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 التدريب امليداني

 األهداف:

 :الطالب املعلم أن يكون قادًرا علىفي نهاية برنامج التربية العملية يتوقع من 

 التخطيط واإلعداد لعملية التعليم والتعلم  .1

 إيجاد بيئة صفية مناسبة لعملية التدريس. .2

 ممارسة التدريس بفعالية بما في ذلك استخدام التقنيات املناسبة. .3

 مهنة التدريس وااللتزام بأخالقياتها. مسؤولياتتحمل  .4

 

 :التعلمية التعليمية املخرجات

 يتوقع من الطالب املعلم في نهاية برنامج التربية العملية امليدانية أن:

 ُيظهر فهًما عميًقا للمحتوى، ومتطلباته السابقة، ولِعلم التدريس. .1

 ُيظهر معرفة شاملة لخلفيات الطلبة، ومهاراتهم واهتماماتهم. .2

  يصّمم .3
ّ
 ل تعلًما ذا قيمة يناسب الطلبة.نتاجات تدريس تمث

 بمصادر التعلم املتوافرة في املدرسة. .4
ً
 ُيظهر دراية

م. يصّمم .5
ّ
ا تدريسية ُمحكَمة، تدمج التكنولوجيا في التدريس، وتساعد الطلبة على االنهماك في التعل

ً
 خطط

 تقييمات محوسبة للطلبة تتواءم واألهداف التدريسية. يصّمم .6

 يوِجد بيئة صفية مراعية تحترم الفروقات بين الطلبة. .7

 يؤسس بيئة صفية تؤصل للتعلم. .8

 يضع قواعد وإجراءات صفية يمكن تطبيقها بسالسة. .9

 يصوغ معايير سلوك واضحة تستجيب بشكل مالئم لسوء سلوك الطلبة. .10

 يحرص على توفير بيئة صفية آمنة. .11

 كتابًيا.يتواصل بوضوح مع الطلبة، سواء شفهًيا أو  .12

 يستخدم أسلوب املناقشة وطرح األسئلة بما يعكس مهاراته العقلية العالية. .13

 يدمج الطلبة في أنشطة تعلم تالئمهم. .14

 يزود الطلبة بتغذية راجعة فورية ذات جودة عالية. .15

 على خططه الدرسية عند الحاجة. بالتعديليستجيب الهتمامات الطلبة  .16

 يتأمل تدريسه بعناية. .17

 تفاظ بسجالت محوسبة دقيقة وفعالة.يحرص على االح .18

 ُيشِرك أولياء األمور في التدريس بشكل هادف. .19
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 يساهم بفعالية في األنشطة املدرسية واملهنية واملجتمعية. .20

 يشارك بفعالية في أنشطة التطوير املنهي عبر االنترنت أو وجًها لوجه. .21

 ريس.يمتلك القدرة على توظيف أدوات التكنولوجيا وبرمجياتها في التد .22

 

 

 محتوى التربية العمليــة

م بشكل فّعال في تطوير عملية التعلم يحاول مساق التربية العملية ترجمة إطار منهي متكامل يعمل بموجبه املعلم ذو الكفاءة، ويسه

 والتعليم، وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس.

ويحدد هذا اإلطار مجاالت أربعة على املعلم أن يكون قادًرا على إظهار معرفة وفهٍم متعمقْين فيها، وأن يتمكن من العمل باقتداٍر على 

 املجاالت األربعة هي:تفعيلها داخل الغرفة الصفية وخارجها.وهذه 

I. .التخطيط وإعداد الدروس 

II. .البيئة الصفية 

III. .التدريس 

IV. .املسؤوليات املهنية 

 (.15و 2و 1( مكوًنا أساسًيا )انظر املالحق: 22ويشتمل كل من املجاالت األربعة السابقة على عدد من املكونات، تبلغ في املجموع )

، ويشجع املعلمين في امليدان التالميذتوجيه، واإلشراف على للكأداة  - بمجاالته األربعة -مساق التربية العملية هذا اإلطار  ويوظف

ر والتقييم الذاتي، والتنمية املهنية املستمرة. التالميذ
ّ
 التالميذكما يتم تقييم اداء  املعلمين باملقابل على استخدام ذات اإلطار كأداة للتفك

 بناًء على مالحظة أدائهم املتواصل الذي يتم توثيقه في ملفات اإلنجاز الخاصة بهم.  –استناًدا إلى هذا اإلطار  –املعلمين 

يطلع عليها فإنه يشتمل على معايير واضحة  –قبل الخدمة وأثناءها  –املعلمين  التالميذوبما أن تصميم هذا اإلطار يستجيب لحاجات 

 لسوء الفهم فيما يتعلق بما  التالميذ
ً
املعلمون واملعلمون املتعاونون ومديرو مدارس التدريب وكذلك املرشدون األكاديميون، وبما ال يدع مجاال

تتسع لعدة ذات مستويات قياس محددة ُيتوقع من الطالب املعلم تحقيقه خالل فترة التدريب امليداني. وللسبب ذاته تكون هذه املعايير 

 وبالتالي تتيح للطالب املعلم إظهار قدراته املختلفة والتميز في نواٍح متعددة. –متميز وفعال وأساس ي وغير مرٍض  –داء املتوقع خيارات لل 
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ويستند هذا اإلطار في األصل إلى جهد جماعي تكاتف فيه معظم املعنيين بمستقبل مهنة التعليم في الواليات املتحدة األمريكية من 

كاديميين ومدارس، وعِملت على توثيقه وتنظيمه الباحثة شارلوت دانيلسون بتكليف من جمعية اإلشراف وتطوير املناهج هيئات ومعلمين وأ

(ASCD).في بناء برامج إعداد املعلمين في جميع أنحاء العالم 
ً
 ، مما جعله مرجًعا هاًما ولبنٍة أساسية

 ال بد من ، كانريس، وحتى يتسنى لنا دراسة هذه العملية وفحصها بشكل دقيقلتربية العملية هي املمارسة املتكاملة لعملية التدوألن ا

ل وضع خطة زمنية مناسبة تسمح بالتركيز على كل مجال من مجاالت اإلطار األربعة وقًتا كافًيا لتمكين الطالب املعلم من إتقانه، دون إغفا

طوير. فاالهتمام بمجال واحد في كل مرحلة من مراحل التدريب يأتي من قبيل التي تحتاج إلى متابعة وتالقضايا التي تتعلق باملجاالت األخرى 

 إعطاء األولوية في التغذية الراجعة للمجال الذي يتم تناوله في تلك املرحلة بالتحديد. 

الكاملة في التدريس منذ بداية األسبوع السابع  املسؤوليةوبالنسبة للطلبة املعلمين غير العاملين في امليدان فإن الطالب املعلم يتحمل 

املهنية بكفاءة وفعالية وبشكل  سؤولياتبحيث يعتمد على نفسه في اإلعداد والتخطيط والتدريس وخلق البيئة الصفية املناسبة كما يتحمل امل

 متدرج يصل إلى النضج واالستقاللية الكاملة مع نهاية فترة التدريب العملي. 

املعلمون العاملون في امليدان فإنهم ليسوا بحاجة إلى فترة من املشاهدة واملشاركة الجزئية في بداية التدريب ولذا فإنهم  التالميذأما 

 طبًقاوأستاذ الجامعة  املرشد امليدانيالتدريس الكامل منذ بداية التدريب العملي ويتلقون التغذية الراجعة املكثفة من  مسؤوليةيتحملون 

 ني املخصص لهم.للبرنامج الزم
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 شروط القبول في التربية العملية

 

 شروط القبول:

 يحقق املعايير التالية:ُيشترط اللتحاق الطالب املعلم بمساق التربية العملية أن 

 .Student Teaching applicationاستكمال طلب االلتحاق باملساق  .1

 التي يعّينها القسم. Admissions Committeeالحصول على موافقة لجنة القبول  .2

 الحصول على املوافقات الرسمية الالزمة من الجهات املعنية. .3

الذي يديره املرشد األكاديمي في نهاية الفصل السابق  Professional Disposition Evaluationاجتياز تقييم امليول املهنية  .4

 لفصل التدريب امليداني.

 

 املتطلبات السابقة:

جميع املساقات  جتازبعد أن يانية بالتسجيل في مساق التربية العملية امليدغير العامل في ميدان التعليم يسمح للطالب املعلم 

ساعات  6وعدد ساعاتها ) للتربية العملية امليدانيـة تماًما أن يتفرغوُيطالب ب .ساعة معتمدة( 24من ) ساعة معتمدة (15اإلجبارية، أي أن ينهي )

 إن ُوِجدت. – ؛ فيما عدا استكماله للساعات املعتمدة املتبقية له من ساعات برنامج الدبلوم املنهيمعتمدة(

باجتياز مساقين إجباريين هما "املنهج املدرس ي واملنهج في اإلمارات"، و"طرق  التعليمميدان ُيطالب الطالب املعلم العامل في فيما 

 لكونه على رأس عمله.24معتمدة من أصل ) ( ساعات6التدريس حسب التخصص"، أي أن ينهي )
ً
 ( ساعة معتمدة؛ وذلك مراعاة
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 متطلبات التسجيل

 

 العملية.التسجيل ملساق التربية العملية يجري في فترة التسجيل املبكر أي في الفصل الذي يسبق فصل تنفيذ التربية  .1

عدم الحذف أو اإلضافة في مساق التربية العملية ملا يترتب على ذلك من التزامات كثيرة مثل اختيار املدارس املضيفة وندب  .2

 املوجهين واملعلمين املتعاونين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعـة.

 الب واملرشد األكاديمي املختص.التسجيل في الشعبة املناسبة لتخصص الطالب وأي خطأ في ذلك يتحمل نتائجه الط .3

فيه جميع املساقات التي أنهاها في الفصول الدراسية السابقة وذلك قبل حصوله على  مّوضًحاإبراز صورة من السجل الدراس ي  .4

 توقيع املرشد أو املشرف على التربية العملية.

اس ي الذي يسبق مباشرة الفصل الذي يتم فيه تعبئة النموذج املعد للتسجيل املبدئي للتربية العملية وذلك في الفصل الدر  .5

 التدريب وتقديمه ملكتب التربية العملية.

 ملء نموذج اختيار  املدرسة املضيفة خالل فترة التسجيل املبكر وتقديمه ملكتب الخبرات امليدانية. .6
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 للطلبة املعلمين العاملين في امليدان عمليةلبرنامج التربية ال الخطة الزمنيةملخص 

 

 :األسبوع األول 

طلبة املعلمين يحضره املشرفون على التربية العملية من أعضاء هيئة التدريس للتعريف بنظام التربية العملية بما اجتماع في الكلية لل

 في ذلك البرنامج الزمني وأنظمة املتابعة والتقويم. 

 

 :األسبوعان الثاني والثالث 

 ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية: املشرف األكاديمي،التركيز على مجال التخطيط واإلعداد لعملية التدريس ومناقشة ذلك مع 

  .إظهار املعرفة باملحتوى واألساليب التربوية 

 التالميذإظهار املعرفة ب . 

  .اختيار األهداف التدريسية 

  بما في ذلك التقنيات التربوية الحديثة. إظهار املعرفة باملوارد 

  .تصميم التدريس املترابط 

  التالميذتقويم تعلم . 

 

 :األسبوعان الرابع والخامس 

 ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية:املشرف األكاديمي، التركيز على مجال البيئة الصفية ومناقشة ذلك مع 

  .إيجاد بيئة من االحترام واملودة 

  .بناء ثقافة للتعلم 

  .إدارة اإلجراءات الصفية 

  التالميذإدارة سلوك . 

 ن ) غرفة الصف (. تنظيم املكا 
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 :األسبوعان السادس والسابع 

 على املكونات التالية:ويشتمل هذا املجال املشرف األكاديمي، التركيز على مجال التدريس ومناقشة ذلك مع 

 .التواصل بوضوح ودقة 

 .استخدام أساليب طرح السئلة والنقاش 

  في التعلم. التالميذاشغال 

  للطلبةتقديم التغذية الراجعة. 

  .إظهار املرونة واالستجابـة 

 كما تجرى خالل هذين األسبوعين عملية التقويم البنائي للتدريب العملي.

 

 :األسبوعان الثامن والتاسع 

 ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية:املشرف األكاديمي، املهنية ومناقشة ذلك مع  سؤولياتالتركيز على مجال امل

  التأمل( في التعليم.التفكر( 

 .استخدام السجالت الدقيقة واالحتفاظ بها 

  التالميذالتواصل مع أسر. 

 .املساهمة لصالح املدرسة واملنطقة التعليمية 

 .النمو والتطور املنهي 

 .إظهار املهنية وااللتزام بالقيم اإلسالمية 

 

 :األسبوعان العاشر والحادي عشر 

 كونات التالية:ويشتمل هذا املجال على امل، املشرف األكاديميالتركيز على مجال التقنيات التربوية ومناقشة ذلك مع 

 .املعرفة بمصادر التقنيات 

 .اختيار أدوات التقنية املالئمة 

 .تكامل أدوات التقنية واالستخدام املناسب لها 

 .تطوير البرامج )املشروعات( التعليمية 
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 :األسبوعان الثاني عشر والثالث عشر 

 ويشتمل هذا املجال على املكونات التالية: ،املشرف األكاديميالتركيز على مجال أخالقيات مهنة التدريس ومناقشة ذلك مع 

 التالميذعالقاته املهنية ب. 

  التالميذالتزامه بمبدأ التعليم حق لجميع. 

  بأسرار مهنته وتالميذه.االحتفاظ 

 .القيم واآلداب اإلسالمية 

 .االستقامة والعـدل 

 .عالقاته املهنية بالزمـالء 

 

  والخامس عشر )التقييم الختامي للتربية العملية(: األسبوعان الرابع عشر 

الذي يحتوي على نماذج (، 9نجاز" )انظر ملحق رقم "ملف اإل املعلمون خالل هذين األسبوعين ملف التربية العملية  التالميذكما يقدم 

نماذج  إلى باإلضافة ،التالميذونماذج من أعمال أدوات التقويم، والوسائل التعليمية، و  تدريسية،مثل الخطط ال؛ املعلم الطالب من إعداد

 ونماذج توثيق األنشطة واملساهمات التي قام بها املعلم في خدمة املدرسة والنمو املنهي. ،( 5)انظر ملحق رقم  التفكر
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 للطلبة املعلمين غير العاملين في امليدان لبرنامج التربية العمليةة ملخص الخطة الزمني

 

   .يخصص للتربية العملية فصل دراس ي كامل هو الفصل الثاني من خطة الطالب وتكون مكافئة لست ساعات معتمدة 

 :يقسم الفصل الدراس ي املخصص للتربية العملية على النحو التالي 

  اللقاء التعريفي العام. -1

 التربية العملية من أعضاء هيئة التدريس  يعقد في اليوم األول من الفصل الدرس ي لقاء عام في الكلية يحضره املشرفون على

املسجلون في املساق لتعريفهم بنظام التربية العملية بما في ذلك البرنامج الزمني وأنظمة املشاهدة واملتابعة والتقويم  التالميذو 

 ومتطلبات البرنامج.

 األسبوعان األول والثاني: -2

 تعليمية واملرافق املدرسية واملنهاج الدراس ي وإجراء املشاهدات الصفية التعرف على املدرسة بما في ذلك الهيئتين اإلدارية وال

 والتعرف على األنشطة الالصفية واملوارد التعليمية.

 .البدء بالتحضير القتناء ملف لإلنجاز ومناقشة محتوياته مع املعلم املتعاون 

 علم املتعاون.التركيز على مكونات التخطيط واإلعداد والبيئة الصفية ومناقشة ذلك مع امل 

 األسبوعان الثالث والرابع -3

  املشرف األكاديميوتناقش مع املعلم املتعاون أو  جيًدا إعداًدايعد لها  يومًياتدريس حصة واحدة. 

  املهنية ومناقشة ذلك مع أعضاء فريق املتابعة. واملسؤولياتالتركيز على مكونات التدريس 

 األسبوعان الخامس والسادس. -4

  املشرف األكاديميوتناقشان مع املعلم املتعاون أو  جيًدا إعداًدايعد لهما  ًيايومتدريس حصتين. 

 .التركيز على مجالي التقنيات التربوية وأخالقيات املهنة في النقاش 

  يومًيامواصلة املشاهدة بمعدل حصة واحدة. 

 األسابيع السابع _ الخامس عشر -5

  الكاملة عن اإلعداد والتدريس لثالث حصص يومية ومواصلة املشاهدة  املسؤوليةممارسة االستقاللية من خالل تحمل

 .يومًيابمعدل حصة واحدة 
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 ومهــــــــام   أدوار 

 املشاركيــن في التربية العمليـــة
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 مهام الطالب املعلــم

 

 لذلك عليه مراعاة املهام التالية:  طبًقاو  .على الطالب املعلم أن يتصّرف بما ينسجم مع لوائح املدرسة وأنظمتها

 الحترامهم وتقديرهم.  اومصدرً  للطلبةاملحافظة على حسن املظهر ولطف السلوك حتى يظل قدوة  .1

االلتزام بالدوام الكامل املخصص لعضو هيئة التدريس في املدرسة. بما في ذلك الحضور الصباحي واالنصراف عند نهاية الدوام  .2

 بهذا الشأن.  األكاديميملستمر مع مدير املدرسة بشأن أية استثناءات في هذا املجال مع إبالغ املشرف الرسمي والتنسيق ا

 التعاون والتنسيق مع مدير املدرسة واملعلم املتعاون  وأعضاء الهيئة التدريسية مع بذل الجهد لالستفادة من خبراتهم.  .3

 البتعاد عن التعالي أو التبسط الزائد معهم. على أسس من االحترام والجدية وا التالميذالتعاون مع  .4

 التصرف بمرونة مع اآلخرين بشكل يساعده على التأقلم مع البيئة املدرسية التي يعمل فيها.  .5

 تقبل النقد وعدم إبداء االنزعاج أو القلق عندما يوجه إليه النقد من اآلخرين.  .6

 بان كلية التربية تتبنى أسلوبا  استخدام كراسة للتحضير اليومي ويمكن االستعانة بالتحضير .7
ً
الصادر عن الوزارة عند الضرورة , علما

 في التحضير يتناسب مع الطريقة البنائية في التعلم ) انظر نموذج التحضير في الدليل(.

 نجاز.مشاهدة العملية التدريسية والبيئة الصفية وملء نموذج املشاهدة الخاص بذلك في كل مشاهدة واالحتفاظ به في ملف اال  .8

 املشاركة الفعالة في النقاش قبل أو بعد تنفيذ الدروس أو بعد املشاهدة أو خالل اللقاءات األسبوعية لبناء مجتمع للتعلم.  .9

 .قبل دخوله غرفة الدرس للمشاهدة  املالِحظ" للزائر خطة تدريس لحصة واحدةتقديم "  .10

 االلتزام بخطة العمل املدونة في الدليل واملشتملة على أعباء الطالب املعلم خالل التربية العملية.   .11

 ( خاص لبرنامج التربية العملية. Portfolio) ملف إنجازإعداد  .12

دى اإلدارة املدرسية يحتفظ به ل خاًصا ملًفا( حول املهام التي قام بها خالل أسبوع وإيداعه 6ملحق رقم تقديم تقرير أسبوعي )انظر  .13

 لإلطالع عند زيارة أي عضو من أعضاء املتابعة والتقويم، كما يحتفظ بنسخة أخرى في ملف اإلنجاز.
ً
 بحيث يكون متوفرا

تقديم ملف اإلنجاز ألعضاء فريق املتابعة والتقويم أثناء اللقاء بهم خالل التقويم البنائي الذي يجري في منتصف الفصل الدراس ي   .14

 ل التقويم الختامي الذي يجري في نهاية الفصل الدراس ي.وكذلك خال
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 عالقة الطالب املعلم مع املعلم املتعاون  

إذا نجح الطالب املعلم في إقامة عالقة من الود واالحترام مع املعلم املتعاون فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على العملية التعليمية 

 ه. مسؤولياتمن عدم الحماس أو االكتراث بواجباته و  نوًعابكاملها. وقد تتأثر العالقة الطيبة هذه بشكل سلبي إذا أظهر الطالب املعلم 

 قائمة بأنواع السلوك التي ينبغي على الطالب املعلم أن يتبعها:  وفيما يلي

 . التالميذاستشارة املعلم املتعاون عند إدخال تعديالت على نظام غرفة التدريس أو طريقة جلوس  .1

بشــــــــــــان طرق التدريس  أن يســــــــــــصى لتشــــــــــــكيل بــــــــــــخصــــــــــــية متميزة فيما يتعلق بســــــــــــلوكياته املهنية وأن ينســــــــــــق مع املعلم املتعاون  .2

 واالختبارات.

 بحزم مع املحافظة على عالقة من الود واالحترام. التالميذالتعامل مع  .3
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  األكاديميمهام املشرف 

وهو املرجع النظري األكاديمي  ،على قاعدة أساسية هي االختصاص األكاديمي في املناهج وطرق التدريس األكاديميمهمة املشرف  ترتكز

العالقة بين  هز الطالب املعلم على تقييم أدائه في ضوء اكتشافكما أنه املصدر الذي يحّف  ،الذي يسترشد به الطالب املعلم في حقل تخصصه

  .النظرية والتطبيق

 في النقاط التاليـة:  ملشرف األكاديميا ويمكن إجمال مهام

 ،من جهة وبين مدير املدرسة  واملعلم املتعاون من جهة أخرى  والعلوم اإلنسانية واالجتماعية يشكل حلقة الوصل بين كلية التربية .1

 عملية. ولذا فإن تعاونه مع القائمين على التدريب في املدارس املضيفة يسهم بشكل كبير في إنجاح برنامج التربية ال

 يشجع الطالب املعلم على تكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم.  .2

لتزويدهم بالتغذية الراجعة حول  مسبًقااملعلمين في مدارسهم املضيفة ضمن خطة زيارات يعلنها للطلبة املعلمين  التالميذ يزور .3

 حلها بالتعاون مع مدير املدرسة  واملعلم املتعاون. التالميذكما يتداول مع  ،أدائهم
ً
 املعلمين بشأن مشاكلهم بصفة عامة محاوال

املتعلقة بأنظمة املدرسة تلك خاصة بو  ،على اإلرشادات والتعليمات التي يقدمها مدير املدرسة واملعلم املتعاون للطلبة املعلمين يطلع .4

 واألنشطة الالصفية. 

كان ذلك من حيث أسواء  ،التعليميةالتعلمية واملعلم املتعاون حول كافة األمور املتعلقة بالعملية ينسق مع املوجه املختص  .5

 ملا قد ينشأ لدى الطالب املعلم من تباين في أساليب التوجيه.  تجنًبا ،التخطيط أو وضع األهداف أو تنفيذ الدرس أو تقييمه

 معالجتها ما أمكن ،رس املضيفةيتعرف على قضايا التربية العملية ومشاكلها في املدا .6
ً
مجلس واطالع مكتب التربية العملية و  ،محاوال

 على تلك القضايا.  الدبلوم املنهي في التدريسقسم 

املعلمين الذين يتولى اإلشراف عليهم بما ينسجم مع تعليمات قسم  التالميذينسق مع املدير واملعلم املتعاون بشأن متابعة وتقييم  .7

ويقتض ي ذلك  ،ويودع التقارير األسبوعية وبطاقات التقويم في ملف الطالب املعلم لدى اإلدارة املدرسية ،ي التدريسالدبلوم املنهي ف

 . الختاميحداهما للتقويم البنائي واألخرى للتقويم إ مرتان؛ألطراف املتابعة والتقويم عقد اجتماع 

التقويم ثم ينفذ  ،البنائي الذي يتم في منتصف الفصل الدراس يقبل إجراء التقويم معلم طالب لكل  واحدة متابعة ةزيار  ينفذ .8

 لدى إدارة املدرسة.  املعلموتوضع كافة تقارير املتابعة ونماذج التقويم في ملف الطالب  .الختامي الذي يتم في نهاية الفصل الدراس ي

 ميعتبر  .9
ً
تتناول متابعة الطالب املعلم وتقييمه، كما يعتبر  عن تنسيق االجتماعات التي تتم مع املدير واملعلم املتعاون والتي سؤوال

 
ً
 عن جمع نتائج التربية العملية في نهاية الفصل الدراس ي وتقديمها ملكتب التربية العملية. مسؤوال
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  مهام مديـــر املدرســة

 

 

ولذا فإن نجاح برنامج التربية العملية يعتمد بشـــكل كبير  ،مدير املدرســـة بدور هام في إدارة وتنظيم العملية التعليمية في مدرســـته يقوم

واملعلمين  يناألكاديمياملعلمين واملشـــــــــــــرفين   التالميذعلى مقدار ما يقدمه مدير املدرســـــــــــــة من تســـــــــــــهيالت لفريق التربية العملية الذي يشـــــــــــــمل 

 املتعاونين. 

 

 : وفيما يلي أهم هذه املهـام

املعلمون يتميزون في هــذه الفترة من  التالميــذاملعلمين ومــد يــد العون لهم أثنــاء فترة التربيــة العمليــة، وملــا ـكـان  التالميــذاســـــــــــــتقبــال  .1

 حياتهم العملية بالحساسية فإن االستقبال اإليجابي لهم من قبل مدير املدرسة يشجعهم وينمي لديهم روح االنتماء ملهنة التعليم.

وتشـــجيعهم على اســـتخدام املكتبة واملختبرات ومركز  ،ســـة ومرافقها وتســـهيالتها وأنشـــطتها املختلفةاملعلمين باملدر  التالميذتعريف  .2

 الوسائل أو املصادر التعليمية من أجل إنجاح مهمتهم. 

 .املشرف األكاديمياختيار املعلمين املتعاونين العاملين في برنامج التربية العملية بالتنسيق مع  .3

وكذلك بالفصــــول املختلفة من أجل زيارتها ملشــــاهدة العملية التعليمية حتى يتســــلم  ،املعلمين املتعاونيناملعلمين ب التالميذتعريف  .4

كما  ،تأخره أو غيابه في حال املشرف األكاديميعمله ويقوم بالتنسيق. وبشكل عام فإن مدير املدرسة ينوب عن  املشرف األكاديمي

 ينوب عن أي عضو من أعضاء فريق املتابعة والتقويم عند غيابه. 

