (2016) المعايير المهنية الوطنية القطرية للمعلمين

 . إشراك الطالب وتطويرهم كمتعلمين2المعيار: 
 .يستخدم مجموعة متنوعة من األنشطة ودعم الموارد التعليمية 2.2لمؤشر: ا

 يوفر خبرات تعلم تتوافق مع خبرات الطالب التعليمية 2.3المؤشر: 
 (2013) بكالوريوس أو دبلوم في التعليم -CEDمعايير جامعة قطر الدولية 

PLO 
 PLO 4- عالجة الفروق الفرديةخبرات التعلم الناجحة لجميع الطالب من خالل م تعزيز. 

 جمعية معايير تعليم الطفولة الدولية لبرنامج إعداد المعلمين البتدائي - ACEI - الوليات المتحدة األمريكية
 المجال: تعليمات

ا تعليمية  تعلمهم،يفهم المرشحون كيف يختلف الطالب في تطويرهم وطرق  -: التكيف مع الطالب المتنوعين 3.2المعيار  ويخلقون فرصا

 تتكيف مع الطالب المتنوعين
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 التربيةالمصغر المعتمد من كلية خطة التدريس نموذج  14ملحق رقم 
 
 
 

 اسم المدرسة
School Name 

 
 

الطالباسم   
Student Name  

 

الوحدة /المادة   
Subject/ Unit 

 اليوم 
التاريخ / اليوم  

Day/ date 
 

الوحدة /المادة   
Subject/ Unit 

 اليوم 

المعلم المعاون   
Mentor Teacher 

 
 

 عنوان الدرس 
Lesson Title 

 

 

التعليمية معايير المناهج  

                                                                      Qatar Standards  
 

   مصادر التعلم

                      Resources (Used in planning) 
    

 
 
 

 كتاب الطالب
Student Text Book 

 

 كراسة التمارين/ األنشطة
Workbook/ Activity 

Book 
 

التعلم المساندةمصادر   
Supportive learning 

resources 
 

 الوسائل التعليمية

                                    Materials (Used in teaching & learning) 

 

الرئيسةوالمفاهيم المصطلحات   
Terminologies and Basic Concepts 
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  أنشطة التعليم والتعلم
Teaching and Learning activities  

 التهيئة 
                                                                               Activating Prior Knowledge/Focus/Motivation 

 

 الزمن
Time 

  

 األنشطة الرئيسة
Basic activities   

 أهداف التعلم 
 Objective(s) 

  (  )االستراتيجيات التعليميةطرق وأساليب تدريس المعلم  
Teacher Strategies 

 أنشطة الطالب التعلمية
Student Activities 

 التقويم من أجل التعلم
 التقويم البنائي

Assessment for Learning 
(formative assessment 

  الزمن
Time 
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 الغلق 
Closure 

 
 

 

 الواجب 
Homework 

 
 
 

 التقويم الختامي
Summative 
assessment 

 

 التمايز / التعديالت / الفروق الفردية
Differentiation/Modifications 

Individual differences  

 األنشطة اإلثرائية/ تمديد الدرس
Enrichment Activities/ Lesson Extension 

 تسهيالت الدمج )الدعم اإلضافي( إن وجد
Inclusive facilities for students with special 
needs 
 ( additional support/ if available) 

 

 التربية القيمية والثقافة األسرية
 الوجدانية إن وجدت( )األهداف

Value Education & Family Literacy 
Objectives (affective domain, if available) 

    

 التأمل الذاتي للمعلم 
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 المعايير المهنية للمعلمين

 التخطيط. 1  .الطلبة تحصيل و أداء لتطوير 

.2  إشراك   كمتعلمين. تطويرهم و التعلم عملية في الطلبة 

  توفير. 3 .للتحدي ومثيرة وداعمة آمنة تعلم بيئة   

 .4 األداء لتحسين التقييم بيانات واستخدام الطالب تعلم تقييم. 

