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 املقدمة:  

جامعة العين معايير وأهداف ومخرجات تعليمية مستمدة من ومبنية على التربية الخاصة في  برنامجطور 

والذي تم إعتباره املرتكز األول في بناء برنامج التربية الخاصة في   (CEC) ذوي االحتياجات الخاصةتوصيات مركز األطفال 

شرات التخصصية املطروحه املؤ اعتمد القسم في تطوير وبناء مساقات التخصص في التربية الخاصة على جامعة العين. 

واملتعلقة بالتربية الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقات البسيطة/املتوسطة  ذوي االحتياجات الخاصةفي دليل مركز األطفال 

 الحتياجات املجتمع اإلماراتي. 
ً
 استجابة

ع مساق الخبرات هو مساق التدريب امليداني الذي يجب أن يتزامن مومن املقررات التي يوليها القسم أهمية خاصة 

مساق الخبرات امليدانية ثالثة ساعات يحمل التكاملية في التربية الخاصة لذوي اإلعاقات البسيطة/املتوسطة حيث 

مساق التدريب اثناعشر ساعة معتمدة. ويأمل القسم أن يجد الطلبة املعلمون في ومساق التدريب امليداني معتمدة 

تهم املهنية واكتساب االتجاهات اإليجابية الضرورية لبدء حياتهم العملية في مهنة فرصة جيدة لتنمية ممارساامليداني هذا 

 فيه ما يعينهم وييسر لهم تحقيق مهامهم على الوجه األكمل. ن يجدو و  التدريس

حيث  ضح هذا الدليل برنامج التدريب امليداني بما في ذلك أهدافه ومخرجاته والبرنامج الزمني وآليات املتابعة والتقويميو و 

هو تطبيق وتجريب ما تعلمه الطالب املعلم في املواد النظرية املختلفة أن الجانب التطبيقي في برنامج التربية الخاصة هذا 

سلوب اإلشراف ومهام فهذا الدليل يوحد الخبرة امليدانية ويوضح أعلى مدار السنوات األربعة التي تطلبها التخصص. 

 واملعلم املتعاون والطالب املعلم لتحقيق األهداف املرجوة.أو املركز املدرسة  وواجبات كل من مشرف الجامعة ومدير

 
 التربية الخاصة برنامج

 :معايير البرنامجمجاالت و 

ذوي االحتياجات من مركز األطفال  ستمدتلقد اعتمدت في هذا البرنامج سبعة معايير تحضيريه رئيسية للبرنامج والتي أ

املهارات التربوية  ،التقييم ،معرفة املناهج الدراسية ،اربعة مجاالت وهي: بيئات املتعلمين والتعلم( ونظمت تحت CEC) الخاصة

ذوي واملهارات املهنية والتعاونية. هذه املعايير السبعه التحضيرية للبرنامج تم تصنيفها من قبل مركز األطفال  ،املتخصصه

 :يليضمن اربعة عناصر رئيسية كما  االحتياجات الخاصة

 مجاالت معايير البرنامج: 

 املتعلم والتعلم .1

 معرفة املحتوى واالسس املهنية .2

 بيداجوجيا التدريس .3

 املهنية والتعاون  .4

 معايير البرنامج:

   . تنمية املتعلم واالختالفات الفردية في التعلم .1

 .بيئات التعلممعرفة  .2

 .معرفة محتوى املنهج الدراس ي .3

 .التقييم .4

 .واالستراتيجيات التدريسيةالتخطيط للتدريس  .5

 . التعاون . 7    .التعلم واملمارسه األخالقية واملهنية .6
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 :التعليميةالتربية الخاصة هداف برنامج أ

 خبرات ريوففادة من هذه العالقة في تستواال والنمو والتعلم  اإلعاقةبين  ةعالقالح يوضت .1

 ذوي االحتياجات الخاصة. ذات تحدي لة يتعلمتعليمية    

 تجعل ذوي االحتياجاتو  ،للتنوع الثقافيتستجيب  ةوشامل ةتعلمية آمنتعليمية خلق بيئات  .2

 جابي.إي جتماعييتميزون بنضج انفعالي واالخاصة متعلمين ناشطين وفعالين   

 . االحتياجات الخاصة ذوي ل لتعليمعملية ا بمناهج التربية العادية والتربية الخاصة في تفريد ةعرفتوظيف امل .3

 التربوية. في صنع القراراتمتنوعة ومصادر بيانات  ةم طرق تقييمية متعدداستخدا .4

 لتعزيز عملية ذوي االحتياجات الخاصةتالئم خصائص وقدرات الطلبة ف استراتيجيات تدريسية يكيت .5