 املعلمين في الحصول على الكتب املقررة واألدلة وكراسات التحضير التي يحتاجون إليها. التالميذمساعدة  .5

للمســؤوليات العديدة التي  نظًرا ا،وليس ملزًم  اطوعيً  أمًراحضــور مدير املدرســة ملشــاهدة الطالب املعلم داخل غرفة الصــف يعتبر  .6

 قد ال تسمح للمدير بالقيام بتلك املهمة. 

وتكليفهم بمهام معينة على غرار ما يكلف به املعلمون الدائمون في  ،املعلمين باألنشــــــــــطة الالصــــــــــفية املطلوبة منهم التالميذتعريف  .7

 املدرسة. 
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 علمين وأنشطتهم لتيسير مهام الطالب املعلم في املدرسة. امل التالميذواملعلم املتعاون بشأن   األكاديميالتنسيق مع املشرف  .8

للطالب املعلم أو املساهمة  "الختاميالبنائي و حضور االجتماع الذي يعقده أعضاء املتابعة والتقويم إن أمكن لكتابة التقويمين " .9

 في تيسير عقد االجتماع. 

 . الطالب املعلمرات الغياب خالل الفصل وتدوين ذلك في ملف وتبيان عدد م ،االحتفاظ بسجل دوام خاص بطلبة التربية العملية .10

وإرســــــــــــاله ملكتب التربية   ،الذي يحتوي على التقارير األســــــــــــبوعية ألعضــــــــــــاء فريق املتابعة والتقويم الطالب املعلماالحتفاظ بملف   .11

 . األكاديميالعملية في نهاية التدريب بالتنسيق مع املشرف 
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 مهام املعلم املتعـــاون 

 

املتعاون هو املعلم املقيم في املدرســــــــة التي يلتحق بها الطالب املعلم والذي توكل إليه مهمة مســــــــاعدة الطالب املعلم بشــــــــكل يومي  املعلم

ذلك التواجد الدائم مع الطالب املعلم داخل  ويقتضـــــــ يومباشـــــــر على اكتســـــــاب مهارات التدريس وعلى التكيف مع العملية التعليمية بكاملها، 

ويتم اختيار املعلم املتعاون للقيام بهذه املهمة من خالل التنســـــــــيق بين مدير املدرســـــــــة   .اســـــــــبةالدراســـــــــية إلعطائه التغذية الراجعة املنالغرفة 

ل قيام الطالب املعلم بممارسة مهام التربية العملية في املدرسة التي يعم ء عن دور املعلم املتعاون في حال. ويمكن االستغناواملشرف األكاديمي

 .فيها كمعلم دائم

 وفيما يلي أهم املهام التي يؤديها املعلم املتعاون:  

 مساعدة الطالب املعلم على التأقلم مع وضعه الجديد في املدرسة املضيفة.  .1

 وتزويده بأدلة املعلم وكتب األنشطة التي يستخدمها في التدريس.  ،تعريف الطالب املعلم باملنهاج والكتب الدراسية .2

ومناقشــــــــــته في نهاية عملية  ،وإطالعه على خطة الدرس بكاملها ،الفرصــــــــــة للطالب املعلم للقيام بعملية املشــــــــــاهدة املبرمجةإعطاء  .3

 املشاهدة. 

في عملية التدريس بما ينســـــــــجم مع خطة التربية العملية املوضـــــــــحة في املعلم املتعاون  الفرصـــــــــة للطالب املعلم لكي يشـــــــــاركإعطاء  .4

 الكاملة للعملية التعليمية.  املسؤوليةنحو تحمل  تدريجًياالطالب املعلم بحيث يأخذ بيد  ،الدليل

 وتسهيل مهمته في عمل الوسائل التعليمية.  ،مساعدة الطالب املعلم في القيام بعملية التحضير للدروس اليومية .5

 فية. مساعدة الطالب املعلم وإرشاده نحو القيام بجميع األنشطة التعليمية سواء الصفية أو الالص .6

وحفظها في  ،القيام بمتابعة تطور النمو املنهي للطالب املعلم بإعطائه التغذية الراجعة املناســــــبة وكتابة تقارير املتابعة األســــــبوعية .7

 ملف الطالب املعلم املوجود لدى اإلدارة املدرسية. 

وفي في منتصــــــــــف الفصــــــــــل الدراســــــــــ ي  مرتين؛ مالحظة األداءوملء نموذج  األكاديمياملشــــــــــاركة في تقويم الطالب املعلم مع املشــــــــــرف  .8

 لدى اإلدارة املدرسية. املعلم ملف الطالب  تقرير النتائج في وإيداع نهايته،

  امليداني. جهات من أجل إنجاح عملية التدريبومدير املدرسة للعمل كفريق متناغم التو  األكاديميالتعاون مع املشرف  .9
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 إجـــراءات

 يــــماملتابعــة والتقو 
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  املتابعــــة

 فيما يلي الخطوات املتبعة للمتابعـة: 

 مسبًقا املعلمبحيث يعلم الطالب  املعلم( خطة لزيارة املدرسة من أجل متابعة وتقويم الطالب األكاديمي)املشرف  املالِحظيضع الزائر  .1

 بتاريخ الزيارة.

ويفضل مناقشتها في اجتماع  املالِحظويقدمها للزائر   -وفق النموذج املعتمد في مدرسة التدريب  – خطة تدريس لحصة واحدة املعلمالطالب  يعّد  .2

 . pre-teaching conferenceيسبق موعد الدرس 

ن  .3 ا مالحظاته في مجالي البيئة الصفية والتدريس ذاكرً  املعلمواملعلم املتعاون خالل مشاهدته لحصة الطالب  املالِحظالزائر  يدّوِ

 املالحظة أو الدليل فقط دون التفسير.

ن خالل اللقاء الذي يعقب حصة التدريس أي خالل حصة النقاش  .4 الزائر تفسير تلك املالحظات التي دونها بمساعدة الطالب  يدّوِ

ن كما  ،املعلم ن . وباإلضافة لذلك املعلم الحكم أو التغذية الراجعة بمشاركة الطالب يدّوِ جوانب القوة في أداء الطالب املعلم  يدّوِ

 والجوانب التي يحتاج الطالب املعلم إلى تحسينها وتطويرها.

للرجوع إليه عند إجراء التقويم البنائي والتقويم  في ملفه الطالب املعلمتقرير مالحظاته عن أداء نسخة من  املالِحظ يضع الزائر .5

( بكتابة تقريرين على األقل حتى األكاديمي. ومن املتوقع أن يقوم كل طرف من أطراف املتابعة )املعلم املتعاون، املشرف الختامي

 منتصف الفصل الدراس ي حين يجري التقويم البنائي. 

 (.8ورقم  7مي للطالب املعلم )انظر ملحق رقم * يستخدم الزائر املالحظ لتدوين مالحظاته أداة تقييم األداء التعلي
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 التقويــم 

 

 يقسم التقويم إلى قسمين هما: 

 التقويم البنائي ويجري في منتصف الفصل الدراس ي. (أ

 الختامي ويجري في نهاية الفصل الدراس ي.التقويم  (ب

 التقويم البنائــي

  ( في منتصف الفصل الدراس ي ملراجعة وتقويم األداء التدريس ي للطالب األكاديمييجتمع أطراف التقويم )املعلم املتعاون، املشرف

وبناء على تلك التقارير يتم ملء نموذج املعلم حيث يستعرض كل طرف التقارير األسبوعية التي دونها منذ بداية الفصل الدراس ي 

( وأمام كل مكون من مكونات غير مرض، أساس ي، فعال، متميز( تحت مستوى األداء املناسب )√التقويم البنائي بوضع إشارة)

ا 22التدريس البالغ عددها   .مكونً

  ن ناملجتمعون نقاط القوة التي يرونها في اداء الطالب املعلم كما  يدّوِ  وانب التي يحتاج الطالب املعلم إلى تحسينها وتطويرها.ون الجيدّوِ

  ًمستوى "غير مرض"( في أي عدد من عناصر أو مكونات التدريس يضع أطراف التقويم  افي الحاالت التي يظهر فيها الطالب املعلم قصور(

ن ويعيدون النظر في مدى تقدمه من أجل للطالب املعلم يساعده في إظهار التحسن الضروري في ذلك العنصر أو املكو  عالجًيا برنامًجا

 إصدار حكم بشأن مدى صالحية الطالب املعلم في االستمرار ببرنامج التربية العملية.

 .اليوضع تقدير نهائي في التقويم البنائي 
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 الختاميالتقويم 

  ( في نهاية الفصل الدراس ي لتقويم األداء التدريس ي للطالب املعلم حيث األكاديمييجتمع أطراف التقويم )املعلم املتعاون، املشرف

باإلضافة إلى التقويم البنائي  وبناء على تلك التقارير ومقارنتها بمستويات  سابًقايستعرض كل طرف التقارير األسبوعية التي دونت 

غير ( تحت مستوى األداء املناسب )√) الختامي بوضع إشارة معايير األداء املوجودة في دليل التربية العملية يتم ملء نموذج التقويم

 .مكوًنا 22( وأمام كل مكون من مكونات التدريس البالغ عددها مرض، أساس ي، فعال، متميز

  ن ناملجتمعون نقاط القوة التي يرونها في أداء الطالب املعلم كما  يدّوِ  ون الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.يدّوِ

 والعلوم اإلنسانية واالجتماعية يمون بطاقة التقويم ويبعثون بها لكلية التربيةيوقع املق. 

  التقدير النهائي يتم احتسابه من قبل لجنة في الكلية . إذ تحول التقديرات الوصفية إلى تقديرات كمية في إطار أهمية تلك املكونات

 لعملية إعداد املعلم.

 

باللغة العربية و ملحق رقم  7يمي للطالب املعلم )انظر ملحق رقم مالحظاته أداة تقييم األداء التعل* يستخدم الزائر املالحظ لتدوين 

 (.باللغة اإلنجليزية 8
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 املالحق

 (22مكونات املجاالت األربعة وعددها ) .1

 ين: "مفصلة" )تشتمل على املكونات والعناصر( معايير ومستويات أداء املعلم .2

 باللغة العربية -نموذج مشاهدة العملية التدريسية والبيئة الصفية )نموذج عام للطالب املعلم(   .3

 باللغة اإلنجليزية  –نموذج مشاهدة العملية التدريسية والبيئة الصفية )نموذج عام للطالب املعلم(  .4

 نموذج التفكر أو التأمل .5

 األسبوعي للطالب املعلم )يكتبه الطالب املعلم(  التقرير .6

 باللغة العربية –نموذج تقييم األداء التعليمي  .7

 باللغة اإلنجليزية  –نموذج تقييم األداء التعليمي  .8

 ملف اإلنجاز للتربية العملية )أهدافه ومحتوياته(  .9

 مفردات برنامج التربية العمليـة .10

 تاب إطار للتدريس لتعزيز املمارسات املهنية معايير ومستويات أداء املعلمين:  عن ك .11



 

 

 (:1ملحق )

 (22مكونات املجاالت األربعة وعددها )

: التخطيط واإلعداد
ً
 أوال

 إظهار املعرفة باملحتوى واألساليب التربوية -1

 التالميذإظهار املعرفة ب -2

 اختيار األهداف التدريسية -3

 إظهار معرفة باملوارد )بما في ذلك التقنيات التعليمية(   -4

 التدريس املترابطتصميم  -5

 التالميذتقويم تعلم  -6

: البيئة الصفية
ً
 ثانيا

 ايجاد بيئة من االحترام واملودة. -1

 بناء ثقافة للتعلم. -2

 إدارة اإلجراءات الصفية. -3

 .التالميذإدارة سلوك  -4

 تنظيم املكان )الفراغ الحس ي(. -5

: التدريـــس
ً
 ثالثا

 التواصل بوضوح ودقة. -1

 ش.استخدام أساليب طرح األسئلة والنقا -2

 في التعلم. التالميذإشغال  -3

 للتالميذ  تقديم التغذية الراجعـة -4

 إظهار املرونة واالستجابة. -5



 

 

: امل
ً
 املهنيـة سؤولياترابعا

 التدبر في التعليـم. -1

 استخدام السجالت الدقيقة واالحتفاظ بها. -2

 .التالميذالتواصل مع أسر  -3

 املساهمة لصالح املدرسة واملنطقة التعليمية. -4

 وتطوره النمو املنهي -5

 إظهار املهنية -6

 

 

  



 

 

 

 (: 2ملحق )

 معايير ومستويات أداء املعلميـــنملخص 

 

 

 



 

 ملخص معايير ومستويات أداء املعلمين

 :......................................................املالِحظاسم      ..............................................اسم املعلم: 

 :.............................املوضوع :........................ الصف :.............................. املدرسـة :................................ تاريخ املالحظة

 : التخطيط واإلعداد1املجال 

 متميـز فعال أساس ي رض  غير م   املكون 

 إظهار املعرفة باملحتوى 

 واألساليب التربوية

 من الفهم للموضوع 
ً
يظهر املعلم قليال

الدراس ي أو هيكل املادة التعليمية أو 

 األساليب التربوية املتعلقة باملحتوى 

يظهر املعلم معرفة أساسية باملحتوى 

واألساليب التربوية ولكنه ال يربط ذلك 

باملواد الدراسية األخرى أو باملفاهيم 

الخاطئة التي يحتمل أن تتكون لدى 

 .التالميذ

 ومعرفة متينة 
ً
يظهر املعلم فهما

باملحتوى والعالقات والروابط مع املواد 

الدراسية األخرى التي تشكل متطلبات 

قة. كما أن ممارسات املعلم ساب

التدريسية تعكس معرفة باألساليب 

 التربوية الحديثة.

معرفة املعلم باملحتوى واألساليب 

التربوية واسعة ومتعمقة تدلل على 

استمرارية البحث واإلطالع من أجل 

تحسين املمارسة. كما أن املعلم يبني 

 التالميذبشكل نشط على معرفة 

حث عن باملتطلبات السابقة ويب

األسباب التي تؤدي إلى وجود سوء فهم 

 لديهم.

يظهر املعلم القليل من املعرفة املتعلقة  التالميذاملعرفة ب رإظها

ومهاراتهم ورغباتهم أو  التالميذبخلفية 

اليحاول الحصول على تلك املعرفة وال 

يحاول استخدام تلك املعرفة في 

 التخطيط.

يظهر املعلم معرفة جزئية بخلفية 

ومهاراتهم ورغباتهم ويحاول  تالميذال

استخدام هذه املعرفة في التخطيط 

 للدرس بشكل عام.

يظهر املعلم معرفة واسعة بخلفية 

ومهراتهم ورغباتهم ويستخدم  التالميذ

هذه املعرفة للتخطيط ملجموعات من 

 .التالميذ

يظهر املعلم معرفة واسعة بخلفية 

ومهاراتهم ورغباتهم ويستخدم  التالميذ

 التالميذهذه املعرفة للتخطيط لتعلم 

 كأفراد.

األهداف ليست ذات أهمية في تعلم  اختيار األهداف التدريسية

وليست مناسبة لهم أو أنها  التالميذ

مصاغة على شكل أنشطة تدريسية 

كما أنها ال تسمح بإيجاد وسائل تقويم 

 ناجحة.

ا وأهميتها األهداف متوسطة في قيمته

وهي مزيج من  للطلبةومناسبتها 

األهداف واألنشطة ويسمح بعضها 

 بإيجاد وسائل تقويم ناجحة.

األهداف قيمة وذات أهمية للتعلم وهي 

  التالميذمناسبة ملعظم 
ً
وتعكس فرصا

للدمج كما تسمح بوضع أساليب تقويم 

 ناجحة.

 من 
ً
تعكس األهداف مستوى رفيعا

التعلم يتمش ى مع معايير املنهاج كما أنها 

وتسمح  التالميذمتأقلمة مع حاجات 

 بوضع أساليب تقويم ناجحة.

املعلم غير مطلع على املوارد املتاحة  إظهار املعرفة باملوارد

داخل املدرسة أو املنطقة التعليمية 

سواء من أجل التعليم أو من أجل 

 الذين هم بحاجة إليها. يذالتالم

يظهر املعلم معرفة محدودة باملوارد 

املوجودة داخل املدرسة أو املنطقة 

التعليمية سواء كانت من أجل التعليم 

الذين هم بحاجة  التالميذأو من أجل 

 إليها.

املعلم مطلع بشكل تام على املوارد 

املوجودة داخل املدرسة أو املنطقة 

صل على التعليمية ويعرف كيف يح

الذين  للطلبةتلك املوارد للتدريس أو 

 هم بحاجة إليها.

يسصى املعلم للحصول على املوارد 

التعليمية من املنظمات املهنية ومن 

املجتمع املحلي. وهو على إطالع باملوارد 

الذين هم بحاجة إليها  للطلبةاملتاحة 

من داخل املدرسة أو املنطقة 

 التعليمية أو املجتمع املحلي.

العناصر املختلفة الداخلة في تصميم  تصميم التدريس الواضح

التدريس ال تدعم أهداف التدريس 

في تعلم ذي  التالميذاملعلنة وال تشغل 

معنى كما أن الدرس أو الوحدة ال 

 تحظى ببنية محددة.

بعض العناصر الداخلة في تصميم 

التدريس تدعم أهداف التدريس 

في تعلم ذي معنى ولكن  التالميذوتشغل 

بعض األهداف األخرى ال تقوم بذلك. 

 ويحظى الدرس ببنية محددة.

معظم العناصر الداخلة في تصميم 

التدريس تدعم األهداف وتشغل 

في تعلم ذي معنى كما أن  التالميذ

 الدرس أو الوحدة يحظى ببنية محددة.

جميع العناصر الداخلة في تصميم 

علنة التدريس تدعم األهداف امل

في تعلم ذي معنى.  التالميذوتشغل 

ويتميز الدرس أو الوحدة بالوضوح 

 وببنية محددة.



 

 متميـز فعال أساس ي رض  غير م   املكون 

ال  التالميذطريقة املعلم في تقويم تعلم  التالميذتقويم تعلم 

تحتوي على معايير واضحة أو 

مستويات محددة كما ينقصها التوافق 

مع األهداف التدريسية وليس لدى 

املعلم أية خطط إلستخدام نتائج 

 التقويم في تصميم التدريس املقبل.

تتوافق  التالميذخطة املعلم في تقويم 

 مع األهداف التدريسية وتحتوي 
ً
جزئيا

ة على معايير ومستويات قياس واضح

. واملعلم التالميذمفهومة من قبل 

يستخدم نتائج التقويم من أجل 

 التخطيط للتدريس املقبل بشكل عام.

تتوافق  التالميذخطة املعلم في تقويم 

مع األهداف التدريسية، وتحتوي على 

معايير ومستويات قياس واضحة 

. كما يستخدم املعلم التالميذيعرفها 

نتائج التقويم من أجل التخطيط 

 لتدريس املقبل للمجموعات أواألفراد.ل

تتوافق  التالميذخطة املعلم في تقويم 

 مع األهداف التدريسية وتحتوي 
ً
كليا

على معايير ومستويات قياس واضحة 

بوضوح وهناك دليل  للطلبةومنقولة 

قد ساهموا في تطوير تلك  التالميذبأن 

 التالميذاملعايير واملستويات. كما يتابع 

ي تحقيق األهداف مدى تقدمهم ف

 التدريسية.

 



 

 ملخص معايير ومستويات أداء املعلمين

 : البيئة الصفية2املجال 

 متميـز فعال أساس ي غير مرض املكون 

إيجاد بيئة من اإلحترام 

 واملودة

يتصف التفاعل الصفي بالسلبية 

سواء كان ذلك القائم بين املعلم 

أنفسهم أو قد  التالميذأو بين  التالميذو 

يتصف التفاعل بالنزاع والسخرية 

 واإلحباط

التفاعل الصفي مناسب بشكل عام 

وخاٍل من النزاع ولكنه قد يتصف في 

بعض األحيان بأنه بحاجة إلى مراعاة 

 املشاعر.

التفاعل الصفي يعكس دفء املشاعر 

 التالميذواملودة كما يعكس احترام 

لالختالفات املوجودة بين مجموعات 

سواء كانت ثقافية أم تطورية  تالميذال

 "عمرية".

التفاعل الصفي يتميز باالحترام الكبير 

صيل واالهتمام 
ً
الذي يعكس الدفء األ

على  التالميذكأفراد. ويحرص  التالميذب

إظهار قدر كبير من لطف التعامل فيما 

 بينهم.

ال تمثل غرفة الصف ثقافة تعلمية  بناء ثقافة للتعلم

وتتميز بوجود معلم ذي التزام ضعيف 

نحو مادته الدراسية وتوقعات متدنية 

. وكذلك القليل التالميذبشأن تحصيل 

 واعتزازهم بالعمل. التالميذمن افتخار 

تعكس البيئة الصفية الحد األدنى 

فقط من ثقافة التعلم، كما تعكس 

ن توقعات وطموحات متواضعة بشأ

والقليل من التزام  التالميذتحصيل 

املعلم نحو مادته الدراسية وكذلك 

واعتزازهم  التالميذالقليل من افتخار 

إال  التالميذبالعمل. وال يظهر املعلم و 

الحد األدنى من األداء لكي يجتازوا 

 املطلوب.

تمثل البيئة الصفية تثقافة تعلم 

أصيلة مع التزام نحو املادة الدراسية 

وتوقعات  التالميذل املعلم و من قب

وطموحات عالية بشأن تحصيل 

 التالميذوكذلك اعتزاز  التالميذ

 بالعمل.

 من  التالميذيتحمل 
ً
 كبيرا

ً
قدرا

إيجاد ثقافة تعلمية داخل  مسؤولية

غرفة الدرس من خالل افتخارهم 

واعتزازهم بعملهم ومبادراتهم في 

تحسين أدائهم ورفعه إلى أفضل 

 مستوى. كما أن ا
ً
ملعلم يظهر التزاما

 نحو املوضوع الدراس ي.
ً
 حماسيا

الروتين أو اإلجراءات الصفية إما غير  إدارة اإلجراءات الصفية

موجودة وإما غير فعالة األمر الذي 

ينجم عنه ضياع الكثير من الوقت 

 املخصص للتدريس.

الروتين أو االجراءات الصفية موجودة 

مما ولكنها ال تعمل بإتزان واستمرارية 

 في الوقت املخصص 
ً
يسبب ضياعا

 للتدريس.

الروتين واإلجراءات الصفية تعمل 

بشكل سلس بحيث ال ينجم عن ذلك 

 ضياع الكثير من الوقت.

الروتين واإلجراءات الصفية تعمل 

 التالميذبشكل غير مربك أ و ملحوظ و 

هم الذين يتحملون الجزء الكبير من 

 لهذا العمل السلس. املسؤولية

يفتقر للجودة كما  التالميذسلوك  التالميذسلوك إدارة 

يفتقر للطموحات، وال تتم مراقبته أو 

متابعته، وتصدر ردود فعل غير 

 .التالميذمناسبة لسلوك 

 في إيجاد معايير 
ً
يبذل املعلم جهدا

وفي مراقبة تصرفاتهم،  للطلبةسلوك 

 في االستجابة لسلوك 
ً
كما يبذل جهدا

السلبي ولكن هذه الجهود  التالميذ

.
ً
 ليست موفقة دائما

كما  التالميذاملعلم على وعي بتصرفات 

أنه أوجد معايير واضحة للسلوك 

ويستجيب للسلوك السلبي بطرق 

 .التالميذمناسبة تظهر االحترام ملعظم 

مناسب بشكل تام مع  التالميذسلوك 

في  التالميذوجود دليل على مساهمة 

حات وفي وضع التوقعات والطمو 

مراقبة السلوك كما أن مراقبة املعلم 

ومتابعته لسلوك تالميذه تتم بشكل 

وقائي وغير ملحوظ واستجابة املعلم 

يعكس  للطلبةللسلوك السلبي 

 االحساس بحاجاتهم الفردية.

يستخدم املعلم بيئة الصف الحسية  تنظيم املكـان )الفـرغ الحس ي(

بشكل غير جيد مما ينجم عنه جعل 

أو ينجم  التالميذن غير آمن لبعض املكا

عنه عدم اتساق بين أثاث غرفة الصف 

 ونوع النشاط الصفي.

غرفة الصف آمنة وعملية التعلم 

، التالميذالضرورية في متناول جميع 

ولكن تنظيم األثاث ال يخدم أنشطة 

 التعلم إال بشكل جزئي.

غرفة الصف آمنة وعملية التعلم في 

ملعلم يستخدم وا التالميذمتناول جميع 

 
ً
بحيث  جيًدااملوارد الحسية استخداما

يعمل تنظيم األثاث في خدمة أنشطة 

 التعلم.

في  التالميذغرفة الصف آمنة ويساهم 

ضمان أن البيئة الحسية تدعم عملية 

 .التالميذالتعلم لدى جميع 

 



 

 املعلمينملخص معايير ومستويات أداء 

 : التدريـــس3املجال 

 متميـز فعال أساس ي غير مرض املكون 

التواصل الشفوي والكتابي للمعلم  التوصل بوضوح ودقـة

يحتوي على أخطاء أو أنه غير 

 .للطلبةواضح أو غير مناسب 

التواصل الشفوي والكتابي للمعلم 

ال يحتوي على أخطاء ولكنه قد ال 

 بشكل تام أو 
ً
ربما كان يكون مناسبا

 لكي 
ً
بحاجة إلى توضيح أكثر إسهابا

 نتجنب اإلرباك.

يتواصل املعلم مع تالميذه بوضوح 

ودقة سواء كان ذلك التواصل 

. 
ً
 أو كتابيا

ً
 شفويا

التواصل الشفوي والكتابي للمعلم 

واضح ومعبر باإلضافة إلى أن 

املعلم يتنبأ باملواقع التي يحصل 

 فيها  سوء الفهم.