.5 المستمر. التطوير المهني في والمشاركة الجودة عالية مهنية ممارسات إظهار 

 والمجتمع. األمور أولياء مع الفاعلة الشراكة على 6.الحفاظ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



[Type here] 
 

55 
 

 
 )لطلبة التربية الخاصة فقط( سلم التقدير الكامل لمهمة التدريس المصغر 15ملحق رقم 

املعيار/ 

 املستوى 

 غير مقبول  يحتاج للتحسين مرض ي تجاوز التوقعات

خطة 

 الدرس

جمي ًعناصرًخطةًالدرسًمكتوبةً

بشكلًجيدً)انظرًالنمولج(ًكاملةً

بماًفيهمًًالطلبةًلتمي ًًومناسبة

؛ًًًًًًالطالبًلويًالحتياجاتًالخاصة

.وجمي ًالعناصرًتحققًأهدافًالدرس  

تمًتحقيقًمعظمًعناصرًخطةً

ًلتمي ًًالدرسًوًمعظمااًمناسبة

فيهمًالطالبًلويًبماًًالطلبة

الحتياجاتًالخاصةًوًتدعمً

.أهدافًالدرس  

تمًإغفالًالعديدًمنًعناصرً

خطةًالدرسًأوًالعديدًمنً

.العناصرًليستًمناسبةً  

تمًإغفالًمعظمًعناصرًخطةً

الدرسًأوًمعظمًالعناصرً

.ليستًمناسبة  

ورق 

 التدريس

وًًضمنًأفضلًاملمارسات،ًاملتعددة؛ًتت

ًجمي ًًاملتنوعة،ًوالتيًتدعمًمشاركة

بماًفيهمًالطالبًلويًًالطلبة

،ًًًًوًاملناسبةًالحتياجاتًالخاصةًً

للمحتوىًومستوىًالصف،ًوًاجحتوىً

بأكملهًمام،ًوًصحيح،ًوًقدًتمًعرضهً

 بطريقةًمنطقية.

تتضمنًالعديدًمنًاملمارساتً

املناسبةًللمحتوىًومستوىً

لتيًالصفً،ًفيهاًبعضًًالتنوع،ًًوا

بماًًالطلبةًجمي ًًتدعمًمشاركة

فيهمًالطالبًلويًالحتياجاتً

،ًًوًاجحتوىًبأكملهًمام،ًًالخاصة

وًصحيح،ًوًقدًتمًعرضهًبطريقةً

 منطقية.

الستراتيجياتًاملستخدمةًغيرً

مناسبةًللمحتوىًأوًمستوىً

الصف،ًوًلًيوجدًبهاًتنوع،ًً

ًجمي ًًولًتدعمًمشاركة

بماًفيهمًالطالبًلويًًالطلبة

،ًوًلكنًًالحتياجاتًالخاصة

معظمًاجحتوىًصحيح؛ًوًلً

 وجودًألخطاءًجسيمة

تمًاستخدامًاستراتيجيةً

واحدة،ًلًتمثلًممارساتً

مناسبةًللمحتوىًأوًملستوىً

الصف،ًوًهناكًأخطاءًجسيمةً

 فيًاجحتوى.

 

 

ًصحيحةًوتمثلجمي ًاملعلوماتً املحتوى 

املفاهيمًوً/ًأوًاملااراتًاألساسيةً

التأكيدًًوقدًتماملرتبطةًبذل ًاجحتوى.ً

وقدًعلىًاألفكارًالرئيسيةًفيًاجحتوى.ًً

منطقيةًعرضًاجحتوىًبطريقةًًتم

تسلسلااًلستيعابًًومناسبةًفي

بماًفيهمًالطالبًلويًًاملتعلمين

وبمستوىًً،الخاصةالحتياجاتً

مناسب،ًًتطوري  

لكلًًواألنشطةًمناسبةجمي ًاألمثلةً/ًً

 منًاجحتوىًواملتعلمين.

جمي ًاملعلوماتًاملرتبطةً

ًوقدًتمباجحتوىًصحيحة،ً

تحقيقًواحدةًأوًأكثرًمنًاملفاهيمً

األساسيةًاملرتبطةًباجحتوى.ً

اجحتوىًمناسبًملستوىً

ًاملتعلمين.ًتسلسلًاجحتوىًلًيؤثر

بماًفيهمًًاستيعابًالطلبةًفي

ًاصةالطالبًلويًالحتياجاتًالخ

ًواألنشطةًاملستخدمة،ًاألمثلةً/ً

.خطألًتؤديًإلىًتكوينًمفاهيمً  

يوجدًبعضًاألخطاءًفيً

ًولكاهاًليستاجحتوى،ً

جسيمة.ًقدًيكونًاجحتوىًأقلً

أوًأعلىًمنًاملستوىًالتطوريً

التسلسلًقدًيؤثرًًللمتعلمين.