 .التعلم لديهم  

 في تدريس ذوي االحتياجات الخاصة.   املهنيةو ومبادئه األخالقية ومهاراته رفة لم ملعاملعتوظيف ا .6

 .لحياةا مدى التعلمتوظيف املعلم للممارسات التربوية املستخدمة في التربية الخاصة في النهوض باملهنة و  .7

 االحتياجات الخاصة. ذات الصلة بذوي  خرين ومقدمي الخدماتواملربيين ال  ل مع األسر التواصتعاون و ال .8

  بطريقة تستجيباملختلفة مؤسسات املجتمع بذوي االحتياجات الخاصة تطوير عالقة  .9
ً
 لتلبية ثقافيا

   .التعلمية ميةيعبر مجموعة من الخبرات التعلهم احتياجات  

 

 املخرجات التعليمية لبرنامج التربية الخاصة:

ومخرجات مركز األطفال ذوي االحتياجات إن مخرجات البرنامج تم اشتقاقها من أهدافه كما هو الحال في أهداف              

لكن تم تجميعها في  ،مخرج 29هو  CEC(. إن عدد مخرجات أي برنامج في التربية الخاصة كما هو مطروح في CECالخاصة )

 لهذا البرنامج كما يأتي:  13
ً
 مخرجا

 على:   ،بعد إكمال الطالب لبرنامج التربية الخاصة
ً
 يجب أن يكون قادرا

 .ذوي االحتياجات الخاصةتعلم  على ةسر وخلفية األ مل النمو والفروق الفردية اوعو  ةلغة والثقافثر التوضيح أ .1

 ةومتجاوب ةوشامل ةلمية آمنتعتعليمية خلق بيئات على خرين ال زمالء الالتربية العادية و  يمع مدرس تعاون ال .2

 ثقافي
ً
  ا

ً
 . ذات معنىهادفة و لمية أنشطة تعفي  ذوي االحتياجات الخاصةإلشراك واجتماعيا

كيفية التأقلم مع بيئات على  ذوي االحتياجات الخاصةلتدريس مالئمة تدخالت تدريسية تحفيزية  ظيفو ت .3

 مختلفة.

في بناء برامج تربوية تعليمية فردية لذوي  هه العامة والخاصة باملحتوى وتدريس مجاالتتمعرفتوظيف  .4

  االحتياجات الخاصة. 

ذوي تربوية لصنع قرارات موضوعية ومالئمة من أجل اختبارات تقييمية رسمية وغير رسمية استخدام  .5

 . حتياجات الخاصةاال 

 وبيئاتهم التعليمية التعلمية.  ،تكييف الخبرات التربوية لذوي االحتياجات الخاصة لتناسب قدراتهم واهتماماتهم .6

التقييم ولبتخطيط التربوي والتدريس لذوي  استخدام تكنولوجيا وأنظمة االتصال املعززة والبديلة في .7

 االحتياجات الخاصة.  

التطور التواصل و لتحسين مهارات اإلتقان والتعميم التربوي لذوي االحتياجات الخاصة م استراتيجيات استخدا .8

 . لديهماللغوي 
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واملهنيين  اصةذوي االحتياجات الخبالتعاون مع أسر وخبرات تعلم متنوعة وخطط انتقال خطط تربوية إعداد  .9

 .األخرين

 .  املتعلقة بالتفكير الناقد وحل املشكالتهارات املاملعارف و اكساب ذوي االحتياجات الخاصة  .10

 . في املمارسات التربوية مع ذوي االحتياجات الخاصةهنية واملخالقية األ بادىء توظيف امل .11

 خدمات التربية الخاصة.     قديمتي واالجتماعي واالقتصادي في والثقاف ي سر التنوع األ أثر ح يوضت .12

في تدريس ذوي االحتياجات  ألفراد شبه املربيين واملعلمين واملتطوعينالتربوية ل اترشادواإل  اتالتوجيهتقديم  .13

  .الخاصة

 هداف ومخرجات التدريب امليدانيأ

 األهداف:

 :نهاية برنامج التدريب امليداني يتوقع من الطلب املعلم القدرة علىفي 

 التخطيط واإلعداد لعملية التعليم والتعلم  .1

 إيجاد بيئة صفية مناسبة لعملية التدريس. .2

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

 تحمل مسئوليات مهنة التدريس وااللتزام بأخالقياتها. .4

 املخرجات:

 أن: يتوقع من الطالب املعلم في نهاية برنامج التدريب امليداني

 يظهر معرفة باملحتوى واألساليب التربوية. .1

 وبالفروقات الفردية بينهم.  يظهر معرفة بالتالميذ .2

إدارة تقييم مبني على املنهاج في الرياضيات واللغة لتلميذ من ذوي اإلعاقات البسيط/املتوسطة وتسجيل يستطيع  .3

 البيانات.