األسئلة  استخدام أساليب

 والنقاش

ال يستخدم املعلم أساليب األسئلة 

والحوار بشكل جيد، فاألسئلة 

ذات مستوى متدن ومشاركة 

محدودة والنقاش  التالميذ

 الحقيقي ضئيل.

استخدام املعلم للسئلة والحوار 

غير ثابت فاألسئلة بعضها ذو 

مستوى عال وهناك محاوالت 

إلجراء نقاش حقيقي ومشاركة 

 ون معتدلة.تك التالميذ

استخدام املعلم للسئلة وأساليب 

النقاش تعكس مستوى عاٍل من 

 ومشاركة 
ً
 حقيقيا

ً
األسئلة ونقاشا

 .التالميذكاملة من 

الكثير من األسئلة  التالميذيطرح 

ذات املستوى العالي وهم يتحملون 

 التالميذمشاركة جميع  مسؤولية

 في النقاش.

ليسوا منشغلين  ذالتالمي في التعلـم التالميذاشغال 

 في تعلم ذي 
ً
)مندمجين( ذهنيا

أهمية وذلك نتيجة األنشطة أو, 

املادة غير املناسبة ونتيجة للعرض 

الضعيف املحتوى أو ضعف في 

 بنية الدرس.

منشغلون )مندمجون(  التالميذ

 في تعلم ذي معنى بشكل 
ً
ذهنيا

جزئي فقط نتيجة عدم الثبات في 

ح نوعية األنشطة أو املواد أو طر 

املحتوى أو بنية الدرس أو وتيرة 

 الدرس.

منشغلون )مندمجون(  التالميذ

 في تعلم ذي معنى طوال 
ً
ذهنيا

الدرس من خالل أنشطة ومواد 

مناسبة ومن خالل الطرح الجيد 

للمحتوى والبنية والوتيرة 

 املناسبتين للدرس.

منشغلون )مندمجون(  التالميذ

 في تعلم ذي معنى بشكل كبير 
ً
ذهنيا

يساهمون في املادة الدراسية وهم 

وفي طرح املحتوى واألنشطة واملواد 

كما تسمح بنية الدرس ووتيرته 

الفرصة للتفكر  التالميذبإعطاء 

 )التأمل( والغلق.

تقديم التغذية الراجعة 

 للطلبة

التغذية الراجعة التي يقدمها 

ذات نوعية ضعيفة  للطلبةاملعلم 

 وال تصدر في توقيت جيد.

التغذية الراجعة التي يقدمها 

غير ثابتة الوتيرة كما  للطلبةاملعلم 

.
ً
 أن توقيت صدورها ليس ثابتا

التغذية الراجعة التي يقدمها 

تصدر في توقيت  للطلبةاملعلم 

 ذات نوعية جيدة.
ً
 جيد وتكون دوما

التغذية الراجعة التي يقدمها 

ممتازة من حيث  للطلبةاملعلم 

 تالميذالالنوعية والتوقيت و 

يستخدمون تلك التغذية الراجعة 

 في تعلمهم.

يلتزم املعلم بخطة الدرس كما هي  إظهار املرونة واالستجابة

بالرغم من وجود دليل على ضعف 

أو نقص  التالميذاستيعاب 

اهتمامهم ورغبتهم ويفشل املعلم في 

وأسئلتهم،  للطلبةاالستجابة 

 التالميذويفترض املعلم أن إخفاق 

اب الدرس ليس من في استيع

 مسئوليته.

يظهر املعلم مرونة واستجابة 

 التالميذمعتدلتين لحاجات 

ورغباتهم خالل الدرس ويسصى 

 .التالميذلضمان نجاح جميع 

 
ً
يسصى املعلم كي يضمن تعلما

 لجميع 
ً
من خالل  التالميذنجاحا

إجراء التعديالت التي تتطلبها 

خطط التدريس ويستجيب 

 لتهم.وأسئ التالميذلرغبات 

يستجيب املعلم بشكل كبير 

وأسئلتهم ويجري  التالميذلرغبات 

تعديالت طفيفة على الدرس 

حسب الحاجة ويثابر على ضمان 

 .التالميذنجاح جميع 

 



 

 ملخص معايير ومستويات أداء املعلمين

 : املسؤوليات املهنية4املجال 

 متميـز فعال أساس ي غير مرض املكون 

يعرف املعلم ما إذا كان الدرس ال  التفكر في التدريس

قد حقق أهدافه، أو أنه يصدر 

 خاطئة على مدى نجاح 
ً
أحكاما

الدرس وليس لديه أية مقترحات 

 تؤدي إلى تحسين الدرس.

يتكون لدى املعلم انطباع عام 

حول نجاعة الدرس ومدى تحقيق 

أهدافه، كما أنه يقدم مقترحات 

 عامة بشأن تحسين الدرس.

 بشأن يقدم املعلم تقيي
ً
 دقيقا

ً
ما

نجاعة الدرس ومدى تحقيق 

األهداف ويستطيع تقديم الدليل 

الذي يدعم حكمه كما يقدم 

مقترحات محددة حول ما يمكن 

 عمله لتحسين أداءه.

 
ً
 وعميقا

ً
 دقيقا

ً
يقدم املعلم تقييما

بشأن نجاعة الدرس ومدى تحقيق 

األهداف، كما يقدم مقترحات 

محددة عديدة حول ما يمكن عمله 

 وزن ل
ً
تحسين الدرس موضحا

وأهمية كل مقترح ويقدم البدائل 

 املحددة واحتماالت نجاحها.

استخدام السجالت الدقيقة 

 واالحتفاظ بها

ليس لدى املعلم سجالت تظهر 

في عملية  التالميذمدى تقدم 

التعلم وليس لديه أية سجالت 

 أخرى للنشطة غير التعليمية.

يحتفظ املعلم بسجالت عن 

ولكن هذه السجالت  تالميذه

بدائية وذات نجاح محدود. أما 

سجالت األنشطة غير التعليمية 

فهي كافية ولكنها بحاجة إلى 

مالحظة ومتابعة مستمرة لتجنب 

 األخطاء.

سجالت املعلم عن تالميذه ومدى 

قيامهم بالتكليفات الدراسية 

ناجحة وفعالة. كما أن نظام 

سجالت النشطة غير التعليمية 

 كامل. ناجح بشكل

سجالت املعلم عن تالميذه ومدى 

قيامهم بالتكليفات الدراسية 

. وُيسهم 
ً
ناجحة وفعالة تماما

في االحتفاظ بهذه  التالميذ

السجالت وفي تفسير محتواها. كما 

أن نظام سجالت األنشطة غير 

 ويساهم 
ً
التعليمية ناجح تماما

في االحتفاظ بتلك  التالميذ

 السجالت.

يقدم املعلم القليل من املعلومات  تالميذالالتواصل مع أسر 

عن البرامج لآلباء وال يستجيب 

لالستيضاحات التي يطلبها اآلباء 

عن أبنائهم وال يقوم املعلم بأية 

في  التالميذمحاوالت إلشراك أسر 

 البرامج التعليمية.

يشارك املعلم في األنشطة 

املدرسية املتعلقة بالتواصل مع 

لها الكثير اآلباء ولكنه ال يضيف 

من املعلومات. كما أنه يقوم 

بمحاوالت متواضعة إلشراك األسر 

 في البرامج املدرسية.

يقدم املعلم املعلومات املتعلقة 

بالبرامج الدراسية لآلباء بشكل 

متكرر كما يتواصل مع اآلباء بشأن 

تقدم أبنائهم بشكل منتظم 

ويحاول إشراك األسر بالبرامج 

 التدريسية بنجاح.

يقدم املعلم املعلومات املتعلقة 

بالبرامج الدراسية لآلباء بشكل 

بإعداد  التالميذمتكرر ويقوم 

املواد ألسرهم. كما يتواصل املعلم 

 لهم 
ً
مع اآلباء بشكل منتظم مقدما

الجوانب اإليجابية والسلبية بشأن 

تقدم أبنائهم، وتتكلل جهود املعلم 

يساهمون  التالميذبالنجاح كما أن 

كارهم إلنجاح املشروعات التي في أف

يمكن تحسينها عن طريق املشاركة 

 األسرية.



 

 متميـز فعال أساس ي غير مرض املكون 

املساهمة لصالح املدرسة 

 واملنطقة التعليمية

عالقات املعلم بزمالءه سلبية وهو 

يتجنب اإلشتراك في األنشطة 

املدرسية. كما يتجنب اإلشتراك في 

أنشطة ومشاريع املنطقة 

 التعليمية.

ام مع يقيم املعلم عالقات احتر 

زمالءه تمكنه من القيام بالواجبات 

التي تتطلبها املدرسة واملنطقة 

ويشارك في األنشطة املدرسية 

حينما تدعو الحاجة كما يشارك في 

أنشطة املنطقة حينما يدعي إلى 

.
ً
 ذلك بخصيا

تتميز عالقاته مع زمالءه بالدعم 

والتعاون وهو يتطوع باملشاركة في 

ع األنشطة املدرسية كما يتطو 

باملشاركة في أنشطة املنطقة 

 مساهمة كبيرة.
ً
 مقدما

تتميز عالقاته مع زمالءه بالدعم 

والتعاون وهو يبادر في اتخاذ موقع 

القيادة، كما يتطوع باملشاركة في 

 مساهمة 
ً
أنشطة املنطقة مقدما

 موقع القيادة في عدد 
ً
كبيرة ومتخذا

 من مشاريع املدرسة أو املنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص معايير ومستويات أداء املعلمين

 : املسؤوليات املهنية4تابع املجال 

 متميـز فعال أساس ي غير مرض املكون 

ال يشارك املعلم في أنشطة النمو  النمو والتطور املنهي

املنهي التي تؤدي إلى تحسين عمله 

كما أنه ال يحاول أن يشارك زمالءه 

في تبادل املعلومات واملعارف وال 

 مهنية. مسؤولياتيتحمل 

يشارك املعلم في أنشطة النمو 

املنهي بحدود حينما تكون األنشطة 

مناسبة ومريحة كما يساهم بشكل 

 التعليم. محدود في دعم مهنة

يسصى املعلم إيى إيجاد فرص للنمو 

املنهي لتحسين معارفه ومهاراته كما 

يساهم بشكل نشط في دعم املربين 

 اآلخرين.

يسصى املعلم إلى إيجاد فرص للنمو 

املنهي ويحاول بشكل منتظم القيام 

باألبحاث اإلجرائية. كما يبادر في 

القيام بأنشطة هامة مساهمة منه 

كتقديم العون في دعم املهنة 

للمعلمين الجدد أو كتابة املقاالت 

 للنشر أو العرض.

 بحاجات  إظهار املهنية
ً
ال يظهر املعلم وعيا

ويتخذ قراراته بدافع  التالميذ

الحاجة الشخصية وليس بدافع 

 االلتزام باملبادئ والقيم اإلسالمية.

 التالميذيحاول املعلم خدمة 

 بدافع 
ً
 ويتخذ قراراته أحيانا

ً
أحيانا

االلتزام املنهي وااللتزام بالقيم 

 اإلسالميـة.

 في 
ً
 معقوال

ً
يظهر املعلم نشاطا

كما يعمل مع  التالميذخدمة 

اآلخرين للدفاع عن مصالح 

ويتخذ قراراته بعقل  التالميذ

منفتح وضمن فريق أو قرار من 

 القسـم.

دم يبادر املعلم إلى أنشطة كثيرة تخ

 إيجاد موارد لذلك  التالميذ
ً
محاوال

 التالميذكما يدافع عن مصالح 

 املنتمين للقليات 
ً
وخصوصا

ويتخذ موقع القيادة في اتخاذ 

القرارات املبنية على املصالح 

 املهنية والقيم اإلسالمية.
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 األدلة )الحقائق( من خالل مشــــــــــــاهدة العملية التدريســــــــــــية والبيئة الصــــــــــــفية، اكتب 
ً
مالحظاتك حول املكونات املذكورة أدناه مقدما

 عن إصدار األحكام ويمكن االستعانة بمستويات قياس أداء املعلمين الواردة في كتاب التربية العملية أو الدليل:
ً
 ومبتعدا

 : مجال التدريس( 1

 ) االرشادات واإلجراءات، اللغة الشفوية والكتابية(: التالميذالتواصل مع  .1

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

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

  (التالميذ) نوعية األسئلة، أساليب النقاش، مدى مشاركة استخدام أساليب طرح األسئلة والنقاش:  .2

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

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

  في مجموعات( التالميذ)كيفية تقديم املحتوى، أمثلة على األنشطة والتكليفات، عمل  في التعلم: التالميذإشغال  .3

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

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

 )نوع التغذية الراجعة، مدى دقتها، توقيتهـا(: للطلبةتقديم التغذية الراجعة  .4

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

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

 



 

 (للطلبةالدرس، أعط أمثلة على نوعية استجابة املعلم  )هل جرى تعديل على خطةإظهار املرونة واالستجابـة:  .5

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

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

 :مجال البيئة الصفية( 2

)بين املعلم  اكتـــب مالحظـــاتـــك على شــــــــــــكـــل أدلـــة )حقـــائق( حول إيجـــاد بيئـــة من االحترام واملودةإيجـــاد بيئـــة من االحترام واملودة:  .6

 من املواقف التي تظهر االحترام واملودة داخل الصف(أنفسهم(  التالميذ، بين التالميذو 
ً
 )أعط مثاال

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

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

 على مواقف تظهر أهمية محتوى الدرس في حياة ثقافة التعلم داخل الصـــــــــــــــــــف:  .7
ً
للعمل  التالميذومدى تقدير  التالميذ)أعط مثاال

 والتحصيل(

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

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

 على إدارة املجموعات أو املواد والتجهيزات داخل الصف()أعإدارة اإلجراءات الصفيـة:  .8
ً
  ط مثاال

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

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

 على كيفية مراقبة املعلم لسلوك : التالميذإدارة سلوك  .9
ً
  (التالميذ)أعط مثاال

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

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

، إن وجد، على كيفية تنظيم املعلم لغرفة الصف من أجل تحقيق عملية التعلم(تنظيم املكان )غرفة الصف(:  .10
ً
  ) أعط مثاال

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

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

 الطالب املعلم:..........................      

 التوقيع:................................       



 

 (:4ملحق )

 

 

Intern’s Form 

 

 

 

 

Describe the instructional process, citing evidence for each of the components below: 

 

 

1. Communicating with students: (instructions, procedures, oral and written language). 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Using questioning and discussion techniques: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

3. Engaging students in learning. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Providing feedback to students. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Student’s name: ………………………………..… Cooperating Teacher: ……………………… 

Specialization:………………………….………….. Class: ……………………………………………….… 

School: ……………………………………………….. Date: …………………………..………………………. 

Subject: ……………………………………………… 

Instruction 

Observing Instruction      

and Classroom Environment 



 

5. Demonstrating flexibility and responsiveness.  (Has there been any modification on plan?) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Creating an environment of respect and rapport:  

  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Establishing a culture for learning (Give examples indicating students’ appreciation for work and 

accomplishment). 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Managing classroom procedures: (Give examples indicating management of groups and material). 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Managing students’ behavior: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Organizing physical space. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Student Teacher: ________________________________ 

 

Signature: ___________________________                                                                 

Classroom 

Environment 



 

 نموذج التفكـر )التأمل(في العملية التعليمية التعلميـة(: 5ملحق )

 

 يمأل هذا النموذج من قبل الطالب املعلم بعد التدريس

 

 

 املدرسـة .........................................  ............................................االســم 

 الصـف ............................  املوضوع ...................................   التاريخ ......................

 

 أ(4)مكون منشغلين بشكل إيجابي مثمر؟  التالميذ( كان حين تفكر وتتأمل في الدرس، إلى أي مدى )في رأيك .1

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

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

م  .2
ّ
)مكون لتدريسية؟ كيف تعرف ذلك، أو كيف ومتى ستعرف ذلك؟ ما كنت تقصده؟ هل حققت األهداف ا التالميذهل تعل

 أ(4و أو 4

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

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

 هـ(3)مكون اهـ و هل غّيرت من أهدافك أو خطتك الدراسية عند تدريسك للدرس؟ ملاذا؟  .3

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

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

، فما الذي تفعله بشكل مختلف؟ ملاذا؟ التالميذإذا كانت لديك الفرصة لتدريس الدرس مرة ثانية لنفس املجموعة من  .4

 أ(4)مكون 

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

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



 

 للطالب املعلـم  التقرير األسبـوعي( : 6ملحق )

 

 

للمهـــام التي قـــام بهـــا الطـــالـــب املعلم في مجـــاالت اإلعـــداد والتخطيط والبيئـــة الصـــــــــــــفيـــة  يحتوي هـــذا التقرير على وصـــــــــــــف

إطار والتدريس واملســــــــــؤوليات املهنية خالل أســــــــــبوع كامل: ه للتعرف على مكونات هذه املجاالت وعناصــــــــــرها يمكن الرجوع إلى كتاب "

 أو ملحق دليل التربية العملية[. للتدريس"

 كمثال للتدوين:

 

 .......اليوم: ............

 التاريخ: ................

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 لطالب املعلم في التربية العمليـةتقييم أداء انموذج ( : 7ملحق )

 

يتم توظيف هذا النموذج ملالحظة وتقييم أداء الطالب املعلم في مجال التدريس. استناًدا إلى إطار التدريس الذي 

. ُيطلــب إلى املقّيم في هــذا النموذج أن يســــــــــــــجــل مالحظــاتــه على أداء  Charlotte Danielsonصــــــــــــــممتــه البــاحثــة دانيلســــــــــــــون 

الدروس، وإدارة البيئة الصــــــــــــــفية، والتدريس، وتحّمل املســــــــــــــؤوليات  الطالب املعلم في أربعة مجاالت هي: التخطيط وإعداد

 املهنية.

ـــ ي،  ، فّعال،متميز يتدرج على النحو اآلتي:  رباعي Likertويتكون نظام التقييم في هذا النموذج من مقياس  ــ ــ ـــــاسـ ــ أسـ

 .ٍض رْ غير ُم 

 

 الرقم الجامصي: اسم الطالب املعلم: 

 يوم وتاريخ التقييم: التخصص:

  :املنطقة التعليمية اسم املدرسة: 

 املوضوع:  والشعبة:  الصف

 

 

InTASC Domain 

Alignment 
 غير ُمرٍض  أساس ي فّعال متميز بند التقييم

 (1) (2) (3) (4) التخطيط وإعداد الدروس املجال األول 

III 
ا للمحتوى، ومتطلبــاتــه الســـــــــــــابقــة،  ا عميقــً ُيظهر فهمــً

 ولِعلم التدريس.
    

II, III 

Diversity 

ُيظهر معرفـــة شـــــــــــــــاملـــة لخلفيـــات الطلبـــة، ومهـــاراتهم 

 واهتماماتهم.
    

II 

Diversity 

يصـــــــــمم نتاجات تدريس تمثل تعلًما ذا قيمة يناســـــــــب 

 الطلبة.
    

III .بمصادر التعلم املتوافرة في املدرسة 
ً
     ُيظهر دراية

II, III 

Technology 

ا تدريســـــية ُمحكَمة، تدمج 
ً
التكنولوجيا يصـــــمم خطط

م.
ّ
 في التدريس، وتساعد الطلبة على االنهماك في التعل

    

I 

Technology 

يصــــــــمم تقييمات محوســــــــبة للطلبة تتواءم واألهداف 

 التدريسية.
    

 (1) (2) (3) (4) البيئة الصفية املجال الثاني

II, III 

Diversity 

د بيئــــــة صــــــــــــفيــــــة مراعيــــــة تحترم الفروقــــــات بين  يوجــــــِ

 الطلبة.
    

II .يؤسس بيئة صفية تؤصل للتعلم     

II 
يضــــــــــــع قواعــــــد وإجراءات صــــــــــــفيــــــة يمكن تطبيقهــــــا 

 بسالسة.
    

II 
يصــوغ معايير ســلوك واضــحة تســتجيب بشــكل مالئم 

 لسوء سلوك الطلبة.
    

II .يحرص على توفير بيئة صفية آمنة     



 

InTASC Domain 

Alignment 
 غير ُمرٍض  أساس ي فّعال متميز بند التقييم

 (1) (2) (3) (4) *التدريس الثالث املجال

 IV الطلبة، سواء شفهًيا أو كتابًيا. يتواصل بوضوح مع     

IV  يســتخدم أســلوب املناقشــة وطرح األســئلة بما يعكس

 مهاراته العقلية العالية.
    

II, III, IV .يدمج الطلبة في أنشطة تعلم تالئمهم     

IV .يزود الطلبة بتغذية راجعة فورية ذات جودة عالية     

IV  على خططـــه يســــــــــــتجيـــب الهتمـــامـــات الطلبـــة ويعـــّدل

 الدرسية عند الحاجة.
    

 (1) (2) (3) (4) املسؤوليات املهنية املجال الرابع

IV .يتأمل تدريسه بعناية     

IV 

Technology 

يحرص على االحتفــاظ بســــــــــــجالت محوســــــــــــبــة دقيقــة 

 وفعالة.
    

I 

 

 ُيشِرك أولياء األمور في التدريس بشكل هادف.
    

IV املــدرســــــــــــيــة واملهنيــة  يســــــــــــــاهم بفعــاليــة في األنشــــــــــــطــة

 واملجتمعية.
    

IV 

Technology 

يشارك بفعالية في أنشطة التطوير املنهي عبر االنترنت 

 أو وجًها لوجه.
    

III 

Technology 

يــمــتــلــــــك الــقــــــدرة عــلــى تــوظــيــف أدوات الــتــكــنــولــوجــيــــــا 

 وبرمجياتها في التدريس.
    

 

ضرب العالمة الخام في 
 
 .2* ت

 

 الطالب / املعلم:جوانب القوة في أداء 

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

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

 

 الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في أداء الطالب / املعلم:

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

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

 

 ---------------------------------------التوقيع:   ----------------------------------------------------------املقّيم: 

 

 

 



 

 

 ملحق في حال التقويم النهائي فقط

 تقييم ملف اإلنجاز:

 مستوى األداء بند التقييم

 ملف اإلنجاز
 متميز

(4) 

 فّعال

(3) 

 أساس ي

(2) 

غير 

 ُمرٍض 

(1) 

     الكفاية والشمولية .1

     وفرة األدلة وتنوعها وعمقها .2

     سالمة اللغة .3

     اإلبداع واالبتكار .4

     اإلخراج والتنظيم .5

     ( = )                 (20املجموع من )

 

 العالمات والتقدير النهائي:

 العالمة املستحقة العالمة العظمى املجال

  24 (4*6واإلعداد )التخطيط  (1

  20 (4*5البيئة الصفية ) (2

  40 (8*5التدريس ) (3

  24 (4*6املسؤولية املهنية ) (4

  20 (4*5ملف اإلنجاز ) (5

  12 الحضور والغياب (6

  10 األنشطة و/ أو البحث اإلجرائي (7

  150 املجموع

  100 العالمة الكلية

 

 ---------------------------------------التوقيع:   ------------------------------------------------------------------------املقّيم: 

 



 

 

 ( 8ملحق )

This form will be used for observing teaching performance. Based on Charlotte Danielson 

frame work for teaching, the observer will be observing the 4 domains: Planning and 

preparation, classroom environment, instruction and professional responsibilities). The 

Evaluation system is based on a 4 point rating scale (Distinguished; Proficient; Basic; 

Unsatisfactory)  

 

Candidate/ Teacher Name: University ID Number:  

Specialization: Day & Date of Evaluation: 

School: District:  

Grade / Section:  Subject / Tobic: 

      

InTASC 

Domain 

Alignment 
DOMAIN 

Level of Performance 

D
is

ti
n
g

u
is

h
ed

 

P
ro

fi
ci

en
t 

B
as

ic
 

U
n

sa
ti

sf
ac

to
ry

 

Domain # 1 Planning and Preparation (4) (3) (2) (1) 

III 
1A. Demonstrates a solid understanding of content, its 

prerequisites and pedagogy.     

    

II, III 

Diversity 

1B. Demonstrates thorough knowledge of students' 

background, skills and interests. 

    

II 

Diversity 

1C. Teacher’s instructional outcomes represent 

valuable learning and are suitable for students  

    

III 
1D. Demonstrates knowledge of the school’s resources 

available for teaching 

    

II, III 

Technology 

1E. Designs coherent instruction, integrate technology 

and, engaging students in meaningful learning.  

    

I 

Technology 

1F. Designs online student assessments aligned with 

the instructional goals. 

    

Domain # 2 Classroom Environment (4) (3) (2) (1) 

II, III 

Diversity 

2A. Creates a caring classroom environment that 

respects individual differences.  

    

II 
2B. Establishes a genuine classroom environment for 

learning.  

    

II 
2C. Sets classroom routines and procedures that 

function smoothly.  

    

II 
2D. Sets clear standards of conduct, with appropriate 

responds to students’ misbehaviour.   

    

II 2E. Teacher’s classroom is safe.      



 

InTASC 

Domain 

Alignment 
DOMAIN 

Level of Performance 

D
is

ti
n
g

u
is

h
ed

 

P
ro

fi
ci

en
t 

B
as

ic
 

U
n
sa

ti
sf

ac
to

ry
 

Domain # 3 Instruction* (4) (3) (2) (1) 

IV 
3A. Teacher communicates clearly to students, both 

orally and in writing.  
    

IV 
3B. Teacher’s use of questioning and discussion 

techniques reflects high cognitive skills.  
    

II, III, IV 
3C. The teacher engages students in appropriate 

learning activities.  
    

IV 
3D. Teacher’s feedback to students is timely and of 

high quality.  
    

IV 
3E. Teacher responds to students’ interests, making 

adjustments as needed to instruction plans.  
    

Domain # 4 Professional Responsibilities (4) (3) (2) (1) 

IV 4A. Teacher reflects accurately on the lesson.     

IV 

Technology 

4B. Teacher’s online system for maintaining accurate 

records is effective. 
    

I 

 

4C. Teacher successfully engages families in the 

instructional program.  
    

IV 
4D. Teacher participates actively in school, 

professional and community activities.  
    