ًعلىًالتعلم.ًواحدةًأوً
ا
سلبا

أكثرًمنًاألمثلة/ًأوًاألنشطةً

لىًتكوينًيمكنًأنًتؤديًإ

خطأ.مفاهيمً  

يوجدًأخطاءًجسيمةًفيًدقةً

أوًاجحتوىًاملقدمًغيرًًاجحتوى،

مناسبًللمستوىًالتطوريً

للمتعلمين،ًأوًتسلسلًاجحتوىً

استيعابًًفيًيؤثرًبشكلًسلبي

 املتعلمين.

يوجدًترابطًطبيعيًبينًمكوناتً التكامل

تعملًعلىًتكاملًالتدريسًً،اجحتوًى

بشكلًمناسبًوفعالًإلثراءًعمليةً

بماًفيهمًًالطلبةًلتمي ًًالتدريس

.الطالبًلويًالحتياجاتًالخاصةًً  

ً،يوجدًتكاملًبينًمكوناتًاجحتوًى

وًلكنًمستوىًالترابطًبياهاًليسً

طبيعيً،ًوًالتكاملًيؤثرًبشكلً

إيجابيًفيًًعمليةًالتدريسًلتمي ًً

الطالبًلويًبماًفيهمًًالطلبة

.الحتياجاتًالخاصة  

يوجدًمحاولتًلدمجًمكوناتً

اجحتوى،ًولكنًهذاًالتكاملًلهً

ًأثرًطفيفًعلىًنوعيةًالتدريس

بماًفيهمًالطالبًًالطلبةًلتمي ً

.ًلويًالحتياجاتًالخاصة  

لًيوجدًأيةًمحاولةًلدمجً

مكوناتًاجحتوى،ًأوًمحاولتً

لعملًتكاملًيسامًفيًتدريسً

.فعالً  
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تضمنًمعظمًماًيلي:ًتعليماتًي العرض

واضحة،ًوًسرعةًمناسبة،ًوالصوت،ًًوً

التواصلًبالعين،ًواملشاركة،ً

ًوالتفاعالتًاإليجابية،ًوًمستوىً ًعال 

بماًًالطلبةًيناسبًجمي ًًمنًاألسئلة

 فيهمًالطالبًلويًالحتياجاتًالخاصة

يتضمنًالعديدًمماًيلي:ًتعليماتً

واضحة،ًوسرعةًمناسبة،ً

والصوت،ًوًالتواصلًبالعين،ً

واملشاركة،ًوالتفاعالتًاإليجابية،ً

ًومستوىً يناسبًًمنًاألسئلةعال 

بماًفيهمًالطالبًًالطلبةًجمي ً

.لويًالحتياجاتًالخاصة  

التعليماتًغيرًواضحةًأوًغيرً

الصوت،ًًأوًكافية،ًالسرعة،ً

العينًغيرًأوًالتواصلًب

مناسب،ًوًلًيوجدًمستوىً

ً .ًوًمعظمًسئلةاأًلمنًًعال 

 التفاعالتًإيجابية.

ًتدنيًفيًالسرعةًاملناسبة،ًأو

التواصلًبالعينًغيرًًالصوت،ًأو

مناسب.ًالتفاعلًم ًالطلبةً

سلبي،ًالتعليماتًغيرًواضحة،ًوً

ًلًيوجدًمستوىً منًًعال 

 األسئلة

ي ًاستيفاءًجمي ًمتطلباتًالوقت؛ًجم التنظيم

العناصرًالتعليميةًجاهزة،ًًومتسلسلةً

.وًمنظمةًبشكلًمناسبً  

استيفاءًجمي ًمتطلباتًالوقت؛ً

معظمًالعناصرًالتعليميةًجاهزة،ًً

ومتسلسلةًوًمنظمةًبشكلً

مناسب،ًوًلًيوجدًعقباتً

 جسيمة

بعضًاألخطاءًالطفيفةًفيً

 متطلباتًالوقت،

بعضًالعناصرًغيرًمنظمة،ً

ولكنًالعرضًالتقديميًيمكنً

 متابعته.