IV 

Technology 

4E. Teacher participates actively in online and offline 

professional development.  
    

III 

Technology 

4F. Teacher is able to integrate technological tools/ 

devices while instructing/teaching 
    

* Multiply by 2 

 

Points of strength of the Student-Teacher’s performance: 

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

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

 

Areas in which the Student-Teacher requiers development: 

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

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

 

Name & Sighnture of the Observer: 

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

 

 

 

 



 

 

APPENDEX: To be used for the Summetive Evalution only 

 

Portfolio Evaluation: 

 

Domain  Level of performance 

The portfolio 

D
is

ti
n
g

u
is

h
ed

 

(4
) 

P
ro

fi
ci

en
t 

(3
) 

B
as

ic
 

(2
) 

U
n
sa

ti
sf

ac
to

ry
 

(1
) 

6. Comprehensiveness      

7. Evidence and Clarity     

8. Language      

9. Creativity      

10. Layout      

Total out of (20) = (                )     

 

Student-Teacher’s Final Evaluation: 

 

Domain  Max  Deserved  

1) Planning & Preparation (6*4) 24  

2) Classroom Enviornment (5*4) 20  

3) Instruction (5*8) 40  

4) Professional Responsibiliteis (6*4) 24  

5) Portfolio (5*4) 20  

6) Attendence 12  

7) Activities and / or Action Research 10  

Total  150  

Actual Deserved Mark 100  

 

Name & Sighnture of the Observer: ---------------------------------------------------------------------- 

Name & Sighnture of the Student- Teacher: ------------------------------------------------------------ 

  



 

 

 

 للتربية العملية امليدانيـة  ملف اإلنجـاز (: 9ملحق )

لخاص بالتربية العملية امليدانية على أفضل ما يستطيع الطالب املعلم ملف اإلنجاز ا يحتوي 

بمجاالت األربعة: التخطيط وإعداد الدروس، والتدريس، والبيئة  تجميعه من وثائق في إطار املمارسة املهنية،

 ويمكن استخدامه للهداف التالية: الصفية، واملسؤوليات املهنية.

 التفكر الذاتي والتحليل:  .1

تجميع بنود ملف اإلنجاز وسيلة قوية للتفكر املنهي والتحليل. إذ حين يقرر الطالب املعلم أن  يعتبر

 
ً
لفصل دراس ي دون غيره فإنه يمارس  امصورً  يضمن ملفه خطة لوحدة تدريسية معينة دون غيرها أو شريطا

 من التفكر والتحليل. نوًعامن خالل ذلك 

 تعزيز عالقات اإلشراف والتدريب:  .2

تجميع األدوات التي يستخدمها املعلمون يوسع آفاق املناقشات ويوضح املواقف التي يتخذونها. إن 

ب ما يقوم به من عالقات في عملية 
ُ
وملف اإلنجاز ال يغني عن املالحظة الصفية أو الحوار املنهي الذي يشكل ل

تغطية كافة جوانب التعليم وليس للحوار والنقاش بهدف ا أو تحسينً ا اإلرشاد والتوجيه، ولكنه يمثل امتدادً 

 فقط تلك الجوانب التي تمت مالحظتها في درس واحد.

 إثراء السيرة الذاتية:  .3

يمكن للطالب املعلم أن يستخدم ملف اإلنجاز لدعم موقفه بالوثائق الثبوتية حين يتقدم إلى وظيفة 

 ي استكمال جوانب املقابلة.أو منصب في املدرسة أو املنطقة التعليمية. إذ أن ملف اإلنجاز يساعد ف

ترجمة:  إطار التدريس: تعزيز املهارات املهنية.(. 2011التفاصيل: دانيلسون، شارلوت ) للمزيد من

 .124ص  – 101د. عبد هللا أبو لبدة. العين: جامعة اإلمارات العربية املتحدة. ص



 

 ملف اإلنجازمحتويات ( : 10ملحق )

 قائمة املحتويات. .1

 للطالب املعلم.السيرة الذاتية  .2

 الفلسفة التربوية الشخصية. .3

 استمارة التعرف على املدرسة؛ بما في ذلك مرافقها وموقعها ومميزاتها وأسماء املعنيين فيها. .4

 ( من التقارير األسبوعية أعدها الطالب املعلم.3نماذج عدد ) .5

 نموذج من تخطيط وحدة دراسية أو ألسبوع دراس ي. .6

 أعّدها الطالب املعلم.( لخطط تدريسية 3نماذج عدد ) .7

 أمثلة متنوعة على إجراءات التقويم. .8

 (.3نماذج مشاهدات صفية عدد ) .9

ر وتأمل )وصف وتحليل وتقرير( عدد ) .10
ّ
 (.3صحائف تفك

 نماذج متنوعة من أعمال الطلبة. .11

 نماذج متنوعة من مساهمات الطالب املعلم في األنشطة املدرسية أو املنطقة التعليمية. .12

 األسرية. سجالت االتصاالت .13

أو لنموذج  –إن أمكن  –الطالب املعلم في املدرسة شريط فيديو لدرس من الدروس التي نّفذها  .14

ر نفذه في الجامعة.
ّ
 تدريس مصغ

يتضمن نسخة الكترونية من جميع الوثائق السابقة. ويمكن توثيق   Flash Memoryقرص مرن أو  .15

 املتاحة. النشاطات املختلفة بمختلف الوسائل السمعية والبصرية



 

 (11)  ملـحـــــــــــق

 استبانة تقييم التدريب امليداني

internship Evaluation Survey 

 أعزائنا الطلبة،

من أجل تطوير العملية التعليمية التعلمية في  التدريب امليدانيتهدف هذه االســـــتبانة إلى الحصـــــول على تغذية راجعة بشـــــأن تقييم  

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ كلية التربية والعلوم اإلنســــانية واالجتماعية. إن مشــــاركتكم مهمة لنا وســــتزيد من مصــــداقية نتائج الدراســــة،  –الجامعـ

 لذلك يرجى تعبئة االستبانة لتعكس رأيكم بصدق وموضوعية في التدريب امليداني.

Dear Students, 

The aim of this questionnaire is to get your feedback on the Internship performance. This is 

significant for the growth of the internship procedures at the University/ College of Humanities and Social 

Studies. In addition, your participation would increase the credibility of the university's outcomes. 

Therefore, kindly and candidly, fill in the questionnaire to reflect your impression of the internship. 

 

Course Code  رقم املسـاق 

Section  الشعبة 

 

 

 

 امليداني.( في املكـان املناسـب بحيث تعكـس رأيـك في التدريب يرجى وضع عالمـة)

Please tick () in the right place to reflect your opinion about the Internship. 
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 ومهارات جديدة من  1
ً
 خالل التدريب امليدانيتعلمت أفكارا

I learned new ideas and skills from the Internship 

     

 مناسبة التدريب امليدانيفي املعارف واملهارات املقدمة كمية  2

The Instructional material offered in the Internship is 

appropriate 

     

 مناسبة التدريب امليدانيفي املعارف واملهارات املقدمة نوعية  3

The quality of the knowledge and skills offered in the 

Internship is appropriate 

     

 و أهدافه التدريب امليدانيوسائل التقييم مناسبة و تغطى محتوى  4

Evaluation methods were appropriate, clear and covered 

the whole Internship content and outcomes 

     

 التدريب امليدانيمفيدة في استيعاب محتوى املهام التطبيقية  5

Assignments were useful to understand the Internship 

content 

     

 مفيد ومرتبط بالتخصص التدريب امليدانياملحتوى املطروح في  6

The Internship content is clear, useful, and relevant to the 

academic program 

     

 قارنة مع مساقات أخرى بامل مميًزا التدريب امليدانيبشكل عام يعتبر  7

Generally speaking, the Internship can be considered 

distinguished compared to other courses    

     

 

 

 



 

 (12)  ملـحـــــــــــق

 استبانة تقييم املشرف امليداني

Field Supervisor Evaluation Survey 

 أعزائنا الطلبة،

تهدف هذه االســـــــــــتبانة إلى الحصـــــــــــول على تغذية راجعة بشـــــــــــأن تقييم أداء املشـــــــــــرف امليداني/ املعلم املتعاون من أجل تطوير عملية  

ـــة  كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية. إن مشاركتكم مهمة لنا وستزيد من مصداقية  –التدريب امليداني في الجامعـ

 بئة االستبانة لتعكس رأيكم بصدق وموضوعية في املشرف امليداني/ املعلم املتعاون.نتائج الدراسة، لذلك يرجى تع

Dear Students, 

The aim of this questionnaire is to get your feedback on the field supervisor’s performance. This is 

significant for the growth of the internship procedures at the University/ College of Humanities and Social 

Studies. In addition, your participation would increase the credibility of the university's outcomes. 

Therefore, kindly and candidly, fill in the questionnaire to reflect your impression of the instructor 

and the course as well. 

 

Course Code  رقم املسـاق 

Section  الشعبة 

 

 

 

 ( في املكـان املناسـب بحيث تعكـس رأيـك في املشرف امليداني / املعلم املتعاون.يرجى وضع عالمـة)

Please tick () in the right place to reflect your opinion about the field supervisor. 
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 يعرض أهداف التدريب امليداني بشكل واضح 1

Presents the internship objectives clearly 

     

 التدريب امليدانييتأكد من أن الطلبة املتدربين حققوا أهداف  2

Ensures that students have achieved the internship objectives 

     

 يطرح املعلومات بطريقة واضحة ومفهومة 3

Delivers information clearly and comprehensibly 

     

 يشجع الطلبة املتدربين على طرح األسئلة ويجيب عليها 4

Encourages students to ask questions and responds to them 

     

 يحفز الطلبة املتدربين و يثير اهتمامهم بالتدريب امليداني 5

Motivates students and keeps them interested in the course 

     

 يستغل الوقت املخصص للقاء التدريبي بشكل منظم و فعال 6

Manages lesson time effectively and efficiently 

     

 يستخدم الوسائل التكنولوجية املختلفة في التواصل والتدريب 7

Uses various teaching methods & multimedia resources 

     

يستخدم األمثلة والتوضيحات املختلفة في شرح تعليمات التدريب  8

 وإجراءاته

Uses various examples and illustrations to explain the 

lesson 

     

 يتواجد وفق املواعيد املحددة إلرشاد ومساعدة الطلبة املتدربين 9

Is available during office hours to respond to questions 

     

 يعامل الطلبة املتدربين باحترام 10

Treats students respectfully 

     

 يلم جيًدا بمحتوى التدريب ووسائله وإجراءاته 11

Is knowledgeable of the course content and objectives 

     

 أداء املشرف امليداني كان مميًزا بشكل عام 12

Generally speaking, the instructor’s performance was 

distinguished 

     

 



 

 (13ملحق )

 

 Employers Survey 

 استبانة أرباب العمل 

 السادة والسيدات األعزاء

للدخول إلى  جيًدا إعداًداين تسعى جامعة العين لطرح برامج تعليمية عالية الجودة وإعداد خريجين معًد 

سوق العمل. وكجزء من التقييم الذاتي املستمر نهتم بالتغذية الراجعة من أرباب العمل لتحديد مكامن القوة 

الغاية إن أهداف البرامج التعليمية التي التحقوا بها.  الطلبةحقق هؤالء يوتحديد إلى أي مدى  طلبتناوالضعف لدى 

في مؤسستكم. ونحن نؤكد لكم بأنه سوف يتم ن يتدربون عة العين الذيجام طلبةمن هذه االستبانة هي تقييم أداء 

وأنها سوف تستخدم فقط للتخطيط املستقبلي من  ، التعامل مع جميع املعلومات الواردة في االستبانة بسرية تامة

 أجل تطوير برامجنا التعليمية.

 نشكركم على حسن تعاونكم

 يةكلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماع

 

Dear Sir / Madam 

Al Ain University of (AAU) seeks to provide the highest quality of undergraduate education and to 

produce graduates that are well-prepared to enter the workforce. As part of our continual self-evaluation, 

we are interested in feedback from employers to determine the strength and weaknesses of our students 

and to determine how well our students fulfill the Programs objectives. This questionnaire intends to 

evaluate the performance of the AAU graduates who work in your institution. We assure you that all the 

information included in this survey will be strictly confidential and will be used only for future planning and 

for developing our educational programs. 

 

Thank you for your cooperation. 



 

College of Education, Humanities and Social Studies 

 

I. Primary Information                                                           ساسيةأبيانات      

 

1. Please describe your type of firm or agency, specify area of work, and kind of employees you hire. 

 ونوعية املوظفين لديكم.الرجاء تبيان نوع املؤسسة التي تديرونها وتحديد مجال عملكم 

 

 Government   

 Semi- Government  

 Private sector 

 Other, Specify  ---------------------------

- 

Employment 

sector 

 قطاع العمل

  حكومية 

 شيه حكومية 

 قطاع خاص 

   أخرى، حدد/ي---------------------------- 

 Social assistance 

 Mental Health Services  

 Educational services 

 Special Education Services 

 Other, Specify ----------------------------

--- 

Area 

 مجال العمل

 خدمات اجتماعية 

 خدمات الصحة النفسية 

 خدمات تربوية / التعليمية 

 الخدمات املقدمة لذوي الهمم 

  أخرى، حدد/ي---------------------------- 

 Full time  

 Part time 

 Internship   

 Other, Specify ----------------------------

--- 

Employment 

Type 

 نوع التوظيف

 دوام كامل 

 دوام جزئي 

 تدريب 

  أخرى، حدد/ي----------------------------

- 

 

 

1. Number of employees in your institution:   

 عدد املوظفين العاملين في مؤسسكم

 Less than  5                                                                  5أقل من 

 From 5 to 20    20إلى  5من 

 More than 20      20أكثر من 

 

 



 

2. Number of AAU graduates currently working / training in your institution:   

 في مؤسستكم حالًيا / يتدربون  يعملون عدد خريجي جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الذين 

 

 0 

 1 – 2 

 3 – 5 

 6 – 10 

 More than 10 

 0 

 1 – 2 

 3 – 5  

 6 – 10 

  10أكثر  من 

 

 

                                                                                 

II. Graduates skills/ abilities Satisfaction           وقدرات الخريجينالرضا عن مهارات  

 

Please evaluate your satisfaction with each of the following skills/abilities of Al Ain University of 

Science and Technology graduates employed by your Institution. Kindly select one to indicate the 

appropriate response (If the item is not in the field of your organization, select not applicable) 

 

 دائرة إختيار خالل العين من جامعة خريج عمل التالية لكفاءة القدرات و املهارات عن رضاك مدى تقّيم أن نرجو

 ينطبق( ال مؤسستكم ، اختر مجال عمل العبارة في املناسبة )إذا لم تكن اإلجابة عن تعبر واحدة
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(1)  The performance of AAU Graduates in your organization                        

 العين للعلوم والتكنولوجيا  في مؤسستكمأداء خريجي جامعة 

1  

Ability to learn new skills 

 جديدة مهارات تعلم على القدرة

 

      

2  
Appropriate skills in the specialized area 

 في مجال التخصص امتالك  مهارات
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1 2 3 4 5 6 

3  
Using modern technologies in the specialized area 

 في مجال التخصص  الحديثة  التقنيات استخدام
      

4  
 Has computer knowledge to facilitate the practice of work 

 امتالك معرفة  حاسوبية تسهل ممارسة العمل
      

5  
Ability to function effectively as a team member 

 فريق ضمن بفاعلية العمل على القدرة
      

6  

Has the ability to research and analyze data related to work 

 امتالك القدرة على جمع وتحليل البيانات ذات العالقة بالعمل

 

      

7  
Has the skills to communicate and deal with others 

  امتالك مهارات الّتواصل والّتعامل مع اآلخرين
      

8  
Ability to manage the time 

 القدرة على إدارة الوقت
      

9  
Achieve required requirements in appropriate time 

 القدرة على انجاز املهمات املطلوبة في الوقت املناسب
      

10  
Ability to work independently 

  بإستقاللية العمل القدرة على
      

11  
Ability to take on new responsibilities 

 تحمل مسؤليات جديدة على القدرة
      

12  
Positive attitudes towards work 

 لدى الخريج اتجاه ايجابي نحو العمل 
      

13  

Taking into account ethical considerations when making 

decision 

 القرارتمراعاة اإلعتبارات األخالقية عند اتخاذ 

      

14  
presents and discusses issues effectively 

 يعرض ويناقش املواضيع بفعالية
      

15  
Think and act independently 

 التفكير والتصرف باستقاللية
      

16  
Has creative ideas to develop work 

 لديه أفكار إبداعية لتطوير العمل
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17  
Shows interest in cultural developments 

 باملست
ً
قافيةجًدايظهر اهتماما

ّ
 ت الث

      

18  
  Overall job performance  

 العمل بشكل عام  أداء
      

(2) The skill level of AAU Graduates upon entering the workforce 

 سوق العملمستوى مهارة خريجي جامعة العين عند دخولهم 

19  
Oral communication skills 

 الشفوي   مهارات االتصال
      

20  
Written communication skills 

 مهارات االتصال الكتابية
      

21  
Leadership skills  

 مهارات القياد ة
      

22  
Technology & computer skills 

 مهارات التكنولوجيا و الحاسوب 
      

23  
Analysis skills  

 مهارات التحليل
      

 

III. Future Demand for the Graduates املستقبلي للخريجين الطلب  

 

3. Give your impression of the preparation of our students, how likely would you recommend 

that your organization accept other employees from AAU?  

، ما احتماالت التوصية من طرفكم لتوظيف خريجين آخرين من طلبتنابناء على انطباعاتكم عن إعداد 

 جامعة العين في مؤسستكم؟

 Always   دائًما 

 Frequently     غالًبا 

 Rarely      نادًرا 

 

 



 

4. Number of AAU graduates you expect to hire in your institution for next year:   

 عدد خريجي جامعة العين الذين تتوقع أن تقوم بتعيينهم في مؤسستكم خالل العام القادم

  

 0 

 1 – 2 

 3 – 5 

 6 – 10 

 More than 10 

 0 

 1 – 2 

 3 – 5  

 6 – 10 

  10أكثر  من 

 

 

5. What is the level of degree to which you wish to appoint? 

 ماهو مستوى الدرجة العلمية التي تحتاجها عند تعيين خريجي جامعة العين ؟

 

 بكالوريوس  Bachelor  

 الدبلوم املنهي  Professional Diploma  

 ماجستير  Master 

 دكتوراه  Ph.D. 

 

 

 

 

IV. General Questions                                                               أسئلة عامة 

 

1. How satisfied are you with the quality of 

from our university? 

 ؟جامعتناطلبة ما هو مدى رضاكم عن نوعية 

  Excellent  ممتاز 

 Pretty good  جيد جًدا 

 Average   متوسط 

 Poor  ضعيف 

 

 

 



 

2. When the AAU graduate start working, 

he/she needs: 

العمل لديكم ، كان  جامعة العين طالبعندما بدأ 

 بحاجة إلى :

 Very Intensive Training     تدريب مكثف جًدا 

 Intensive Training    تدريب مكثف 

 Average Training     تدريب عادي 

 Little Training    تدريب قليل 

 No Training     لم يكن بحاجة الى تدريب 

 

 

3. Do you believe that AAU has a good 

reputation within the community? 

جامعة العين تحظى بسمعة طيبة في هل تعتقد بأن 

 ؟املجتمع

 Strongly agree  موافق بشدة 

 Agree   موافق 

 Neutral  محايد 

 Disagree    غيرموافق 

 Strongly Disagree   غير موافق بشدة 

 

4. What are the points of strength from the graduates of the AAU? 

 جامعة العين؟طلبة ما هي نقاط  القوة في 

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

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

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

 

5. What are the aspects that you expected or wished to find in AAU students, but you did not 

see? 

 جامعة العين ولم تجدها؟ طلبةما هي الجوانب التي كنت تتوقعها أو تتمناها في 

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

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

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



 

6. Please provide the names of the specialization courses you do suggest to be included in AAU 

study plans? 

 معة العين.الرجاء تزويدنا بأسماء مساقات التخصص التي تقترح ادخالها في الخطط الدراسية لجا

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

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

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

 

7. What are the required specifications and skills to be acquired by AAU’s students? 

 ما هي املواصفات واملهارات املطلوب أن يتقنها خريج جامعة العين ؟

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

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

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

 

8. What are your suggestions for us to graduate students who will be very satisfactory to you? 

 ما هي مقترحاتكم لنا للمساهمة في تخريج طلبة يحوزون على رضاكم ؟

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

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

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

9. Please add details about other points, if any. 

 تفاصيل حول نقاط أخرى, ان وجدت.يرجى اضافة  

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

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

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

 



 

V. Contact information                                              لتواصلامعلومات  

 

Contact information for the Employer 

 معلومات للتواصل مع رب العمل

 

Organization      املؤسسة 

Name of person 

completing the survey 

ـــخص   ــ ــ ــ ــ ــ ـــم الشـ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ

ـــة  ــ ــ ــــئـــ ــ ــ ـــــبـ ــ ـــعــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ــــام بـ ــ ــ ـــــذي قـ ــ الــ

 اإلستبانة

First name      االسم األول 

Last name  االسم األخير 

Position  الوظيفي املسمى 

Country  البلد 

E-mail Address       البريد اإللكتروني 

Phone  الهاتف 

Nationality  UAE  

  اإلمارات العربية املتحدة 

 Other, Specify ------------------------------- 

  أخرى، حدد/ي--------------------------------- 

 الجنسية

Day & Date  اليوم والتاريخ 

Signature   التوقيع 

 

Thank you for your time and cooperation! 

 نشكر لكم حسن تعاونكم

           EMAIL: edu.diploma@aau.ac.ae 

          Tel:  03-7024901 

          Fax: 03-7024777 

 

 

mailto:edu.diploma@aau.ac.ae


 

 مفردات برنامج التربية العمليــة(: 14ملحق )

 

 الطالب املعلـم: .1

 امليدان.الطالب امللتحق بالبرنامج والذي يمارس مهام التربية العملية في 

 املعلم املتعاون: .2

 هو املعلم الذي تختاره إدارة املدرسة لإلشراف على الطالب املعلم من أجل اإلشراف على تدريبه.

 :األكاديمياملشرف  .3

 هو أستاذ الجامعة الذي يشرف على تدريب الطالب املعلم.

 فريق التقويـم: .4

واملعلم املتعاون الذي يتم اختياره في حالة اإلشراف على طالب معلم ال يعمل  املشرف األكاديميهو الفريق الذي يتكون من 

 في امليدان.

 التغذيـة الراجعـة: .5

 اإلرشاد الذي يقدمه أحد أعضاء فريق التقويم للطالب املعلم.

 التقويم البنائـي: .6

 هو التقويم الذي يجريه فريق التقويم للطالب املعلم في منتصف فترة التدريب.

 التقويم الختامي: .7

 هو التقويم الذي يجريه فريق التقويم للطالب املعلم في نهاية فترة التدريب.

 املشاهدة الصفية: .8

 هي عملية حضور الطالب املعلم للداء التعليمي الذي يقوم به املعلم املتعاون.

 التقرير األسبوعي: .9

 م خالل أسبوع واحد.ما قام به من مها اهو تقرير مقتضب يكتبه الطالب املعلم ملخصً 

 معايير األداء: .10

  ه والتي تخضع للتقويم في نهاية التدريبئأن يراعيها الطالب املعلم في أداهي العناصر التي يجب 



 

 

 

 

 (15ملحق )

 

 معايير ومستويات أداء املعلميـــن

 عن كتاب

 إطـار للتدريـــــــس

 لتعزيز املمارسة املهنيـــة

 

 

 تأليف : شارلوت دانيلسون 

 ترجمة : د. عبد هللا أبو لبدة 

 

 



 

 مكونات الممارسة المهنية
 

 : التخطيط واإلعداد 1المجال 

 
 أ :     إظهار المعرفة بالمحتوى واألساليب التربوية 1المكون 

 المعرفة بالمحتوى

 المعرفة بالمتطلبات السابقة

 باألساليب التربوية ذات العالقة بالمحتوىالمعرفة 

 

 ب :   إظهار المعرفة بالتالميذ . 1المكون 

 معرفة بالخصائص العمرية لمجموعات التالميذ .

 معرفة بأساليب التعلم المختلفة للتالميذ .

 معرفة بمهارات التالميذ ومعارفهم .

 معرفة باهتمامات التالميذ وتراثهم الثقافي .

 

 :  اختيار األهداف التدريسية .جـ  1المكون 

 القيمة

 الوضوح

 مالءمتها للفروق الفردية

 التوازن

 

 د :    إظهار معرفة بالموارد 1المكون 

 موارد للتدريس

 موارد للتالميذ

 

 هـ :  تصميم التدريس المترابط 1المكون 

 األنشطة التعلمية

 الموارد والمواد التدريسية

 مجموعات التدريس

 والوحدة التدريسيةبنية الدرس 

 

 و :   تقويم تعلم التالميذ 1المكون 

 التوافق مع األهداف التدريسية     -                 

 المعايير ومستويات القياس

 االستخدام من أجل التخطيط    -                  

 : البيئة الصفية  2المجال 

 

 أ :  إيجاد بيئة من االحترام والمودة 2المكون 

 التفاعل مع التالميذ -

 التفاعل بين التالميذ -

 

 ب : بناء ثقافة للتعلم  2المكون 

 أهمية المحتوى الدراسي -

 افتخار التالميذ بالعمل  -

 توقعات التعلم والتحصيل -

 

 جـ : إدارة اإلجراءات الصفية 2المكون 

 إدارة المجموعات التدريسية -

 إدارة الفترات االنتقالية -

 التجهيزاتإدارة المواد التعليمية و  -

 أداء المهام غير التدريسية -

 اإلشراف على المتطوعين والمساعدين المهنيين -

 

 د : إدارة سلوك التالميذ 2المكون 

 التوقعات -

 مراقبة سلوك التالميذ -

 االستجابة لسلوك التالميذ -

 

 هـ : تنظيم المكان )الفراغ الحسي ( 2المكون 

 السالمة وتنظيم األثاث  -

 التعلم واستخدامها سهولة الوصول إلى مصادر -

 

 

 

 

 

 

 



 

 تابع : مكونات الممارسة المهنية

 
 : التدريس 3المجال 

 

 التواصل بوضوح ودقةأ :   3المكون 
 االرشادات واإلجراءات -
 اللغة الشفوية والكتابية -

 

استتتتتتتخدام أستتتتتتاليب طرح األستتتتتتئلة ب :  3المكون 
 والنقاش

 نوعية األسئلة -
 أساليب النقاش -

 مشاركة التالميذ -

 

 إشغال التالميذ في التعلمجـ :  3المكون 
 تمثيل المحتوى -
 األنشطة والتعيينات -

 تجميع التالميذ -

 مواد التدريس ومصادره -

 بنية الدرس ووتيرة سيرة -

 

 تقديم التغذية الراجعة للتالميذد :  3المكون 

النوعية : دقيقة ، ذات وزن ، بناءة  -
 ومحددة

 التوقيت -

 

 إظهار المرونة االستجابة هـ : 3المكون 
 تعديل الدرس -
 االستجابة للتالميذ -

 المثابرة -

 
 

 المهنية مسؤوليات: ال 4المجال 
 

 التدبر في التعليمأ :  4المكون 

 الدقة -
 االستخدام في التدريس المقبل -

 

 استخدام السجالت الدقيقة واالحتفاظ بها ب :  4المكون 

 استكمال التالميذ للتعيينات -
 في التعلم تقدم التالميذ -

 السجالت غير التدريسية -

 

 التواصل مع اسر التالميذجـ :  4المكون 
 المعلومات حول البرنامج التدريسي -
 المعلومات عن التالميذ كأفراد -

 مشاركة األسر في البرنامج التدريسي -

 

 المساهمة لصالح المدرسة والمنطقة التعليميةد :   4المكون 
 العالقة مع الزمالء  -
  خدمة المدرسة -

 المشاركة في مشاريع المدرسة والمنطقة -

 

 النمو والتطور المهني هـ :  4المكون 

 تحسين المعرفة بالمحتوى والمهارة التربوية -
 خدمة المهنة -

 

 إظهار المهنيةو :  4المكون 

 خدمة التالميذ -
 الدفاع عن مصالح التالميذ -

 اتخاذ القرار  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : التخطيط واإلعداد  1املجال 

 أ : إظهار املعرفة باملحتوى واألساليب التربوية 1املكون 

 العناصــر 

 املعرفة باألساليب التربوية ذات العالقة باملحتوى  0  املعرفة باملتطلبات سابقة 0  املعرفة باملحتوى 0

 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

تشـــــــــــــير الخطط إلى  باملحتـوى املعرفة 

وجود أخطـــــاء في املحتوى أو  

ـــ ـــح  األخـــطـــــــاء الـــتـــي  ال يصــــــــــــــ

 في املحتوى  التالميذيرتكبها 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

معرفة بأســــــاســــــيات املحتوى 

ولـــكـــنـــــــه ال يســـــــــــــــــتـــطـــيـــع ربـــط 

الـــــدرس بـــــاألجزاء األخرى من 

ـــخصــــــــــــــصـــــــــــــــــــــات  املـــــــادة أو الــــتـ

 األخرى 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

مـــعـــرفـــــــة مـــتـــيـــنـــــــة بـــــــاملـــحـــتـــوى 

اء األخرى ويربط ذلـــك بـــاألجز 

من موضـــــــــــوع التخصـــــــــــص أو 

 بالتخصصات األخرى . 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

معرفة متعمقة باملحتوى مع 

وجود شــــــــــــــواهـــــــد وأدلـــــــة على 

ــمـــــرار مـــــتـــــــابـــــعـــــــة هـــــــذه  اســـــــــــــــــــتـــ

 املعرفة .

مـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــة 

 باملتطلبات السابقـة

 
ً
يظهر املعلم قليال

مـــن الـــفـــهـــم بـــــــاملـــعـــــــارف الـــتـــي 

تعتبر متطلبـــات ســـــــــــــــــابقـــة أو 

 ذات أهمية لتعلم املحتوى. 

 يظ
ً
هر املعلم بعضـــا

ــي بـــــــاملــــــتــــــطــــــلــــــبـــــــات  مــــــن الــــــوعــــ

الســـــــــــــابقة للتعلم بالرغم من 

أن هــــــذه املعــــــارف قــــــد تكون 

 غير مكتملة أو غير دقيقة . 

تـــــــعـــــــكـــــــس خـــــــطـــــــط 

 
ً
املعلم وممـــــــارســـــــــــــــــــــاتـــــــه فهمـــــــا

للمتطلبـــــات الســـــــــــــــــــابقـــــة التي 

تشـــــــــــــــــــــــكـــــــــل الـــــــــروابـــــــــط بـــــــــيـــــــــن 

 املوضوعات واملفاهيم .

ـــط  ـــكل نشـــ يبني بشـــ

ــى مـــــــعـــــــرفـــــــة  ـــلـــــ ـــالمـــــــيـــــــذعــــ  الـــــــتــــ

بـــاملتطلبـــات الســـــــــــــــــابقـــة أثنـــاء 

الــــــــــدرس أو يــــــــــبــــــــــحــــــــــث عــــــــــن 

األســـــــباب التي تؤدي إلى عدم 

 .  التالميذالفهم لدى 

مـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــة 

بــــــاألســـــــــــــــــالــيــــــب الــتــربــويــــــة 

 املتعلقة باملحتـوى 

 
ً
يظهر املعلم قليال

مــــن الــــفــــهــــم بشـــــــــــــــــــــأن األمــــور 

الـــتـــربـــويـــــــة املـــتـــعـــلـــقـــــــة بـــتـــعـــلـــم 

 للمحتوى  التالميذ

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

معرفـــــــة أســـــــــــــــــــــاســــــــــــــيـــــــة بطرق 

الــتـــــــدريــس ولــكــنـــــــه ال يــتــوقــع 

حدوث مفاهيم خاطئة لدى 

 .  التالميذ

املمارسات التربوية 

ـــحـــــــاث  ـــق ونـــــــتـــــــائـــــــج األبــــ تـــــــتـــــــفــــ

العصـــــــــــرية املتعلقة بأفضــــــــــل 

املمارســــــات التربوية في مجال 

الــتــخصـــــــــــــــص لــكــن املــعــلــم ال 

يـــتـــوقـــع ســـــــــــــــــوء الـــفـــهـــم لـــــــدى 

 .  التالميذ

يـــــــــــقـــــــــــوم املـــــــــــعـــــــــــلــــــــــم 

عن أفضــل بالبحث املســتمر 

املمـارســـــــــــــــات التربويـة ويتوقع 

مجـــــاالت ســــــــــــــوء الفهم لـــــدى 

 .  التالميذ

 

 

 



 

 : التخطيط واإلعداد  1املجال 

  التالميذب : إظهار املعرفة ب1املكون 

 العناصــر 

معرفة 0 للطلبةمعرفة بأساليب التعلم املختلفة  0.  التالميذمعرفة بالخصائص ) الفكرية واالجتماعية والوجدانية ( العمرية ملجموعات 

 وتراثهم الثقافي .   التالميذمعرفة باهتمامات 0ومعارفهم  التالميذبمهارات 

 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

معرفة بالخصائص 

العمرية ملجموعات 

 التالميذ

يظهر املعلم الحـــــد 

األدنى من املعرفــــــة املتعلقـــــة 

ــمـــــريـــــــة  بـــــــالـــــخصـــــــــــــــــــــائـــــص الـــــعـــ

 .التالميذملجموعات 

يظهر املعلم بشكل 

عـــــــــــام مـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــة دقــــــــــيــــــــــقــــــــــة 

بخصــــــــــــــــــائص النمو العمريــــة 

ــمــــــوعـــــــات  ـــجــــ ــمـــ املــــــتــــــعــــــلــــــقـــــــة بــــ

 . التالميذ

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

مـــــــــعـــــــــرفـــــــــة تـــــــــامـــــــــة وـكــــــــامـــــــــلـــــــــة 

بخصــــــــــــــــــائص النمو العمريــــة 

ــا  الــتــالمــيـــــــذملــجــمــوعـــــــات  كــمـــــ

يعرف االســــــتثناءات للنماط 

 السائدة 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

معرفـــــــة بخصـــــــــــــــــــــائص النمو 

 التالميـذالعمريـة ملجموعـات 

، كمـــــا يعرف االســــــــــــــتثنـــــاءات 

لتلــــك األنمــــاط ومـــدى توافق 

 كل تلميذ مع تلك األنماط . 

معرفة بأســاليب 

  للطلبةالتعلم املختلفة 

املــعــلــم غــيــر مــطــلــع 

على أســـــــــــــــاليــب وطرق التعلم 

املـــخـــتـــلـــفـــــــة وال يـــعـــرف أنـــواع 

الــــــــذـكـــــــاء املــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة لــــــــدى 

 .  التالميذ

 
ً
يظهر املعلم فهمـــــــا

 ألســــــــاليب وطرق التعلم 
ً
عاما

 .  التالميذاملختلفة لدى 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

معرفـــــــة متينـــــــة بـــــــأســــــــــــــــــــاليــــــب 

الــــــتــــــعــــــلــــــم املــــــخــــــتــــــلــــــفـــــــة لـــــــدى 

 .  التالميذ

ـــف املــــــــعــــــــلــــــــم  يــــــــوظـــــ

لتعلم معرفتـــــه بـــــأســــــــــــــــــاليـــــب ا

في التخطيط  التالميـــــذلـــــدى 

للتــــدريس حيثمــــا يكون ذلــــك 

 . 
ً
 ممكنـا

معرفـــة بمهـــارات 

 ومعارفهم التالميذ

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

مـــــعـــــرفـــــــة قـــــلـــــيـــــلـــــــة بـــــمـــــهـــــــارات 

ومعــارفهم وال يــدلــل  التالميــذ

 بأن تلك املعرفة ذات أهمية . 

يدرك املعلم أهمية 

ـــالمـــــــيـــــــذفــــــــهــــــــم مــــــــهــــــــارات   الــــــــتـــــ

ومعــــارفهم ولكنــــه يظهر تلــــك 

يما يتعلق بالفصـــل املعرفة ف

ـــكـــــــل عـــــــام ولـــيـــس بـــكـــــــل  بشــــــــــــــ

 تلميذ .

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

معرفــــــة بــــــاملهــــــارات واملعــــــارف 

على شـــكل  التالميذاملتعلقة ب

مـــجـــمـــوعـــــــات ويـــــــدرك قـــيـــمـــــــة 

 هذه املعارف . 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

معرفـة بمهــارات ومعــارف كـل 

 التالميــــذتلميــــذ بمــــا في ذلــــك 

 ذوي االحتياجات الخاصة . 



 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

مـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــة 

 الــتــالمــيــــــذبــــــاهــتــمــــــامــــــات 

 وتراثهم الثقافي

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

معرفــــــة قليلــــــة بــــــاهتمــــــامــــــات 

وتراثهم الثقـــــافي وال  التالميـــــذ

يـــدلـــل بـــأن تلـــك املعرفـــة ذات 

 أهمية . 

يدرك املعلم أهمية 

 الــتــالمــيـــــــذفــهــم اهــتــمـــــــامـــــــات 

وتراثهم الثقــــافي ولكنــــه يظهر 

تــلـــــــك املــعــرفـــــــة فــيــمـــــــا يــتــعـلـق 

ـــكل عام فقط  بالفصـــــــــــل بشــــــــ

 وليس بكل تلميذ . 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

 التالميــذرفــة بــاهتمـــامــات مع

ــهــــر  ــمـــــــا يــــظــ ــمــــوعـــــــات كــ ــمــــجــ كــ

معرفة بتراثهم الثقافي ويقدر 

 أهمية هذه املعرفة . 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

معرفة باهتمامات كل تلميذ 

كــمـــــــا يــظــهــر مــعــرفـــــــة بــتــراثــهــم 

 الثقافـي . 

 



 

 : التخطيط واإلعداد  1املجال 

 جـ : اختيار األهداف التدريسيـة 1املكون 

 العناصــر 

تصاغ األهداف بشكل واضح :  وضوح وتعكس مفاهيم هامة ومعايير منهاج وأطر .  للطلبةتشكل األهداف طموحات عالية :  القيمة

 ملختلف :  التوازن   . التالميذتعكس األهداف وحاجة كافة :  مالئمتها للفروق الفرديــة  تسمح بإجراء تقييم صحيح .
ً
تعكس األهداف فرصا

 ر واملعرفة والتنسيق أو الدمج بين مختلف التخصصات مثل : التفكي –أنواع التعلم 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

ــا  القيمــــــة )األهميـــة ( األهــــداف ليس لهــ

ـــكـــــــل طموحـــــــات  قيمـــــــة وتشــــــــــــ

مــــتـــــــدنــــيـــــــة وال تــــحــــتــــوي عــــلــــى 

ـــــةمفـــــــاهيم  . كمـــــــا أن  للطلبــ

 ذا 
ً
األهـــداف ال تعكس تعلمـــا

 أهميـة . 

تـــــــــكـــــــــون األهـــــــــداف 

متوســــــــطة في قيمتها وأهميتها 

ــمـــهـــــــا  ــمـــوحـــــــاتـــهـــــــا ومـــفـــــــاهـــيـ وطـ

 واحتوائها على التعلم . 

تـــــــــكـــــــــون األهـــــــــداف 

ذات قــــــيــــــمـــــــة فــــــي مســــــــــــــــــــتــــــوى 

طمـوحـــــــاتهـــــــا واحتـوائهـــــــا علـى 

ــمــــيــــتــــهـــــــا  ــى أهــ ـــلــ املــــفـــــــاهــــيــــم وعـ

 للتعلم التعلم . 

ليســــــــــــــــــت األهــــداف 

مهمـة فحســـــــــــــــب ولكن املعلم 

قـادر على توضــــــــــــــيح كيف أن 

 األهــداف قــادرة على إنشــــــــــــــــاء

طموحـــــات وتوقعـــــات عـــــاليـــــة 

كما يســــــــــــــتطيع أن يربط تلك 

األهـــــــــداف بـــــــــأطـــــــــر املـــــــــنـــــــــهـــــــــاج 

 ومعاييره  

تـــــــــكـــــــــون األهـــــــــداف  الوضــــوح

غير واضـــــحة أو أنها مصـــــاغة 

ـــكل أنشـــــــــــــطة   للطلبةعلى شــــــــــ

كمـــا أن األهـــداف ال تســــــــــــــمح 

ـــجـــــــاد وســـــــــــــــــــــائـــــــل تـــــقـــــويــــم  بـــــــإيــ

 ناجحة . 

تـــــــــكـــــــــون األهـــــــــداف 

متوســــــــــــــطة الوضــــــــــــــوح أو أنها 

ـــلـــــــى األهـــــــداف  ــمـــــــل عــــ تشـــــــــــــــــــــتـــــ

شــــــــطة في آن واحد . كما واألن

أن بعض األهداف ال تســــــمح 

ـــجـــــــاد وســـــــــــــــــــــائـــــــل تـــــقـــــويــــم  بـــــــإيــ

 ناجحة . 

مـــــعـــــظـــــم األهـــــــداف 

ــها يمكن  واضــــحة ولكن بعضــ

ــى بـــــعـــــض  ـــلـــ ــمـــــــل عــ أن يشـــــــــــــــــــتـــ

األنشـــــــطة . ومعظمها يســـــــمح 

بــوضــــــــــــــــع أســـــــــــــــــــــالــيـــــــب تــقــويــم 

 ناجحة . 

ــمــــــيــــــع األهـــــــداف  جــــ

 على 
ً
واضحة ومصاغة كتابيا

ـــكل تعلم وتســـــــــمح بوضــــــــع  شــــــ

 أساليب تقويم ناجحـة . 



 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

مالئمتها للفروق 

 الفردية 

ليســــــــــــــــــت األهــــداف 

 مالئمة للصــف . 

مـــــعـــــظـــــم األهـــــــداف 

في  التالميـــــــذمالئمـــــــة ملعظم 

 الصــف . 

ــمــــــيــــــع األهـــــــداف  جــــ

ـــــــــم  ـــــــــة ملعظـ في  التالميذمناسبـ

 الصــف . 

تــــــــــأخــــــــــذ األهــــــــــداف 

بعين االعتبــــــــــــــــــــــــــــــــار الحــــاجــــات 

ـــــةاملـــــتـــــغـــــيـــــرة  ـــبــ   لـــــلـــــطـــــلــ
ً
أفـــــرادا

 وجماعات . 

تــــعــــكــــس األهـــــــداف  التــوازن 

ــــــــــــــــــــــــــم أو  نوًعا  من التعلـ
ً
واحدا

 مـــــــــن املـــــــــادة 
ً
 واحـــــــــدا

ً
فـــــــــرعـــــــــا

 الدراسيـة . 

تــــعــــكــــس األهـــــــداف 

عـــــــدة أنـــواع مـــن الـــتـــعـــلـــم وال 

وجود ألية جهود للتنسيق أو 

 الدمج . 

تــــعــــكــــس األهـــــــداف 

عـــدة أنواع من التعلم وعـــدة 

 فرص للدمــج . 

تــــعــــكــــس األهـــــــداف 

إليجاد تعلـــــم  التالميذمبادرة 

 هـام . 

 



 

 : التخطيط واإلعداد  1املجال 

 د : إظهار املعرفـة باملوارد 1املكون 

 العناصــر 

 . للطلبةموارد    موارد للتدريــس

 

 مستوى األداء 

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

املــعــلــم غــيــر مــطــلــع   موارد للتدريس 

على املوارد املتـــــــاحـــــــة داخـــــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو املــنــطــقـــــــة  املـــــــدرســـــــــــــــــ

 التعليميـة .

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

 على املوارد 
ً
 محـــــدودا

ً
اطالعـــــا

املتـــــــاحـــــــة داخـــــــل املـــــــدرســــــــــــــــــــة 

 واملنطقة التعليميـة . 

املعلم مطلع بشكل 

تام على جميع املوارد املتاحـة 

داخـــــل املـــــدرســـــــــــــــــــة واملنطقـــــة 

 التعليميـة . 

باإلضــــــــــافة إلى كون 

 عــلــى 
ً
 تــمـــــــامـــــــا

ً
املــعــلــم مــطــلــعـــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  املــــوارد املــــتـــــــاحـــــــة داخـــــ

ة املدرســـــة واملنطقة التعليمي

فإنه يســــــــصى وبكل نشـــــــــــــــــــــــــــــــاط 

 عن مواد أخــــــرى تهــــــدف 
ً
بحثا

إلى تحســــــــــــــين التـــــدريس مثـــــل 

الحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى مواد مـــــــــــــــن 

ـــــــــــــة أو من  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــات املهنيـ الهيئـ

 املجتمـــع املحلــي . 

املــعــلــم غــيــر مــطــلــع  للطلبةموارد 

علـــــــــــــــــى املوارد املتاحـــــــــــــــــة والتي 

الذين هم  التالميذتســاعــــــــــــــــد 

 بحاجـة إليهـا . 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

 على املوارد 
ً
 محـــــدودا

ً
اطالعـــــا

املتاحــــــــــــــــــــــة داخل املدرســـــــــــــــــــــــــــــة 

 واملنطقـة التعليميـة . 

املعلم مطلع بشكل 

تام على جميع املوارد املتاحـة 

داخل املدرســـــــــــة أو املنطقـــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ويعرف كيف  التعليميـ

الوصــــــــول  التالميذيســــــــتطيع 

 إليهـا . 

باإلضافة إلى كــــــــون 

 علـــــــــــــــــى املو 
ً
ارد املعلـــــــــــــــــم مطلعا

داخل املدرســـــــــــة أو املنطقـــــــــــة 

 مطلع 
ً
التعليميـــــــة فإنه أيضـــــــا

ـــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــ على موارد أخرى متاحـ

 داخل املجتمــع  املحلـي . 

 

 



 

 : التخطيط واإلعداد  1املجال 

 هـ : تصميم التدريس الواضـح   1املكون 

 العناصــر 

 بنية الدرس والوحــدة   مجموعـات التدريس د املواد التدريسيـة واملوار  ة األنشطة التعليميـ

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

األنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــة  األنشطــة التعليميــة

التعليمية ليســــــــــــــت مناســــــــــــــبة 

أو ألهداف التدريس .  للطلبة

وال تســــــــــــــير وفق تســــــــــــــلســـــــــــــــــــل 

منتظم  وال تعكس البحـــــــث 

 املنهي الحديث .

بـعـض األنشـــــــــــــــطـــــــة 

التعليميــــــة فقط منــــــاســــــــــــــبــــــة 

وألهـــداف التـــدريس .  للطلبـــة

ولكن هذه األنشــطة ال تســير 

وفق تســلســل منتظم كما أن 

بعضـــــــــــــــــــــا منهـــــــا فقط يعكس 

 البحث املنهي . 

معظم األنشــــــــــــــطــــــة 

 للطلبــةالتعليميــة منــاســــــــــــــبــة 

وألهـــداف التـــدريس كمـــا أنهـــا 

تنتظم وفق تســــلســــل منتظم 

باإلضـــــــافة إلى أن معظم هذه 

األنشـــــــــــــــطـــــــة تعكس البحـــــــث 

 املنهي الحديث . 

األنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 ا
ً
لتعليميـــــــة منـــــــاســــــــــــــبـــــــة جـــــــدا

وألهـــداف التـــدريس .  للطلبـــة

وتنتظم في تســــلســــل بوضــــوح  

وانســــــــــــــجــــام كمــــا أنهــــا تعكس 

 البحث املنهي الحديث . 

املواد التدريســــــــية 

 واملــوارد 

املواد التــدريســــــــــــــيــة 

واملـــــــوارد ال تـــــــدعـــــــم أهـــــــداف 

 التالميذالتدريس وال تشــــغل 

 في تعلم ذي معنى 

بـــــــــــــــعـــــــــــــــض املـــــــــــــــواد 

التـــــدريســــــــــــــيـــــة واملوارد تــــدعم 

أهـــداف التـــدريس وبعضــــــــــــــهـــا 

في تعلم ذي  التالميذيشــــــــــــغل 

 معنى . 

ــمــــــــــــيــــــــــــع املــــــــــــواد  جــــــــــ

التـــــدريســــــــــــــيـــــة واملوارد تــــدعم 

أهــــداف التــــدريس ومعظمهــــا 

في تعلم ذي  التالميذيشــــــــــــغل 

 معنـى . 

ــمــــــــــــيــــــــــــع املــــــــــــواد  جــــــــــ

التـــــدريســــــــــــــيـــــة واملوارد تــــدعم 

أهــــداف التــــدريس ومعظمهــــا 

تعلم ذي في  التالميذيشــــــــــــغل 

 
ً
معنى . كمــــــا أن هنــــــاك دليال

في  التالميــــــذعلى مشــــــــــــــــــــاركــــــة 

 اختيار أو تعديل املـواد . 



 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

ــمـــــــــــــــوعـــــــــــــــات  املجموعات التدريسية  املـــــــــــــــجـــــــــــــ

التدريســـية ال تســـاند أهداف 

التـــدريس وال تقـــدم عنصــــــــــــــر 

 التنوع . 

ــمـــــــــــــــوعـــــــــــــــات  املـــــــــــــــجـــــــــــــ

التـــــــدريســــــــــــــيـــــــة ال تتوافق مع 

األهـــــــداف التـــــــدريســـــــــــــــيـــــــة وال 

تناســــــــــــبها كما أنها ال تقدم إال 

 الحد األدنى من التنوع . 

ــمـــــــــــــــوعـــــــــــــــات  املـــــــــــــــجـــــــــــــ

التدريسية متنوعة ومناسبة 

 ألهداف التدريس املختلفة . 

ــمـــــــــــــــوعـــــــــــــــات  املـــــــــــــــجـــــــــــــ

التدريسية متنوعة ومناسبة 

ألهـداف التـدريس املختلفـة . 

 عـــلـــى 
ً
كـــمـــــــا أن هـــنـــــــاك دلـــيـــال

في اختيار  التالميذشـــــــــــــاركة م

ـــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة مــــــــن  ــمــــــــاط  مـــــ أنــــــ

 املجموعات التدريسية

ـــــــــــــــــــــة (  بنية ) تركيبـ

 الدرس والوحدة 

لــــــــيــــــــس لــــــــلــــــــدرس أو 

الوحـدة بنيــة أو تركيبــة محــددة 

أو أن التركيبة غير منتظمة كما 

 أن الوقت املحدد غير واقصي 

هنــــــاك بنيــــــة يمكن 

مالحظتهــا للــدرس أو الوحــدة 

ــالرغم من أن تلـــــــك البنيـــــــة  بـــــ

ليســـــــت قائمة طوال الوقت . 

ــمـــــــــا أن الـــــــــزمـــــــــن املـــــــــحـــــــــدد  كـــــــ

 معقول . 

هناك بنية محددة 

بشــــــــــــــكـــــل واضــــــــــــــح للـــــدرس أو 

الـــوحـــــــدة تـــنـــظـــم فـــي إطـــــــارهـــــــا 

األنشــــــــــــــطـــة ، كمـــا أن الوقــت 

 املخصص معقول . 

بــــــــنــــــــيــــــــة الــــــــدرس أو 

الــوحـــــــدة واضــــــــــــــــحـــــــة بــحــيـــــــث 

ــمـــح بـــوجـــود  مســـــــــــــــــــــارات تســـــــــــــــ

تـــنســـــــــــــــــجـــم مـــع احـــتـــيـــــــاجـــــــات 

 . التالميذ

 

 

 

 



 

 : التخطيط واإلعداد  1املجال 

   التالميذو : تقويم تعلم  1املكون 

 العناصــر 

 االستخدام من أجل التخطيط   املعايير ومستويات القيــاس    التوافق مع األهداف التدريسيـة

   

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

افق مع األهداف  التو

 التدريسيــة

املحتوى وأســــــاليب 

التقويم ينقصــها التوافق مع 

 األهداف التدريسية

بــــــــعــــــــض األهــــــــداف 

التدريســـــــــــــية يتم تقويمها من 

خالل الخطـة املقترحـة ولكن 

 كثيرة أخرى ال يتم 
ً
أهـــــــدافـــــــا

 تقويمها .