مناسبة،ًأوًمتطلباتًالوقتًغيرً

أنًالعرضًالتقديميًغيرًمنظمً

.ًبطريقةًتمكنًًمنًمتابعته  

دمج 

 التكنولوجيا

تمًاستخدامًالتكنولوجياًًبماًيحققً

أيضاًمنًًوتمًتعزيزهاًأهدافًالدرسً

بماًًيناسبًًقبلًكلًمنًاملعلمًوالطالب

بماًفيهمًالطالبًلويًًالطلبةًجمي ً

ً.ًخاصةالحتياجاتًال  

تمًاستخدامًالتكنولوجياًالتيً

الدرسًمنًقبلًًأهدافتتسقًم ً

ًبماًًيناسبًجمي ًًًاملعلمًوالطالب

بماًفيهمًالطالبًلويًًالطلبة

.ً.ًالحتياجاتًالخاصة  

تمًاستخدامًبعضً

م ًتيًتتسقًالياًالتكنولوج

وبعضااًاآلخرًًالدرسًأهداف

ًلًيتسق.ً  

لمًتستخدمًالتكنولوجياًفيً

منًقبلًاملدرسًأوًًالدرسًسواء

.منًقبلًالطالب  

تمًإدارةًالتقويمًبشكلًمناسبًبحيثً التقويم

يركزًبشكلًواضحًعلىًأهدافًالتعلم،ً

ً
ا
اًويوفرًبياناتًمفيدة،ًويرتبطًارتباط

بماًفيهمًًالطلبةًجمي ًاًبتعلمًواضحاً

.ًوًً.ًالطالبًلويًالحتياجاتًالخاصة

التقويمًعادلً)مناسبًللمتعلمينً

واجحتوى(،ًوًالتقويمًيؤديًبشكلً

واضحًإلىًطريقةًتحليلًللبياناتًًلاتً

 معنى.

تمًإدارةًالتقويمًبطريقةًمناسبةً

وًًتتضمنًبياناتًمفيدةًتتعلقً

بمعظمًاألهداف.ًوًالتقويمًعادلً

بماًًً)مناسبًللمتعلمينًواجحتوى(

بماًفيهمًًالطلبةًيناسبًجمي ً

ً.ًالطالبًلويًالحتياجاتًالخاصة

،ًوًيمكنًًإتمامًعمليةًتحليلً

 البيانات.

تمًإدارةًالتقويمًبطريقةً

مناسبةً،ًولكنًالبياناتًقدًلً

ترتبطًبشكلًواضحًبأهدافً

التعلم،ًأوًقدًيكونًمنً

الصعبًاستكمالًعمليةً

 تحليلًالبيانات.

التقويمًًإماًمفقود،ًًأوًلًيوفرً

لتقويمًبياناتًلاتًمعنى،ًأوًا

غيرًعادلً)غيرًمناسبً

 للمحتوىًأوًللمتعلمين(.

 االنعكاسية

)صحيفة 

 التفكر(

مدروسة،ًومفيدة،ًوواقعية،ًًًًًًوًتظارً

الضعفًفيًكلًأجزاءًنقاطًنقاطًالقوةًًو

ًالتخطيط،ً ًلل  ًفي ًبما الدرس

ًالتقويمً ًنتائج ًو ًوالتقويم، والتدريس،

مفاومةًبشكلًواضحًويمكنًمناقشتهاًوً

دراستها،ًوًتمًتقديمًاقتراحاتًللتحسينً

ً ًواضح ًبشكل ًتستند ًالتي مالمحًًإلىًو

 ومعلوماتًصحيفةًالتفكيرً

تمًتحديدًمؤشراتًواقعيةًعلىً

ضعفًفيًالنقاطًًنقاطًالقوةًو

التخطيط،ًوالتدريس،ًوالتقويم،ً

وًنتائجًالتقويمًهيًجزءًمنًعمليةً

التفكر.ًوًتمًتقديمًاقتراحاتً

مناسبةًللتحسينًوالتيًتتضمنً

 نتائجًالتقويم.ً

تمًاإلشارةًإلىًنقاطًالقوةًأوً

الضعف،ًولكنًتمًإغفالً

العديدًمنًاجتالتًالرئيسية.ً

وتمًاإلشارةًإلىًنتائجًالتقويم،ً

يتمًدراستهاًبعناية،ًوًًولكنًلم

 تمًتقديمًبعضًالقتراحات

عمليةًالتفكرًغيرًواقعية،ًًوًتمً

اإلشارةًإلىًالقليلًمنًًنقاطً

القوةًأوًالضعفًفيًالنشاط،ًوً

لًيوجدًأيًإشارةًإلىًالبياناتً

 املرتبطةًبالتقويم.
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 خطاب اإلفادة بتنفيذ ساعات الخبرة الميدانية من مدارس التطبيق 16ملحق رقم 
      

 كلية التربية        
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ً﴾األمر﴿ملنًيهمهً
 

 

 

ًوبركاته،،،،السالمًعليكمًورحمةًهللاً
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