ــمــــــيــــــع األهـــــــداف  جــــ

التدريســـــــــــــية يتم تقويمها من 

خالل الخطـة املقترحـة ولكن 

أســــــــــــــلوب التقويم ينــــاســــــــــــــــــب 

بـــــعـــــض األهـــــــداف أكـــــثـــــر مـــــن 

 غيرها .

خــــــطـــــــة الــــــتــــــقــــــويــــــم 

 مع 
ً
املقترحـــــــة تتوافق تمـــــــامـــــــا

األهداف التدريســــــــــية ســــــــــواء 

مـــــــــن حـــــــــيـــــــــث املـــــــــحـــــــــتـــــــــوى أو 

 الطريقة . 

املـــــــــــــــــعـــــــــــــــــايـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر 

 ومستويات القياس 

الخطــة املقترحــة ال 

تــــــحــــــتــــــوي عــــــلــــــى مــــــعـــــــايــــــيــــــر أو 

 مستويات قياس . 

هــــــــنــــــــاك مــــــــعــــــــايــــــــيــــــــر 

ومســــــــــــــتويــــــات قيــــــاس مطورة 

ولكنها غير واضـحة أو أنها لم 

 .للطلبةتنقل بوضوح 

معايير ومســـــتويات 

قــيـــــــاس الــتــقــويــم واضــــــــــــــــحـــــــة 

 .  للطلبةومنقولة بوضوح 

معايير ومســـــتويات 

قــيـــــــاس الــتــقــويــم واضــــــــــــــــحـــــــة 

 للطلبـــــــةومنقولـــــــة بوضــــــــــــــوح 

 التالميـــــذوهنـــــاك دليـــــل بـــــأن 

قــــد أســــــــــــــهموا في تطوير تلــــك 

 ويات . املعايير واملست

االستخدام من أجل 

 التخطيــط املقبل

نــتـــــــائــج الــتــقــويــم ال 

تـؤثـر فـي الـتـخـطـيـط لـلـطـلـبـــــــة  

 إال بالحد األدنى

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

نــــتـــــــائــــج الــــتــــقــــويــــم لــــيــــخــــطــــط 

 للصف بشكل عام . 

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

نــــتـــــــائــــج الــــتــــقــــويــــم لــــيــــخــــطــــط 

 كأفراد ومجموعـات .  للطلبة

على اطالع  التالميذ

ـــلـــــــــى مســـــــــــــــــــــــتـــــــــويـــــــــات األداء  عــــــ

املـــــطـــــلـــــوبـــــــة ويشـــــــــــــــــــــاركـــــون فـــــي 

ــلـــــــخـــــــطـــــــوات  ـــط لـــــ ـــخـــــــطـــــــيــــ الـــــــتــــ

 التاليـة . 

 



 

 : البيئة الصفيـــة  2املجال 

 أ : إيجاد بيئة من االحترام واملودة  2املكون 

 العناصــر 

   التالميذالتفاعــل  بين     التالميذتفاعل املعلم مع 

 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

تفاعل املعلـم مع 

 التالميذ

تفـــــــاعـــــــل املعلم مع 

ـــف  الـــتـــالمـــيـــــــذبـــعـــض  يـــتصــــــــــــــ

بـــــــالســـــــــــــــلـبـيـــــــة أو الـتـحـقـيـر أو 

التهكم وهو ال يناســــــــــب ســـــــــن 

وال ثقافتهم . كما أن  التالميذ

ـــالمـــــيـــــــذ يـــــظـــــهـــــرون عـــــــدم  الـــــتــ

 احترامهم للمعلم .

تفـــــــاعـــــــل املعلم مع 

منــاســــــــــــــــب ولكنــه في  التالميــذ

بــعــض األحــيـــــــان قـــــــد يــعـكـس 

عدم الثبات والتحيز أو عدم 

ــافـــــــة  .  التالميـــــــذاالحترام لثقـــــ

ــمـــــــا أن احــــتــــرام  ـــالمــــيـــــــذكــ  الــــتـ

 للمعلم يظهر بحده األدنـى . 

تفـــــــاعـــــــل املعلم مع 

يتســـــــــم بالود ويظهر  التالميذ

 مـن الـــــــدفء واالحـتـرام 
ً
قـــــــدرا

ــمـــــــام ويـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر هـــــــذا  واالهـــــــتـــــ

 
ً
من  للطلبةالتفاعل مناســـــــــبا

ث نموهم وثقافتهم ، كما حي

يــــظــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون  الــــتــــالمــــيـــــــذأن 

 االحتـرام للمعلـم . 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

 بـــــ
ً
 أصــــــــــــــيال

ً
 التالميـــــذاهتمـــــامـــــا

 لــهــم ـكــــــأفــراد كــمـــــــا 
ً
واحــتــرامـــــــا

ــهـــــر  ـــــةيـــــظـــ ـــبــ   لـــــلـــــطـــــلــ
ً
احـــــتـــــرامــــــــا

ملعلمهم كإنســـــــــــان باإلضـــــــــــافة 

 إلى الدور الذي يقوم به . 

التفاعــــــــــــــــــــــــــــل بين 

  التالميذ

 التالميـــــذتفـــــاعالت 

تتصــــف بالنزاع والســــخريــــــــــــــــــة 

 واإلحباط . 

 الـتـالمـيـــــــذال يـظـهـر 

 نحو بعضهــم .
ً
 سلبيا

ً
 سلوكا

 التالميـــــذتفـــــاعالت 

 تتصف باألدب واالحتـــرام.

ــهـــــر  ـــالمـــــيـــــــذيـــــظـــ  الـــــتــ

 لبعضــــــــــــــهم 
ً
 أصــــــــــــــيال

ً
اهتمــــامــــا

 كأفـراد وكتالميــذ . 

 



 

 : البيئــة الصفيــة  2املجال 

 ب : بناء ثقافــة للتعلـم  2املكون 

 العناصــر 

  توقعات التعلــم والتحصيـل   بالعمـــل التالميذافتخار    أهمية املحتـوى 

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

ــهـــــر املـــــعـــــلـــــم أو  أهمية املحتـوى  يـــــظـــ

اتجــــاهـــات ســــــــــــــلبيـــة  التالميــــذ

تجـــــــاه املحتوى ، ممـــــــا يوحي 

بأن املحتوى غير ذات أهمية 

أو أن املحتوى قد وضــــــــــع من 

 قبل اآلخريـن . 

يصــــــــــــــدر عن املعلم 

اهتمـــــــامـــــــه بـــــــأهميـــــــة العمـــــــل 

ولكـن بقـلـيـــــــل من القـنـــــــاعـــــــة 

فـإنهم  التالميـذالـداخليـة أمـا 

يـــظـــهـــرون الـــحـــــــد األدنـــى مـــن 

 التقبـل . 

ــهـــــــــر املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يـــــــــظـــــــ

 للموضـــــــــــوع 
ً
 أصــــــــــــيال

ً
حماســــــــــــا

 التالميـــــــذالـــــــدراســــــــــــــ ي ويظهر 

 لقيمـه . 
ً
 دائما

ً
 التزاما

من  التالميــــذيظهر 

خالل مشــــــــــــــاركتهم النشــــــــــــــطة 

ـــالع  ـــالســــــــــــــــــــــــتــــــــــطـــــــ وحــــــــــبــــــــــهــــــــــم لـــــــ

واهتمامهم بالتفاصــــــــــيل أنهم 

يـــــثـــــمـــــنـــــون قـــــيـــــمـــــــة املـــــحـــــتـــــوى 

 وأهميتـه .

 التالميـــذافتخـــار 

 واعتزازهم بالعمل

ــهـــــر  ـــالمـــــيـــــــذيـــــظـــ  الـــــتــ

 من االفت
ً
خــــار واالعتزاز قليال

بـعــمــلــهــم ويـبـــــــدو أن مـــــــا يـثــيــر 

الــــدافعيــــة لــــديهم هو رغبتهم 

في انهاء مهمة ما أكثر مما هو 

رغبتهم في القيــــام بعمــــل على 

 مستوى عاٍل من الجودة . 

 الـتـالمـيـــــــذال يـظـهـر 

  مسؤوليةإال الحد األدنى من 

ــا  " القيـــــام بعمـــــل جيـــــد " كمـــ

أنهم ال يستثمرون إال القليل 

 من طاقتهم في نوعية العمل .

 الـــتـــالمـــيـــــــذيـــتـــقـــبـــــــل 

إصــــــــــــــرار املعلم على النوعيـــة 

الجيـدة من العمـل ويظهرون 

 اعتزازهم بذلك العمل . 

ــهـــــر  ـــالمـــــيـــــــذيـــــظـــ  الـــــتــ

 بــعــمــلـهـم 
ً
 واضـــــــــــــــحـــــــا

ً
افــتــخـــــــارا

ويــــــــــبــــــــــادرون إلــــــــــى الــــــــــقــــــــــيــــــــــام 

بتحســــــينه مثال ذلك املبادرة 

عـــــــــــة املســـــــــــــــــــــــــودات بـــــــــــمـــــــــــراجـــــــــــ

بأنفســـــهم والقيام بمســـــاعدة 

األقـــران والـــتـــــــأكـــــــد مـــن أنـــهـــم 

يعرضـــــــون أفضـــــــل نوعية من 

 عملهم . 

توقعات التعلـم  

 والتحصيـل

تشـــــــــــــــــــيـــــر األهـــــــداف 

الـــتـــــــدريســـــــــــــــــيـــــــة واألنشـــــــــــــــــطـــــــة 

والتفاعالت والبيئة الصــــفية 

ــى تــــوقــــعـــــــات الــــتــــحصـــــــــــــــــيـــــــل  إلــ

 .  التالميذاملتواضعة لدى 

تشـــــــــــــــــــيـــــر األهـــــــداف 

الـــتـــــــدريســـــــــــــــــيـــــــة واألنشـــــــــــــــــطـــــــة 

والتفاعالت والبيئة الصــــفية 

إلى توقعــات التحصــــــــــــــيــل غير 

 .  التالميذالثابتة لدى 

تشـــــــــــــــــــيـــــر األهـــــــداف 

الـــتـــــــدريســـــــــــــــــيـــــــة واألنشـــــــــــــــــطـــــــة 

والتفاعالت والبيئة الصــــفية 

ــى تــــوقــــعـــــــات الــــتــــحصـــــــــــــــــيـــــــل  إلــ

 .  التالميذالعالية لدى 

 التالميـــــــذيحـــــــافظ 

واملعلم من خالل التخطيط 

لم والتفاعالت ألنشــــــــطة التع

ـــلـــــى  والـــــبـــــيـــــئـــــــة الصـــــــــــــــــــفـــــيـــــــة عــ

توقعات عليا للتعلم من قبل 

 .  التالميذكافة 

 



 

 : البيئــة الصفيــة  2املجال 

 جـ : إدارة اإلجراءات الصفيـة  2املكون 

 العناصــر 

 أداء املهام غير التدريسية   والتجهيزاتإدارة املواد التعليمية   إدارة الفترات االنتقالية بين أجزاء الدرس    إدارة املجموعات التدريسيـة

 اإلشراف املتطوعين واملساعدين املهنيين  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

إدارة املجموعات 

 التدريسية

الـــــــذيــن ال  الــتــالمــيـــــــذ

يعملون مع املعلم ال ينشـــــــــغلون 

. 
ً
 منتجا

ً
 بالتعلم انشغاال

مــــــــــــــــهــــــــــــــــام عــــــــــــــــمــــــــــــــــل 

املجموعـــــــات منظمـــــــة بشـــــــــــــكـــــــل 

جـــزئـــي فـــقـــط بـــحـــيـــــــث تـــؤدي فـــي 

بعض األحيـــان إلى عـــدم التركيز 

على الســـلوك التعليمي وخاصـــة 

خالل انشــغال املعلم مع إحدى 

 املجموعات . 

مــــــــــــــــهــــــــــــــــام عــــــــــــــــمــــــــــــــــل 

 جـــيـــــــًدااملـــجـــمـــوعـــــــات مـــنـــظـــمـــــــة 

بحيــث تعمــل ـكـافــة املجموعــات  

في جميع  التالميـذويعمـل جميع 

 األوقات.

تــــــــــعــــــــــمــــــــــل جــــــــــمــــــــــيــــــــــع 

عـــــــات بشـــــــــــــــــكـــــــل مــــنــــتــــج املــــجــــمــــو 

ومســـــــــــــتقــل في جميع األوقــات في 

الــــوقـــــــت الـــــــذي يــــتــــحــــمـــــــل فــــيـــــــه 

عــــــن  املســــــــــــــــــؤولــــــيـــــــة الــــــتــــــالمــــــيـــــــذ

 إنتاجهم . 

إدارة الـــــــــفـــــــــتـــــــــرات 

ــــــــــــــــــــــــــة ) بين أجزاء  االنتقـــــاليـ

 الدرس ( 

يضـــــــــــــــــيـــــع كــــثـــــيـــــر مــــن 

 الوقت في الفترات االنتقالية . 

بعض أجزاء الفترات 

االنتقــاليــة غير فعــالــة ممــا ينتج 

عـــــــنـــــــه ضـــــــــــــــــــيـــــــاع بـــــــعـــــــض وقـــــــت 

 التدريس . 

الفترات االنتقـــــــاليـــــــة 

تمر بشكل سلس بحيث ال ينتج 

عـــــــن ذلـــــــك ضـــــــــــــــــــيـــــــاع لـــــــلـــــــوقـــــــت 

 التدريس ي . 

االنتـقـــــــال بيـن أجزاء 

الدرس يتم بشــــكل ســــلس حيث 

مـــــنـــــهـــــمـــــكـــــون فـــــي  الـــــتـــــالمـــــيـــــــذأن 

 هم بكفاءة . مسؤوليات



 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

التدريسية إدارة املواد 

 والتجهيزات

يــــتــــم الــــتــــعـــــــامـــــــل مــــع 

املواد التدريســـــــــــــية بشـــــــــــــكل غير 

فعال ما ينتج عنه ضياع الوقت 

 التدريس ي

روتـيـن الـتـعـــــــامـــــــل مـع 

املواد التـــدريســـــــــــــيـــة والتجهيزات 

 يتم بشكل معتدل الفعالية . 

روتـيـن الـتـعـــــــامـــــــل مـع 

املواد التـــدريســـــــــــــيـــة والتجهيزات 

يتم بشكل سلس دون ضياع في 

 . الوقت التدريس ي 

روتـيـن الـتـعـــــــامـــــــل مـع 

املواد والتجهيزات يتم بشـــــــــــــكـــــل 

ســـــــــــــلس في الوقــت الــذي ينهمــك 

بـــــواجـــــبـــــــاتـــــهـــــم  الـــــتـــــالمـــــيـــــــذفـــــيـــــــه 

 بفعالية . 

يضـــــــــــــــيــع الــكــثــيــر مــن  أداء املهام غير التدريسية 

الوقت املخصـــــــــــــص للتدريس في 

 أداء مهام غير تدريسية 

نظـام أداء املهـام غير 

التدريســـــية فعال بحيث يضـــــيع 

الــــــوقـــــــت فــــــقــــــط الــــــقــــــلــــــيـــــــل مــــــن 

 املخصص للتدريس

هنـــــــاك نظـــــــام فعـــــــال 

ألداء املهــــــام غير التــــــدريســـــــــــــيــــــة 

بحيث اليضــــــــــيع إال الحد األدنى 

 من الوقت املخصص للتدريس. 

هنــــاك أنظمــــة ثــــابتــــة 

ألداء املهــــــام غير التــــــدريســـــــــــــيــــــة 

 الــــتــــالمــــيـــــــذيــــقــــوم مــــن خــــاللــــهـــــــا 

 بشكل فعال .  املسؤوليةبتحمل 

اإلشراف على املتطوعين 

  واملساعدين املهنيين

املــــــــــــــــــتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــون 

واملســــــــــــاعدون املهنيون ليســــــــــــت 

لديهم أدوار أو واجبات محددة 

 معظم الوقت . 

املــــــــــــــــــتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــون 

واملســاعدون املهنيون يشــاركون 

بشـــــــــــــكــــل مثمر خالل أجزاء من 

الـــــــدرس ولــــكــــنــــهــــم بــــحـــــــاجـــــــة إلــــى 

 توجيه في معظم األحيان . 

املــــــــــــــــــتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــون 

واملســاعدون املهنيون يشــاركون 

بشكل مثمر وباستقاللية خالل 

 الحصة الدراسية بكاملها . 

املــــــــــــــــــتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــون 

واملســـاعدون املهنيون يســـهمون 

 بشكل كبير في البيئة الصفيـة. 

 



 

 : البيئــة الصفيــة  2املجال 

   التالميذد : إدارة سلوك 2املكون 

 العناصــر 

   التالميذاالستجابة لسلوك      التالميذمراقبـة سلوك    التوقعـات

 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

لــــــــيســــــــــــــــــــــت هــــــــنــــــــاك  التوقعــــات

معــــــايير لقيــــــاس األداء أو أن 

تلك املعايير ليســـــت واضـــــحة 

 .  التالميذفي أذهان 

يـــبـــــــدو أن مـــعـــــــايـــيـــر 

قــــــيـــــــاس األداء مــــــوجــــــودة فــــــي 

معـظـم املواقف وأن معـظم 

 يفهمونها .  التالميذ

مـــــــعـــــــايـــــــيـــــــر قـــــــيـــــــاس 

األداء واضــــــــــحـــــــــــــــــــــــــة لجميـــــــــــــــــــــــــع 

 .  التالميذ

مـــــــعـــــــايـــــــيـــــــر قـــــــيـــــــاس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لجميع  األداء واضـــــــــــــــحـ

ـــالمـــــيـــــــذ ويـــــبـــــــدو أن هـــــــذه  الـــــتــ

ـــر مطورة بمشـــــــــاركة  املعاييـــــــــــــــــــــ

 .  التالميذ

ــــوك  ــــة سلـ اقبـ مر

  التالميذ

 التالميـــــــذســـــــــــــــلوك 

ر مراقــب كمــا أن املعلم ال غي

 .التالميذيعرف ما يعمله 

املعلم مطلع بشكل 

 التالميــــــذعــــــام على ســــــــــــــلوك 

 
ً
ولكنـــــه ربمـــــا ال يكون مطلعـــــا

 .  التالميذعلى أنشطة بعض 

ـــظ  املـعـلـم مـتـيـقــــــــــــــــــــــــــــ

في جميع  التالميــــــذلســــــــــــــلوك 

 األوقــات . 

مـــــــراقـــــــبـــــــة املـــــــعـــــــلـــــــم 

تتم بشـــــكل  التالميذلســـــلوك 

غير ملحوظ وتجـــــري بشكـــــ ل 

 التالميـــــذي كمـــــا يراقـــــب وقـــــائ

ســــــــــــــلوكهم وســــــــــــــلوك أقرانهم 

ـــ حين ســـــــلوك بعضـــــــهم  مصــــ

 البعض باحتـرام . 

االستجابـة لسلوك 

 التالميذ

املعلم ال يســـتجيب 

الســــــــلبي أو  التالميذلســــــــلوك 

ـــــــــــــــة ليسـت ثابتة   أن االسـتجابـ

ــا  أو أنهــــــا شــــــــــــــــــــديــــــدة أكثر ممــــ

ينبغي أو أنهــا ال تحترم كرامــة 

 .   التالميذ

يـــــــــحـــــــــاول املـــــــــعـــــــــلـــــــــم 

 التالميذاالســـــتجابة لســـــلوك 

ــلبي ولكن ال تأتي النتائج  الســــــ

 متمــــاثلــــة أو ال يحــــدث 
ً
دائمــــا

ســـــلوك مربك للدرس بشـــــكل 

 جدي . 

اســــــــــــــتجـــــابـــــة املعلم 

الســــــــــــــلبي  التالميــــــذلســــــــــــــلوك 

 
ً
 ونـــــــاجــحـــــــا

ً
يــعــتــبــر مــنـــــــاســــــــــــــــبـــــــا

أو أن  التالميذويحترم كرامة 

ـــكل عام  التالميذســـــــلوك  بشــــ

 مناسـب . 

اســــــــــــــتجـــــابـــــة املعلم 

الســلبي ذات  التالميذســوك ل

فعــاليــة وتراعى حســــــــــــــــاســــــــــــــيــة 

الفرديــــة  التالميــــذوحــــاجــــات 

ـــالمــــــيـــــــذأو أن ســــــــــــــــــــلــــــوك   الــــــتـــ

 . 
ً
 مناسـب جـدا

 



 

 : البيئــة الصفيــة  2املجال 

 هـ : تنظيـم املكـان ) الفراغ الحس ي (  2املكون 

 العناصــر 

سهولة الوصول إلى مصادر التعلم      السالمة وتنظيـم األثــاث

  واستخدامهـا

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

السالمة ) األمان ( 

 وتنظيـم األثـاث 

غرفة الصــــــــــف غير 

آمنـــة أو أن تنظيم األثـــاث ال 

يتناســــــب مع أنشــــــطة الدرس 

 أو كالهمـا . 

غرفة الصـــف آمنة 

كما أن أثاث الصــــــــــــــف يمكن 

تكييفه ليتناســـــب مع الدرس 

وعند الضــــــــــــرورة فإن الدرس 

يـــمـــكـــن تـــكـــيـــيـــفـــــــه وتـــعـــــــديـــلـــــــه 

ليتنـــاســـــــــــــــــب مع األثـــاث ولكن 

 بفعالية محدودة . 

غرفة الصف آمنـــة 

وتنظيم األثاث يعتبــــــــــــــــــــر أحد 

املصــــــــــــادر التي تثري أنشــــــــــــطة 

 التعلـم . 

غرفة الصـــف آمنة 

ثـــــــاث يــكــيــفــون األ الــتــالمــيـــــــذو 

لــــــــكــــــــي يــــــــطــــــــوروا أهــــــــدافــــــــهــــــــم 

 الخاصـة بالتعلـم . 

سهولة الوصول 

إلــــــى مصــــــــــــــــــادر الــــــتــــــعــــــلــــــم 

 واستخدامها 

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

ـــكـــــل  املصــــــــــــــــــــادر املــــــاديــــــة بشـــــــــــ

ضــــــــــــــعيف أو أن التعلم ليس 

 .  التالميذفي متناول بعض 

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

ـــكـــــل  املصــــــــــــــــــــادر املــــــاديــــــة بشـــــــــــ

منـــــاســــــــــــــــــب وعلى األقـــــل فـــــإن 

التعلم الضـــــــــــــــروري يعتبر في 

  التالميذمتناول جميع 

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

املصـــــــــــــــادر املادية بمهارة كما 

أن جميع أنواع التعلم تعتبر 

 .  التالميذفي متناول جميع 

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

املصـــــــــــــــــادر املـــاديـــة  التالميـــذو 

 على أفضــــــــــــــــــــل وجــــــه كمــــــا أن

يتـــــــأكـــــــدون من أن  التالميـــــــذ

جميع أنواع التعلم تعتبر في 

 وبشــــــــــــــكــــــل 
ً
متنــــــاولهم جميعــــــا

 متساٍو . 

 



 

 : التـدريـــــــــس  3املجال 

 أ  : التواصل بوضوح ودقــة 3املكون 

 العناصــر 

  اللغـة الشفويــة والكتابيــة    اإلرشادات واإلجـراءات

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

اإلرشادات 

 واإلجراءات

تـــعـــلـــيـــمـــــــات املـــعـــلـــم 

وإجــــراءاتـــــــه غــــيــــر واضــــــــــــــــــحـــــــة 

 .  للطلبةومربكة 

إرشـــــــــــــــــــــادات املعلم 

وإجراءاتـــــــه يتم توضـــــــــــــــيحهـــــــا 

 الــتـــالمـــيـــــــذبــعـــــــد أن يشــــــــــــــــعـــر 

بــــــــــــــــاإلربــــــــــــــــاك أو أن هــــــــــــــــذه 

التعليمـات واإلجراءات تكون 

 شديدة التفاصيل . 

إرشـــــــــــــــــــــادات املعلم 

 للطلبــةواجراءاتــه واضــــــــــــــحــة 

وتــــــحــــــتــــــوي عــــــلــــــى مســــــــــــــــــــتــــــوى 

 مناسب من التفاصيــــل . 

إرشـــــــــــــــــــــادات املعلم 

 للطلبــةواجراءاتــه واضــــــــــــــحــة 

آخذة بعين االعتبار توقع أن 

 فهمهـا .  التالميذيسيئ 

اللغة الشـــــــــــفوية 

 والكتابيـة 

لــــــــــــغــــــــــــة املــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم 

الشــــفوية غير مســــموعة كما 

أن لـــــغـــــتـــــــه الـــــكـــــتـــــــابـــــيـــــــة غـــــيـــــر 

واضـــــــحة وكالهما قد تحتوي 

على أخطاء نحويــــــــة وتراكيب 

خـــــــاطــــئـــــــة واملــــفــــردات قـــــــد ال 

تكون  مناسـبة أو غامضـة أو 

ـــكـــــــل غير  مســــــــــــــتخـــــــدمـــــــة بشـــــــــــ

صــــــــــــحيح األمر الذي يســــــــــــبب 

 
ً
 . للطلبةإرباكا

لــــــــــــغــــــــــــة املــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم 

الشـــــــــفوية مســـــــــموعة كما أن 

ة كما لغته الكتابية واضــــــــــــــح

ـــخـــــــدمـــــــة  ــمـــــــا مســــــــــــــــــتـ أن كــــلــــيــــهــ

 . 
ً
 ســــــــــــــــــــلــــــيــــــمـــــــا

ً
اســــــــــــــــــــتــــــخـــــــدامـــــــا

واملـفـردات فـــــــإنـهـــــــا ســـــــــــــــلـيـمـــــــة 

ـــحـــــــدودة أو غــــــيــــــر  ولــــــكــــــنــــــهـــــــا مـــ

 التالميذمتناســــــــــــبة مع ســــــــــــن 

 وخلفياتهـم . 

لــــــــــــغــــــــــــة املــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم 

الشـــــفوية والكتابية واضـــــحة 

وســـــليمة واملفردات تتناســــب 

ـــالمــــــــــــيــــــــــــذمــــــــــــع ســــــــــــــــــــــــــن   الــــــــــــتـــــــــ

 واهتماماتهــم . 

لــــــــــــغــــــــــــة املــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم 

الشفوية والكتابية صحيحة 

ــا ومعبرة  أمـــــــا املفردات فـــــــإنهـــــ

مختـــــــــــــــــــــــــــــــارة بعنـــايـــــــــــــــــــــــــــــــة وتثرى 

 الدرس . 

 



 

 : التدريــــــس  3املجال 

 ب : استخدام أساليب األسئلة والنقـاش  3املكون 

 العناصــر 

   التالميذمشاركة   أساليـب النقـاش  نوعيـة األسئلـة

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

أســـــــــــئلة املعلم كلها  نوعيـة األسئلـة

 ذات نوعيـة ضعيفـة . 
ً
 تقريبا

أســـئلة املعلم تمزج 

بـــيـــن الـــنـــوعـــيـــــــة الضــــــــــــــــعـــيـــفـــــــة 

ــهــا  والنوعيـــة الجيـــدة . بعضــــــــــــ

ـــحـــــــث عــــــن  ـــط يــــــثــــــيــــــر الــــــبـــ فــــــقـــ

 اإلجابة . 

مــــعــــظــــم أســــــــــــــــــئــــلـــــــة 

املـــعـــلـــم ذات نـــوعـــيـــــــة جـــيـــــــدة 

  التالميـذو 
ً
 كـافيـا

ً
ُيعطون وقتـا

 لإلجابة . 

أســـــــــــئلة املعلم كلها 

 التالميــذذات نوعيــة جيــدة و 

عـــــــطـــــــون الـــــــوقـــــــت الـــــــكـــــــافـــــــي يـــــــ

 الـتـالمـيـــــــذلـإلجـــــــابـــــــة كـمـــــــا أن 

 يطرحون أسئلة كثيرة . 

أســـــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــيــــــــــــــــب 

 النقـاش 

التفاعل بين املعلم 

ـــالمـــــيـــــــذو  يـــــغـــــلـــــبـــــــه طـــــــابـــــع  الـــــتــ

التســميع حيث يكون للمعلم 

 دور في األسئلة وفي األجوبة . 

يـــــــــحـــــــــاول املـــــــــعـــــــــلـــــــــم 

في نقـــــاش  التالميـــــذإشــــــــــــــراك 

حقيقي ولكن النتائج ليســــت 

 متزنة . 
ً
 دائما

التفـــاعـــل الصــــــــــــــفي 

 يحاول 
ً
 حقيقيا

ً
يمثل نقاشــــــــــــا

املـــعـــلـــم خـــاللـــــــه وفـــي الـــوقـــــــت 

املـــنـــــــاســـــــــــــــــــــب اتـــخـــــــاذ مـــوقـــف 

 املراقـب . 

 التالميـــذيضــــــــــــــطلع 

نجـــــاح النقـــــاش  مســــــــــــــؤوليـــــةب

محـــــــاولين اتخـــــــاذ املبـــــــادرة في 

طرح املوضـــــــوعات واإلســـــــهام 

 في املناقشات . 

مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــــــة 

 التالميذ

ـــالمـــــيـــــــذبـــــعـــــض   الـــــتــ

 فقط يشاركون في النقاش . 

يـــــــــحـــــــــاول املـــــــــعـــــــــلـــــــــم 

في  التالميـــــــذإشــــــــــــــراك جميع 

ـــجـــــــاح  الـــــــنـــــــقـــــــاش ولـــــــكـــــــن بـــــــنــــ

 محدود . 

يشــــــــــــــــــــــرك املــــــــعــــــــلــــــــم 

في النقـــــــاش  التالميـــــــذجميع 

 بشكل ناجـح . 

على  التالميذيعمل 

ــمــــيــــع  ــمـــــــاع جــ ــمـــــــان إســــــــــــــــ ضــــــــــــــــ

 أصواتهم في النقاش . 

 



 

 : التدريــــــس  3املجال 

 في التعلـم    التالميذجـ : إشغـال 3املكون 

 العناصــر 

 مواد التدريس ومصادره   التالميذتجميع  األنشطة والتعيينات  املحتوى  تقديم

  تركيبة الدرس ووتيرة سيره  

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

تــــقـــــــديــــم املــــحــــتــــوى  تقديم املحتـوى 

غير مناســــــب وغير واضــــــح أو 

أن األمـــــــــثـــــــــلـــــــــة واملـــــــــقـــــــــارنـــــــــات 

 ضعيفة 

تقــــــديم املحتوى ال 

بـنـفـس الـنـوعـيـــــــة يـكـون كـلـــــــه 

 
ً
الجيـــــــدة إذ يتســـــــــــــــم أحيـــــــانـــــــا

بـــــــاملهـــــــارة وبـــــــاألمثلـــــــة الجيـــــــدة 

 يصعب فهمه
ً
 وأحيانا

تــــقـــــــديــــم املــــحــــتــــوى 

مع  جيـــــًدامنـــــاســـــــــــــــــــب ويلتقي 

 وخبراتهم .  التالميذمعارف 

تــــقـــــــديــــم املــــحــــتــــوى 

مع  جيـــــًدامنـــــاســـــــــــــــــــب ويلتقي 

وخبراتهم .  التالميــــــذمعــــــارف 

يســــــهمون في  التالميذكما أن 

 تقديم املحتوى . 

ة األنشــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــ

 والتعيينات 

األنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

والتعيينـــــــات غير منـــــــاســــــــــــــبـــــــة 

وخلفيــــــاتهم  التالميــــــذلســــــــــــــن 

لــذلــك فهم ال ينــدمجون فيهــا 

 . 
ً
 ذهنيا

بـعـض األنشـــــــــــــــطـــــــة 

 للطلبةوالتعيينات مناســـــــــــبة 

 
ً
بحيــث ينــدمجون فيهــا ذهنيــا

 والبعض اآلخر غير مناسب . 

معظم األنشــــــــــــــطــــــة 

 للطلبةوالتعيينات مناســـــــــــبة 

ــهـــــــــم  ــمـــــــ ـــحـــــــــيـــــــــث أن مـــــــــعـــــــــظـــــــ بــــــ

 فيها . 
ً
 مندمجون ذهنيا

ــمــــيــــع  ـــالمــــيـــــــذجــ  الــــتـ

 في األنشطة 
ً
مندمجون ذهنيا

والتعيينــات من خالل بحمهم 

فـــي املـــحـــتـــوى وهـــم يـــبـــــــادرون 

بهذه األنشـــــــطة واملشـــــــاريع أو 

يقومون بتعــديلهــا لتحســــــــــــــين 

 قدراتهم على الفهم . 

ــمــــــــــــــــوعــــــــــــــــات  التالميذتجميع  ـــجــــــــــــــ مـــــــــــــ

التــــدريس غير منــــاســــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــة ـــــبـــــ ـــــلـــــ ـــــطـــــ ـــــلـــــ ـــلهـــــــــد لـــــ اف أو لـــــــ

 التدريسيـة

ــمــــــــــــــــوعــــــــــــــــات  ـــجــــــــــــــ مـــــــــــــ

 للطلبــــةالتــــدريس منــــاســــــــــــــبــــة 

بشــــكل جزئي كما أنها ناجحة 

ـــكـــــــل جـــزئـــي فـــي تـــحـــقـــيـــق  بشــــــــــــــ

 األهداف التدريسية للدرس . 

ــمــــــــــــــــوعــــــــــــــــات  ـــجــــــــــــــ مـــــــــــــ

التــــدريس مثمرة ومنــــاســــــــــــــبــــة 

 
ً
ـــــةتــمـــــــامـــــــا ولــلهـــــــداف  لــلــطــلــبــ

 التدريسية للدرس . 

ــمــــــــــــــــوعــــــــــــــــات  ـــجــــــــــــــ مـــــــــــــ

التــــدريس مثمرة ومنــــاســــــــــــــبــــة 

 للهداف التـدريســــــــــــــية 
ً
تمـاما

 التالميـــــــذللـــــــدرس . كمـــــــا أن 

يـــبـــــــادرون لـــلـــتـــــــأثـــيـــر فـــي هـــــــذه 

املـجـمـوعـــــــات كـي يـعـمـقــــــــــــــــــــــــــــــوا 

 الفهم لديها . 

 



 

 : التدريــــــس  3املجال 

 في التعلـم    التالميذجـ : إشغال 3املكون 

 العناصــر 

ُبنية   مواد التدريس ومصادره   التالميذتجميع  األنشطة والتعيينات  تقديم املحتوى 

  الدرس ووتيرة سيره 

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

مواد التدريس 

 ومصادره

مــــــــواد الــــــــتــــــــدريـــــــــس 

ومصـــــــــــــادره غير مناســـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــة 

ألهــــداف التــــدريس أو أنهــــا ال 

 .  التالميذتشغل 
ً
 ذهنيـا

مــــــــواد الــــــــتــــــــدريـــــــــس 

ومصـــــــــــادره مناســـــــــــبة بشـــــــــــكل 

جزئي ألهــــــداف التــــــدريس أو 

 .  التالميذأنها تشغل أذهان 

مــــــــواد الــــــــتــــــــدريـــــــــس 

ومصـــــــــادره مناســـــــــبة ألهداف 

التــــــدريس وتشــــــــــــــغــــــل أذهــــــان 

 .  التالميذ

مــــــــواد الــــــــتــــــــدريـــــــــس 

ومصـــــــــادره مناســـــــــبة ألهداف 

التــــــدريس وتشــــــــــــــغــــــل أذهــــــان 

 التالميـــــذ. كمـــــا أن  التالميـــــذ

اد أو يبــادرون إلى اختيــار املو 

تعديلها أو إنشــــــــــــائها من أجل 

 تحسين أهدافهم . 

بــــــــنــــــــيــــــــة الــــــــدرس 

 ووتيرة سيره

ليس للـــــدرس ُبنيـــــة 

واضــحة ومحددة أو أن وتيرة 

 أو متسرعة 
ً
سيره بطيئة جدا

 أو كالهمـا . 

نــــــــــيــــــــــة  لــــــــــلــــــــــدرس بــــــــــُ

بالرغم من أن هذا الوضــــــــوح 

 طوال الــــــدرس ، 
ً
ليس ثــــــابتــــــا

كمـــــا أن وتيرة ســــــــــــــير الـــــدرس 

 ليست ثابتـة . 

نــــــــــيــــــــــة  لــــــــــلــــــــــدرس بــــــــــُ

مــتــرابــطـــــــة تــنــظــم فــي إطـــــــارهـــــــا 

األنشطة ، كما أن وتيرة سير 

 الدرس ثابتـة . 

نــــــــــــيــــــــــــة الــــــــــــدرس  بــــــــــــُ

 بحيث تســــــــــــــمح 
ً
مترابطة جدا

ـــالق  بـــــــإجـــــراء الـــــتـــــفـــــكـــــر واإلغــ

بشكل مناسب . كما أن وتيرة 

ســـــير الدرس مناســـــبة لجميع 

 .  التالميذ

 

 



 

 : التدريــــــس  3املجال 

   للطلبةد : تقديم التغذية الراجعـة  3املكون 

 العناصــر 

  التوقيـت    : دقيقة ، ذات وزن ، بناءه ومفصلـةالنوعيـة 

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

دقيقــة ، : النوعيـــة 

ذات وزن ، بناءة 

 ومفصلـة 

التغـــــذيـــــة الراجعـــــة 

إمــا أنهــا ال تقــدم أو أنهــا ذات 

 نوعية ضعيفـة . 

نـــوعـــيـــــــة الـــتـــغـــــــذيـــــــة 

الراجعـــــة غير ثـــــابتـــــة ، إذ أن 

بـــعـــض عـــنـــــــاصــــــــــــــــرهـــــــا جـــيـــــــدة 

والــــــبــــــعــــــض اآلخــــــر لــــــيســـــــــــــــــــــت 

 كذلك . 

التغـــــذيـــــة الراجعـــــة 

ــــــــــــــــــــــل  ذات نوعية جيدة بشــــــــكـ

 دائــم . 

التغـــــذيـــــة الراجعـــــة 

ـــكـــــل  ذات نوعيـــــة جيـــــدة بشـــــــــــ

ــمـــــــا أن  ـــالمــــــيـــــــذدائــــــم . كــــ  الــــــتـــ

يســــــتخدمون تلك التغذيــــــــــــــــــــة 

 الراجعة في تعلمهـم . 

قــــــــــــــــــــدم التغذية  التوقيـــت
ُ
ال ت

 الراجعـة في الوقت املناسـب 

توقيـــــــت التـغـــــــذيـــــــة 

 . 
ً
 دائما

ً
 الراجعة ليس ثابتا

تــــــقـــــــدم الــــــتــــــغـــــــذيـــــــة 

 الراجعة في الوقت املناسـب . 

تــــــقـــــــدم الــــــتــــــغـــــــذيـــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة في وقـــــت ثـــــابـــــت  الراجعـ

 التالميذومناســـــــــــــب ، كما أن 

تلـــك التغـــذيـــة يســــــــــــــتخـــدمون 

 مباشرة في تعلمهم . 

 

  



 

 : التدريــــــس  3املجال 

 هـ : إظهـار املرونة واالستجابـة   3املكون 

 العناصــر 

  املثابــرة  للطلبةاالستجابة   تعديـل الدرس

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

يلتزم املعلم بخطـــة  تعديـل الدرس

 وال 
ً
 شـــــــــــــــــديــــدا

ً
الــــدرس التزامــــا

يجري أي تغيير حتى وإن كان 

 في التغيير تحسين للدرس. 

يـــــــــحـــــــــاول املـــــــــعـــــــــلـــــــــم 

تعـــديـــل الـــدرس ولكن بنتـــائج 

 متفاوتـة . 

يــــــــــجــــــــــري املــــــــــعــــــــــلــــــــــم 

 على الــــــدرس 
ً
 طفيفــــــا

ً
تعــــــديال

وينسجم التعديل مع الدرس 

 بشكل لطيـف . 

يــــــــــجــــــــــري املــــــــــعــــــــــلــــــــــم 

 على الــد
ً
 جوهريا

ً
 رس . تعديال

االســـــــــــــــــــتــــــــجــــــــابــــــــة 

 للطلبة

يــــتــــجـــــــاهـــــــل املــــعــــلــــم 

واهتماماتهم  التالميذأســـــئلة 

 أو يتغاض ى عنهـا . 

يــحـــــــاول املــعــلــم أن 

ــئلة   التالميذيســــــــــــتجيب ألســــــــــ

واهتمــــــامــــــاتهم ممــــــا يؤدي إلى 

 إعطاء نتائج متفاوتة . 

يســــــــــــــتجيــــــب املعلم 

 التالميذبشكل ناجح ألسئلة 

 واهتماماتهـم . 

يــــــــنــــــــتــــــــهــــــــز املــــــــعــــــــلــــــــم 

الفرصة لتحسين التعلم من 

ـــلـــــى حـــــــادث  خـــــالل بـــــنـــــــائـــــــه عــ

 عارض . 

ــذ  املثابــرة  حين يجــــد التلميــ

صعوبة في التعلم فإن املعلم 

ـــالمـــه أو يلوم  يظهر اســــــــــــــتســـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ أو البـيـئـــــــة علـى  التـلـمـيــ

الــــــــقصــــــــــــــــــــــور الــــــــذي يــــــــبــــــــديــــــــه 

 .  التالميذ

ــمـــــــل املــــــعــــــلــــــم  ـــحــــ يــــــتـــ

نجـــــــاح تالميـــــــذه  مســــــــــــــؤوليـــــــة

جــمــيــعــهــم ولــكــنـــــــه يــحــمـــــــل فــي 

 من  جعبتـــــــه
ً
 محـــــــدودا

ً
عـــــــددا

اســــــــــــــــتـــراتـــيـــجـــيـــــــات الـــتـــــــدريـــس 

 الستخدامها . 

يــثـــــــابــر املــعــلــم عــلــى 

ـــحــــــــث عــــــــن أســـــــــــــــــــــالــــــــيــــــــب  الــــــــبـــــ

الـــــذين  التالميـــــذملســـــــــــــــــــاعـــــدة 

يجــــدون صــــــــــــــعوبــــة في التعلم 

 حصــــــيلة معقولة 
ً
مســــــتخدما

 من االستراتيجيات . 

يــثـــــــابــر املــعــلــم عــلــى 

ـــحــــــــث عــــــــن أســـــــــــــــــــــالــــــــيــــــــب  الــــــــبـــــ

الــــــذي  التالميــــــذملســــــــــــــــــــاعــــــدة 

يـــــحـــــتـــــــاجـــــون لـــــلـــــمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة 

 حصــــــــــي
ً
لة مكثفة مســــــــــتخدما

 
ً
من االســـــــتراتيجيات وســـــــاعيا

للبحــث عن  مصــــــــــــــــادر أخرى 

 إضافيـة في املدرسة . 

 



 

 املهنيـــة  سؤوليات: امل 4املجال 

 أ : التأمل في التعليـــم   4املكون 

 العناصــر 

  االستخدام في التدريس املقبــل   الدقــــة

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

املعلم ال يـــــدري مـــــا  الدقـــة

 أو 
ً
إذا ـكـــــــان الــــــــدرس فــــــــعــــــــاال

حقق أهـــــــدافـــــــه كمـــــــا أنـــــــه ال 

يســــــــــــــتطيع الحكم على نجــاح 

 الدرس 

لدى املعلم بشــــــــكل 

عـــــــام انــــطــــبـــــــاع دقــــيــــق حــــول 

فعالية الدرس ومدى تحقيق 

 األهداف التدريسيـة . 

لــدى املعلم القــدرة 

ــى وضـــــــــــــــــع تــــقــــيــــيــــم دقـــيـــق  عــــلــ

لـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة الـــــــدرس ومـــــــدى 

تحقيق األهداف التدريسيــــــة 

ــــــادر  وبإمكانه اإلشارة إلى مصـ

ــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــم تقييمـ ــــــــــــــــــــــــة لدعـ عامـ

 وحكمـه . 

لــدى املعلم القــدرة 

ــى وضـــــــــــــــــع تــــقــــيــــيــــم دقـــيـــق  عــــلــ

لـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة الـــــــدرس ومـــــــدى 

تحقيق األهداف التدريسيــــــة 

 إلى أمثلة تفصـــــيليـــــــــــــــــــة 
ً
مشـــــيرا

 القوة كثيرة من ا
ً
لدرس مبينا

 النسبيـة لكل منهـا . 

االســــــــــــتخـــــدام في 

 التدريس املقبـل

لــيــس لـــــــدى املــعــلــم 

أية مقترحات حول كيفيـــــــــــــــــــــــة 

تــــحســــــــــــــــــيــــن الـــــــدرس فــــي املــــرة 

 القادمـة . 

لــــــــــــــدى املــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــم 

مقترحـات عـامـة حول كيفيـة 

 تحسين الـدرس . 

لـــــــدى املعـلـم عـــــــدد 

من املقترحات املحددة حول 

 كيفية تحسيـن الدرس . 

املــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــم  لــــــــــــــدى

حصــــــــيلة مكثفة من املهارات 

يســــــــــــــتخـــدمهـــا في طرح بـــدائـــل 

محـــددة بمـــا في ذلـــك تصــــــــــــــور 

إلمكــــانيــــة نجــــاح األســــــــــــــــــاليــــب 

 املختلفـة . 

 



 

 املهنيـــة  سؤوليات: امل 4املجال 

 ب : استخدام السجالت الدقيقة واالحتفاظ بهـا   4املكون 

 العناصــر 

  متابعة األنشطة  غير التدريسيـة   في التعلـم التالميذمتابعة تقدم   متابعة الواجبات واألنشطة الصفية

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

متابعة الواجبات 

 واألنشطة الصفية

ال يســـــتخدم املعلم 

 في حفظ املعلومــــــات 
ً
نظــــــامــــــا

 التالميذاملتعلقة باســـــتكمال 

للتعيينـــــات أو أن نظـــــامـــــه في 

 حالة تشتت

ــتـــــــــــي  الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــ

يســــــــــــــتخــدمــه املعلم في حفظ 

املـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات املـــــــــتـــــــــعـــــــــلــــــــقــــــــة 

ــمـــــــال  ـــالمـــــــيـــــــذبـــــــاســــــــــــــــــــتـــــــكـــــ  الـــــــتــــ

للتعيينــات نظــام مبتــدئ وذو 

 نجاعة جزئية . 

الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــــذي 

يســــــــــــــتخــدمــه املعلم في حفظ 

املــــعــــلــــومـــــــات املــــتــــعــــلــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــمـــــــال  ـــالمـــــــيـــــــذبـــــــاســــــــــــــــــــتـــــــكـــــ  الـــــــتــــ

 
ً
 للتعيينات نظام فعال كليـا

الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــــذي 

يســــــــــــــتخــدمــه املعلم في حفظ 

ملـــــــــتـــــــــعـــــــــلــــــــقــــــــة املـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات ا

ــمـــــــال  ـــالمـــــــيـــــــذبـــــــاســــــــــــــــــــتـــــــكـــــ  الـــــــتــــ

 ، 
ً
للتعيينات نظام فعال كليا

يسـاهمــــــــــــــــون  التالميذكما أن 

فـــــــــــي االحـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاظ بـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــك 

 السجــالت . 

مــتــــــابــعــــــة تــقــــــدم 

 في التعلـم  التالميذ

لــيــس لـــــــدى املــعــلــم 

نظـــام لالحتفـــاظ بـــاملعلومــات 

في  التالميــــذاملتعلقــــة بتقــــدم 

التعلم أو أن النظام في حالة 

 تشتت

الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــــذي 

يســــــــــــــتخــدمــه املعلم في حفظ 

املعلومــــــات املتعلقــــــة بتقــــــدم 

فــي الــتــعــلــم نــظـــــــام  الــتــالمــيـــــــذ

 مبتدئ وذو نجاعة جزئيـة . 

الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــــذي 

يســــــــــــــتخــدمــه املعلم في حفظ 

املعلومات املتعلقــــــــــــــــــــــة بتقدم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــام  التالميـــذ في التعلم نظـ

 فعــال . 

الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــــذي 

يســــــــــــــتخــدمــه املعلم في حفظ 

ـــــة ـــــات املتعلقـ بتقــــــدم  املعلومـ

فــي الــتــعــلــم نــظـــــــام  الــتــالمــيـــــــذ

 الـــتـــالمـــيـــــــذفـــعـــــــال ، كـــمـــــــا أن 

يســــــــــاهمــــــــــــــــــــــــون باملعلومات أو 

 بتفسير تلك السجـالت . 

متابعة األنشطة 

 غير التدريسيـة 

ســــــــــــــــــجــــالت املــــعــــلــــم 

للنشـــــطة غير التدريســـــية في 

حــــــالــــــة تشــــــــــــــتــــــت األمر الــــــذي 

 يؤدي إلى أخطاء وفوضـى 

ســــــــــــــــــجــــالت املــــعــــلــــم 

للنشــــــــــــــطة غير التدريســــــــــــــية 

ولكنهـــا بحـــاجـــة إلى ـكــافيــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــرة لتجنب  مالحظة مســــــــتمـ

 األخطـاء . 

الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــــذي 

يســــــــــــــتخــدمــه املعلم في حفظ 

املـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات املـــــــــتـــــــــعـــــــــلــــــــقــــــــة 

باألنشـــــــــــــطة غير التدريســـــــــــــية 

 نظـام فعـال. 

الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــــذي 

يســــــــــــــتخــدمــه املعلم في حفظ 

املـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات املـــــــــتـــــــــعـــــــــلــــــــقــــــــة 

باألنشـــــــــــــطة غير التدريســـــــــــــية 

ــا  نظــــام ذو كفــــاءة عــــاليــــة كمــ

مون في يســــــــــــــــــــاه التالميــــــذأن 

 املحافظة عليه .



 

 



 

 املهنيـــة  سؤوليات: امل 4املجال 

   التالميذجـ : التواصل مع أسر  4املكون 

 العناصــر 

  مشاركة األسر في البرنامج  التدريس ي   كأفراد التالميذاملعلومات حول   املعلومات حول البرنامج التدريس ي

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

املعلومات حول 

 البرنامج التدريسـي

يقدم املعلم ألســــــــــر 

 من املعلومات  التالميذ
ً
قليال

 حول البرنامج التدريسـي

يســــــــــــــــــاهم املعلم في 

األنشــــــــــــــطــة املــدرســــــــــــــيــة ألجــل 

 التالميذالتواصـــــــــل مع أســـــــــر 

ولـــكـــنـــــــه يـــقـــــــدم الـــقـــلـــيـــــــل مـــن 

 املعلومات األخـرى 

يقدم املعلم ألســــــــــر 

املعلومــات املتعلقــة  التالميــذ

بالبرنامج التدريســـــــــــ ي بشـــــــــــكل 

 مناسب ومستمر . 

يقدم املعلم ألســــــــــر 

املعلومــات املتعلقــة  التالميــذ

بالبرنامج التدريســـــــــــ ي بشـــــــــــكل 

مناســــــــــب ومســــــــــتمر ، كما أن 

ـــالمــــيـــــــذ يســـــــــــــــــــــاهــــمــــون فــــي  الــــتـ

تــحضــــــــــــــــيــر املــعــلــومـــــــات املــواد 

 التعليمية ألسرهـم . 

املعلومــــات حول 

 كأفـراد التالميذ

يقـــــــدم املعلم أقـــــــل 

ما يمكن من املعلومات ألسر 

وال يســــــــــــــــــتــــجــــيـــــــب  الــــتــــالمــــيـــــــذ

الهتماماتهم بشــــــــــــأن أوالدهم 

أو قد يســـتجيب بدون اظهار 

 الحساسية الالزمـة . 

يــــــــــلــــــــــتــــــــــزم املــــــــــعـــــــــلـــــــــم 

بـــــــــاإلجـــــــــراءات املـــــــــدرســـــــــــــــــــــــيـــــــــة 

املطلوبة بشـــأن التواصـــل مع 

ـــالمــــــيـــــــذأســــــــــــــــــــر  ــمـــــــا أن  الــــــتـــ كــــ

اســــــــــــــتجــــــابــــــاتــــــه الهتمــــــامــــــاتهم 

 تكون في حدها األدنـى . 

يتواصـــــل املعلم مع 

حول تقـــــدم  التالميـــــذأســــــــــــــر 

ـــكل منتظم كما  التالميذ بشــــــــــ

 عــــنـــــــد 
ً
أنـــــــه يــــظـــــــل مــــتــــواجـــــــدا

ـــجــــــــابــــــــة  ـــالســــــــــــــــــــــتـــــ الــــــــحــــــــاجــــــــة لـــــ

 الهتمامات اآلباء . 

يقدم املعلم ألســــــــــر 

ـــالمـــــيـــــــذ ـــكـــــــل دائـــــم  الـــــتــ وبشــــــــــــــــ

املعلومــات ســــــــــــــواء اإليجــابيــة 

منها أو الســــــــــــــلبية حول تقدم 

وتكون اســـــــتجاباتهم  التالميذ

 التالميـــــذالهتمـــــامـــــات أســــــــــــــر 

مـــــقـــــرونـــــــة بـــــقـــــــدر كـــــبـــــيـــــر مـــــن 

 الحساسيــة . 

مشـــــــــاركة األســـــــــر 

 في البرنامج التدريس ي

ال يــــحـــــــاول املــــعــــلــــم 

إشــــــــــــــراك األســــــــــــــر في البرنــامج 

الـــــــــتـــــــــدريســـــــــــــــ ـــــــــي أو أن تـــــــــلــــــــك 

 املحاوالت غير مناسبـة 

يــــــــــجــــــــــري املــــــــــعــــــــــلــــــــــم 

محاوالت متواضــــعة وناجحة 

 إلشــــــــــــــراك األســــــــــــــر في 
ً
أحيــــانــــا

 البرنامج التدريس ي . 

ـــحـــــــاوالت املـــــعـــــلــــم  مــ

ـــر في البرنامج  إلشـــــــــــــراك األســــــــــ

الـــتـــعـــلـــيـــمـــي نـــــــاجـــحـــــــة وكـــثـــيـــرة 

 الحـدوث . 

ـــحـــــــاولـــــــة املــــــعــــــلــــــم  مـــ

ـــر في البرنامج  إلشـــــــــــــراك األســــــــــ

الـــتـــعـــلـــيـــمـــي نـــــــاجـــحـــــــة وكـــثـــيـــرة 

 التالميــــــذالحــــــدوث  كمــــــا أن 

يســــــــــاهمون في أفكارهم حول 

مشــــــــــــــــــــاريع تثريهــــــا مشــــــــــــــــــــاركــــــة 

 األسـرة.



 

 املهنيـــة  سؤوليات: امل 4املجال 

 د : املساهمـة لصالح املدرسـة واملنطقـة   4املكون 

 العناصــر 

  املشاركة في مشاريع املدرسة واملنطقـة   خدمـة املدرسة  العالقات مع الزمـالء

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

عــالقـــــــة املــعــلــم مــع  العالقة مع الزمـالء

 الزمالء سلبية أو نفعية .

املعلم على يحافظ 

عــــــــالقــــــــات ود واحــــــــتــــــــرام مــــــــع 

الزمالء من أجــــــل الواجبــــــات 

التي تمليهــــا عليهم املــــدرســــــــــــــــــة 

 واملنطقة .

الـــــــدعــم والــتــعـــــــاون 

ــمــــيــــز  ــتــــي تــ ــي الــــخصـــــــــــــــــــــال الــ هــ

 العالقات مع الزمالء . 

الـــــــدعــم والــتــعـــــــاون 

ــمــــيــــز  ــتــــي تــ ــي الــــخصـــــــــــــــــــــال الــ هــ

العالقـات مع الزمالء كمـا أن 

املعلم يبـادر إلى تســــــــــــــلم زمـام 

 عليمية .قيادة الهيئة الت

ـــجـــــنـــــــب املـــــعـــــلـــــم  خدمـة املدرسـة يـــــتــ

املشــــــــــــــــــــاركــــــة في األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــداث 

 املدرسيـة .

يشــــــــــــــــــارك املعلم في 

األحـــداث املـــدرســــــــــــــيـــة حينمـــا 

ـــكـــــــل  يطلـــــــب منـــــــه ذلـــــــك بشـــــــــــ

 واضـح .

يــــــــتــــــــطــــــــوع املــــــــعـــــــلـــــــم 

بــــــــاملشــــــــــــــــــــــاركــــــــة فــــــــي األحــــــــداث 

 بذلك 
ً
املدرســــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــة محققا

 مساهمة قيمـة . 

يــــــــتــــــــطــــــــوع املــــــــعـــــــلـــــــم 

بــــــــاملشــــــــــــــــــــــاركــــــــة فــــــــي األحــــــــداث 

 
ً
 بــــــذلــــــك املــــــدرســــــــــــــيــــــة محققــــــا

 
ً
 دورا

ً
مســــــــــــــاهمة قيمة ومؤديا

 في نـــاحيـــة على األقـــل 
ً
قيـــاديـــا

 من نواحي الحياة املدرسية . 

املشـــــــــــــــــــاركـــــــة فـــــــي 

مشــــــــــــــــــــاريـــــــــع املـــــــــدرســــــــــــــــــــة 

 واملنطقـة

ـــجـــــنـــــــب املـــــعـــــلـــــم  يـــــتــ

املشـاركة في مشـاريع املدرسة 

 واملنطقـة .

يشــــــــــــــــــارك املعلم في 

مشـــــــــــاريع املدرســـــــــــة واملنطقة 

حـــيـــنـــمـــــــا يـــطـــلـــــــب مـــنـــــــه ذلـــــــك 

 بشكل واضح . 

يــــــــتــــــــطــــــــوع املــــــــعـــــــلـــــــم 

بـــــــاملشـــــــــــــــــــــاركـــــــة فـــي مشـــــــــــــــــــــاريـــع 

 
ً
املـــدرســـــــــــــــــة واملنطقـــة محققـــا

 بذلك مساهمة قيمـة . 

يــــــــتــــــــطــــــــوع املــــــــعـــــــلـــــــم 

بـــــــاملشـــــــــــــــــــــاركـــــــة فـــي مشـــــــــــــــــــــاريـــع 

 
ً
املـــدرســـــــــــــــــة واملنطقـــة محققـــا

ــاهمــــــة قيمــــــة ،  بــــــذلــــــك مســــــــــــــــــ

 في مشروع 
ً
 قياديا

ً
 دورا

ً
ومؤديا

من مشـــــــــــــــــــاريع املـــــدرســـــــــــــــــــة أو 

 املنطقة . 

 



 

 املهنيـــة  سؤوليات: امل 4املجال 

 هـ : النمـو والتطـور املهنـي   4املكون 

 العناصــر 

  خدمـة املهنـــة  استمرارية االطالع على الحديث في التخصص واملهارات التربوية

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

استمرارية االطالع على 

الحديث في التخصص 

 واملهارات التربوية 

بأية ال يقوم املعلم 

أنشـــــــــــــــطـــــــة تـطـويـريـــــــة مـهـنـيـــــــة 

لتحســــــــــــــين املعرفـــة أو املهـــارة 

 لديـه

يشـــــــــــــــــــتـــــرك املـــــعـــــلـــــم 

ـــكــــــل  بـــــــأنشــــــــــــــطـــــــة مهنيـــــــة بشـــــــــــ

مـــــــحـــــــدود وحـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــون 

 األنشطة مواتية 

يبحـــــــث املعلم عن 

فرص للنمو املنهي من أجـــــــل 

تحســــــــــــــين املعرفـــــة بـــــاملحتوى 

 واملهارة التربوية

يبحـــــــث املعلم عن 

ــمـــو املـــنهـــي ويـــقـــوم  فـــرص لـــلـــنـ

لتطبيق بمحـــــاوالت منتظمـــــة 

األبحــــاث اإلجرائيــــة في غرفــــة 

 صفـه . 

ال يبـــــذل املعلم أي  خدمـة املهنـة

مجهــــــــــــــود في مشاركة اآلخرين 

باملعارف الجديدة أو تســــــــــــــلم 

 املهنيـة  سؤولياتامل

 
ً
يجــد املعلم ســــــــــــــبال

محدودة من أجل املساهمـــــــة 

 في خدمـة املهنـة .

يســـــــــــــــــــــاهـــــم املـــــعـــــلـــــم 

بنشـــــــــاط في مســـــــــاعدة املربين 

 اآلخريـن . 

ادر املــــــــــعــــــــــلــــــــــم يــــــــــبــــــــــ

بــــــأنشــــــــــــــطــــــة هــــــامــــــة من أجـــــل 

املســــــــــــــــاهمـــة في خـــدمـــة املهنـــة 

مثل اإلشـــــــــــــراف على املعلمين 

الجــــدد وكتــــابــــة املقــــاالت من 

ـــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــ ـــر وتقديـ ــــــــــــــــــ أجل النشــــــــ

 العروض . 

 



 

 املهنيـــة  سؤوليات: امل 4املجال 

 و : إظهــار املهنيــة   4املكون 

 العناصــر 

  اتخـاذ القــرار   التالميذالدفاع عن مصالح   التالميذخدمـة 

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

املـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم لـــــــــــيـــــــــــس  التالميذخدمـة 

 لحاجات 
ً
 . التالميذمتيقظـا

ـــحـــــــاوالت املـــــعـــــلــــم  مــ

ليســـــــــــــــــــــت  التالميـــــــذلخـــــــدمـــــــة 

 ثابتـة .

املــــــــعــــــــلــــــــم يــــــــتســـــــــــــــــــــم 

بنشــــــــــــــــــاط معتــــدل في خــــدمــــة 

 .  التالميذ

يــــــــتســـــــــــــــــــــم املــــــــعـــــــلـــــــم 

بــــمــــبـــــــادرة قــــويـــــــة فــــي خـــــــدمـــــــة 

 عن املوارد  التالميـــــــذ
ً
بـــــــاحثـــــــا

 كلما دعت الضرورة . 

الــــــــــدفــــــــــاع عــــــــــن 

 التالميذمصالح 

يســـــــــــــــــــــاهـــــم املـــــعـــــلـــــم 

باملمارســـــــــــــات املدرســـــــــــــية التي 

 على 
ً
 .  التالميذتؤثر سلبا

ال يســـــــــــــــــــاهم املعلم 

عن ســــــــابق علم باملمارســــــــات 

 على 
ً
املدرسية التي تؤثر سلبا

 .  التالميذ

ــمـــــــل املــــعــــلــــم فــــي  يــــعــ

إطــــــار فريق أو قســــــــــــــم معين 

 التالميــذجميع لضــــــــــــــمــان أن 

يتلقون فرصــــــــــــــة عادلة لبلوغ 

 النجاح  . 

 
ً
يبـــذل املعلم جهـــدا

ا لتحــدي االتجــاهــات  خــاصــــــــــــــــً

الســــــــــــــلبيـــــة ويســـــــــــــــــــاعـــــد في أن 

 التالميــــــذيضــــــــــــــمن أن جميع 

يحظون بتقــــــدير املــــــدرســـــــــــــــــــة 

 التالميــــــذوخــــــاصــــــــــــــــــــة أولئــــــك 

 
ً
الـــــــذيـن لـم يـكـونـوا تـقـلـيـــــــديـــــــا

يــــــــــحــــــــــظــــــــــون بــــــــــالــــــــــخــــــــــدمــــــــــات 

 املدرسية . 

ـــخـــــــــذ املـــــــــعـــــــــلـــــــــم  اتخـاذ القـرار يـــــــــتــــــ

ارات بنـــــــاء على مصـــــــــــــــــــــالح قر 

 نفعية ذاتيـة .

قــــــــــرارات املــــــــــعـــــــــلـــــــــم 

مبنيـــــة على اعتبـــــارات مهنيـــــة 

 محدودة ولكنها أصيلـة . 

يحافظ املعلم على 

عقل مفتوح كما يشــــــــــــــارك في 

اتـــخـــــــاذ الـــقـــرارات مـــن خـــالل 

 فريق أو قسـم . 

 
ً
يـــــــأخـــــــذ املعلم دورا

 في اتخاذ القرارات من 
ً
قياديا

ــا  خالل فريق أو قســـــــــــــــم كمـــــ

ضــــــــــمان أن تكون يســــــــــاعد في 

تــلـــــــك الــقــرارات مــبــنــيـــــــة عــلــى 

 أعلى املستويات املهنية .

 



 

 املجال: التقنيات التربويـة 

 العناصــر 

 تكامل أدوات التقنية واالستخدام املناسب لها  اختيار أدوات التقنية املالئمة  املعرفة بمصادر التقنية

  البرامج التعليمية  

  

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

املعرفة بمصادر 

 التقنيات

املـــعـــلـــم لـــيـــس عـــلـــى 

وعــي بــمـــــــا يــمــكــن الــحصــــــــــــــــول 

عليــــه من مصــــــــــــــــــادر التقنيــــة 

املتوفرة من خالل املدرســــــــــــــة 

 أو املنطقة التعليمية

 
ً
يظهر املعلم وعيـــــــا

 بما يمكن الحصــــول 
ً
محدودا

عليــــه من مصــــــــــــــــــادر التقنيــــة 

املـــتـــوفـــرة ســـــــــــــــــواء مـــن خـــالل 

املـــــــــدرســـــــــــــــــــــــة أو املـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة 

 التعليمية.

ـــلـــــى وعـــــي  املـــــعـــــلـــــم عــ

ـكـــامــــل بمــــا يمكن الحصــــــــــــــول 

عليــــه من مصــــــــــــــــــادر التقنيــــة 

املتوفرة من خالل املدرســــــــــــــة 

أو املــنــطــقـــــــة الــتــعــلــيــمــيـــــــة أو 

 مصادر أخرى  . 

ــافـــة إلى أن  بـــاإلضـــــــــــــــ

املــعــلــم واع مــمـــــــا هــو مــتــوفـر 

من مصــــــــــــــادر التقنية ويمكن 

الحصــــــــــــــول عليـــــــه من خالل 

املـــــــــدرســـــــــــــــــــــــة أو املـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة 

 الـتـعـلـيـمـيـــــــة ، فـــــــإنـــــــه يـبـحـــــــث

بــــنشـــــــــــــــــــــاط عــــن مــــواد أخــــرى 

لـــيـــــــدعـــم عـــمـــلـــيـــــــة الـــتـــــــدريـــس 

ســــــــــــــواء من منظمــــات مهنيــــة 

أخرى أو من خالل املجتمع 

 املحلي املحيط به

اخـــــــتـــــــيـــــــار أدوات 

 التقنية املالئمـة

املـــعـــلـــم غـــيـــر قـــــــادر 

على اختيــــــار أدوات التقنيــــــة 

املالئمـــة ليـــدعم أســــــــــــــلوبـــه في 

 التدريس

املـــــــــعـــــــــلـــــــــم قـــــــــدرتـــــــــه  

محـــدودة على اختيـــار أدوات 

ــمـــــــة لـــــــدعــــم الــــتــــقــــنــــيـــــــة املــــ الئــ

 أسلوبه في التدريس 

يســـــــــــــــتـطـيـع  املـعلم 

وبــــمــــهـــــــارة أن يــــخــــتـــــــار أدوات 

الـــتـــقـــنـــيـــــــة املـــالئـــمـــــــة لـــيـــــــدعـــم 

 أسلوبه في التدريس.

ــافـــــــــة إلـــــــــى  بـــــــــاإلضــــــــــــــــــــ

مــــهـــــــارتـــــــه فــــي اخــــتــــيـــــــار أدوات 

الــتــقــنــيـــــــة املــالئــمـــــــة مــمـــــــا هــو 

متاح ، يشــــــــــــــرك املعلم طالبه 

ــى إنــــــتـــــــاج  ـــلــــ ــهــــــم عـــ ويشـــــــــــــــــــجــــــعــــ

 الوسائل .

ــــــامـــــــل أدوات  تــــــــك

الـتـقـنـيــــــة واالســـــــــــــتـخــــــدام 

 املناسب لها

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

أدوات التقنيـــــة دون مراعـــــاة 

 للتكامل بينها . 

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

أدوات التقنيـــة ويكـــامـــل بينهـــا 

بـــــــــكـــــــــفـــــــــاءة ، إال أن بـــــــــعــــــــض 

 الطالب ال يستفيدون 

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

أدوات التقنيـــة ويكـــامـــل بينهـــا 

بمهــارة واضــــــــــــــحــة ويســــــــــــــتفيـد 

 . التالميذمنها معظم 

يســــــــــــــتخـــــــدم املعلم 

أدوات التقنيـــة ويكـــامـــل بينهـــا 

بــــمــــهـــــــارة واضــــــــــــــــــحـــــــة بــــحــــيـــــــث 

 . التالميذيستفيد منها جميع 



 

 مستوى األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

الــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــج 

 التعليمية

ال يســــــــــتطيع املعلم 

تــطــويــر الــبــرامــج الــتــعــلــيــمــيـــــــة 

 أدوات التقنيــــة 
ً
مســــــــــــــتخــــدمــــا

 الفاعلة.

يـــــــــــقـــــــــــوم املـــــــــــعـــــــــــلــــــــــم 

ــمــــيــــــــة  بــــتــــطــــويــــر بــــرامــــج تــــعــــلــــيــ

 أدوات التقنيــــة 
ً
مســــــــــــــتخــــدمــــا

الفـــــــاعلـــــــة . لكنـــــــه ال يربطهـــــــا 

 بمحتوى الدرس . 
ً
 دائما

يقوم املعلم بتطوير 

 
ً
بـرامـج تـعـلـيـمـيـــــــة مســــــــــــــتـخـــــــدمـــــــا

أدوات التقنيـــة الفـــاعلـــة بنجـــاح 

 وبربطها  بمحتوى الدرس.

يـــــــــــقـــــــــــوم املـــــــــــعـــــــــــلــــــــــم 

وبــــكــــفـــــــاءة عـــــــالــــيـــــــة بــــتــــطــــويـــر 

ــمــيــم بــرامــج تــعــلــيــمــيـــــــة  وتصــــــــــــــ

 وســـــــائل فعالة في مســـــــتخد
ً
ما

 التدريس . 



 

 املجال: أخالقيـات املهنـة 

القيم واآلداب اإلسالمية االحتفاظ بأسرار مهنته وطالبه التزامه بمبدأ التعليم حق لجميع الطالب عالقاته املهنية بالطالب

   عالقاته املهنية بالزمالء  االستقامة والعدل 

 مستويات األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

  عالقاته املهنية بالطالب
ً
ال يقيم املعلم أيـــــــا

من العالقات الشــــــــــــــخصــــــــــــــية 

 واملهنية بطالبه

يـــــــــحـــــــــاول املـــــــــعـــــــــلـــــــــم 

ــهـــــنـــــيـــــــة  إقـــــــامـــــــة عـــــالقـــــــاتـــــــه املـــ

والشـــــــــــــــــخصـــــــــــــــــيـــــــة مـــع بـــعـــض 

 طالبه .

يـــــــــقـــــــــيـــــــــم املـــــــــعـــــــــلـــــــــم 

عــالقـــــــات مــهــنــيـــــــة جــيـــــــدة مـع 

 جميع الطالب

يـــــــــقـــــــــيـــــــــم املـــــــــعـــــــــلـــــــــم 

عالقات بـــــــــــــخصـــــــــــــية ومهنية 

 جيدة مع طالبه

بـــــمـــــبــــــدأ الـــــتـــــزامــــــه 

 التعليم حق لجميع الطالب

ال يلتزم بمســــــــــاعدة 

جــمــيــع الــطــالب عــلــى الــتــعــلــم 

بمن فيهم ذوي االحتيــــاجــــات 

 التعليمية الخاصة

يـــــحـــــــاول أن يـــــلـــــتـــــزم 

بمســـــــــــــــــــــاعـــــــدة جميع الطالب 

على التعلم دون التركيز على 

 ذوي االحتياجات الخاصة  . 

ـــف املــــــــعــــــــلــــــــم  يــــــــكــــــــيـــــ

درســـــــــــــــــــه بنجـــــاح بحيـــــث يلبي 

ــمــــيـــــــة  االحــــتــــيـــــــاجـــــــات الــــتــــعــــلــــيــ

يع طالبــه بمن فيهم ذوي لجم

 االحتياجات الخاصة . 

يــــــــــلــــــــــتــــــــــزم املــــــــــعـــــــــلـــــــــم 

بمســـــــــــاعدة جميع طالبه على 

الـــــتـــــعـــــلـــــم بـــــمـــــن  فـــــيـــــهـــــم ذوي 

االحــــــتــــــيـــــــاجـــــــات الــــــخـــــــاصـــــــــــــــــــــة 

 وبكفاءة عالية . 

االحتفاظ بأســـــــرار 

 مهنته وطالبه

ال يحتفظ  بأســـرار 

 طالبه

ــمــــــيـــــــة  ــهــــــم  أهــــ يــــــتــــــفــــ

الحفـــاظ على أســــــــــــــرار طالبــه 

 
ً
 لكنه ال ينجح في ذلك دائما

 فـــي  يـــكـــون 
ً
نـــــــاجـــحـــــــا

االحتفـــــــاظ بـــــــأســــــــــــــرار طالبـــــــه 

 معظم األحيان

يحتفظ  بـــــأســــــــــــــرار 

 ويقـــــدر أهميـــــة 
ً
طالبـــــه دائمـــــا

 ذلك. 

الـــــــقـــــــيـــــــم وا داب 

 اإلسالمية 

ــمــــــــــثــــــــــل فــــــــــي  ال يــــــــــتــــــــ

سلوكياته / النموذج املتسق 

مع ما تقتضــــــــيه الشــــــــريعة أو 

 املعتقدات اإلسالمية

يـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاول فـــــــــــــــــــــي 

ســــــــــــــلوكيـــــاتـــــه تمثـــــل النموذج 

ـــق مع مـــــــا تقتضـــــــــــــــيـــــــه  املتســــــــــــ

ة / املـــــعـــــتـــــقـــــــدات الشـــــــــــــــــــريـــــعـــــــ

ـــالميـــــــة لكنـــــــه ال ينجح  اإلســــــــــــ

 في تحقيق االتساق بين 
ً
دائما

ســــــــــــــلوكيـــاتـــه / ومقتضــــــــــــــيـــات 

 الشريعة .

ــمـــــــــــــــثـــــــــــــــل فـــــــــــــــي  يـــــــــــــــتـــــــــــــ

ـــق  ســــــــلوكياته النموذج املتســــ

مع ما تقتضـــــــــــــيه الشـــــــــــــريعة / 

املعتقدات اإلســـالمية بنجاح 

 في معظم األحيان . 

ــمـــــــــــــــثـــــــــــــــل فـــــــــــــــي  يـــــــــــــــتـــــــــــــ

ـــق  ســــــــلوكياته النموذج املتســــ

مع ما تقتضـــــــــــــيه الشـــــــــــــريعة / 

ـــالمــــــيـــــــة املــــــعــــــ تــــــقـــــــدات اإلســـــــــــــــــ

 بتلقائية واضحة وباستمرار . 

االســــــــــــــــــــتـــــــــقـــــــــامـــــــــة 

 والعدل

ـــلــــــــى  ـــحــــــــرص عـــــ ال يـــــ

ـــالح والـــعـــــــدل  تـــحـــقـــيـــق الصــــــــــــــ

واألمـــــــانـــــــة وهــو يــؤدي عــمــلـــــــه 

 وواجباته اليومية . 

يـــــحـــــــاول أن يـــــكـــــون 

 ، لكنه بعض 
ً
 وأمينا

ً
منصـــــــــفا

األحيان ال يســـــــــــتطيع ضـــــــــــبط 

عواطفه واهتماماته وأهوائه 

 الذاتية . 

ــه  يؤدي املعلم عملــ

ـــال  ح وعدل وأمانة معظم بصـــــ

 األحيان وبنجاح ملحوظ

ــمــــــــل  ـــف عــــــ يــــــــتصـــــــــــــــــــ

املـــــعـــــلـــــم الـــــيـــــومـــــي وبصـــــــــــــــــــفـــــــة 

ـــالح والعدل  مســــــــــــتمرة بالصـــــــــ

 واألمانة. 



 

 مستويات األداء

 العنصـر
 متميـز فعـال أساس ي غير مرض  

عالقــــــاتــــــه املهنيــــــة 

 بالزمالء

ال يحـــــــافظ  املعلم 

ــهــــنــــيـــــــة مــــع  ــى عــــالقـــــــات مــ ـــلــ عـ

زمالئه ورؤســــــــائه وغيرهم من 

 العاملين . 

يحافظ املعلم على 

وبـــــدرجــــــة  –عالقـــــات مهنيـــــة 

مع بعض زمالئه  –متوسـطة 

 من املعلمين . 

 –يـحـــــــافـظ املـعـلـم 

ـــجـــــــاح  ــى عـــــالقـــــــات  –وبـــــنــ ـــلـــ عــ

مهنية جيدة مع جميع زمالئه 

 من املعلمين . 

 –يـحـــــــافـظ املـعـلـم 

على  –وبصــــــــــــــفـــــــة مســــــــــــــتمرة 

عالقـــــات مهنيـــــة مع زمالئـــــه ، 

 ورؤسائه وجميع العاملين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