 ستجيب للتنوع الثقافي واللغوي للطالب. يفي النواحي األكاديمية  برنامج تربوي فردييطور  .4

 ،عواقب او نتائج ايجابية وسلبية ،قواعد تنفيذية 6-4والتي تشمل وسلوكية فاعلة تطوير خطة إدارة صفية  .5

  قائمة تعزيز وشرح إجراءآت ونظام املكافأة.

 يستطيع إختيار وصياغة أهداف تعليمية سنوية وفصلية وسلوكية قابلة للقياس.  .6

 يستطيع تصميم خطط تدريس صفية تناسب فصول الدمج وتصميم جلسات تعليمية فردية.  .7

  .ويقيم أداء الطلبة بفعالية تدريس دروس اللغة والرياضيات .8

 تسجيل تقدم الطالب بوضوح  .9
ً
 في دروس اللغة والرياضيات. وخصوصا

 مع التالميذ. ويتواصل بوضوح يظهر مرونة في العملية التدريسية ويتجاوب  .10

 التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بفاعلية.املوارد التعليمية و يوظف  .11

 في املمارسات التعلمية.  ممارسة مهارات التفكر او التأمل الذاتي بفعالية .12

 التواصل والتعاون مع اولياء امور التالميذ ذوي اإلعاقات البسيطة واملتوسطة. .13

 لصالح التالميذ ذوي اإلعاقات البسيطة/املتوسطة.التعاون مع املدرسين األخرين في املدرسة  .14

 يساهم في خدمة املدرسة واملنطقة التعليمية. .15
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 شروط ومتطلبات التسجيل في التدريب امليداني

 :يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر التدريب امليداني بعد استكمال الشروط التالية

على متطلبات الكلية والتخصص واملساقات مشتملة على األقل ساعة معتمدة  108أن ينهي الطالب  .1

 املهنية.

 أثناء ممارسة التدريب امليداني.ساقين أال يحمل أكثر من م .2

 ت الدراسية التي تعتبر متطلبات سابقة للتدريب امليداني.ساقاامل ءيجب إنها .3

 فيه جميع املساقات التي أنهاها  .4
ً
 دراسيةفي الفصول الالطالب إبراز صورة من السجل الدراس ي موضحا

 لسابقة وذلك قبل حصوله على توقيع املرشد أو املشرف على التدريب امليداني.ا

 ني وذلك في الفصل الدراس ي الذي يسبقاتعبئة النموذج املعد للتسجيل املبدئي للتدريب امليد .5

 مباشرة الفصل الذي يتم فيه التدريب وتقديمه ملشرف التدريب امليداني.

 

 خطة التدريب امليداني:

تتحقق أهداف التدريب امليداني من خالل ممارسة الطالب املعلم في املدرسة على مدى فصل دراس ي 

حصص و  8بحيث ينفذ الطالب املعلم العبء التدريس ي املحدد من إدارة املدرسة بما ال يقل عن  ،كامل

  ( حصة12ال يزيد عن )
ً
امليدانية في قسم التربية واإلشراف الفني الدقيق من قبل وحدة التربية أسبوعيا

 الخاصة بالتعاون مع املدرسة بإدارتها ومعلميها وموظفيها.

 إجراءات التدريب امليداني: 

م النظرية بالتعاون مع عمادة شؤون القبول ساقاتهاملعلمين الذين أنهوا جميع م بةأوال: تسجيل الطل

 . والتسجيل

 لألنظمة املتفق عليها بين الكلية املعلمين ومشرفيهم على مدا الطلبةثانيا: توزيع  
ً
رس التطبيق وفقا

 املدارس الحكومية والخاصة.و 

 :
ً
قبل بداية الفصل من قبل وحدة التدريب امليداني في الكلية امليداني  تحديد مدارس التدريبثالثا

 .بشأن ذلكوالترتيب مع املشرفين  الدراس ي

: األخذ بعين اإلعتبار ر 
ً
 ملوذلك في املدرسة التي سيتدرب بها  غبة الطالب املعلمرابعا

ً
لطالب ا نطقة تبعا

 في استمارة تسجيل التربية امليدانية للطالب.السكنية حيث يمكن أن يظهر هذا 

: قد يتم التدريب امليداني في مراكز لذوي اإلعاقات البسيطة أو املتوسطة أو في صفوف تربية 
ً
خامسا

 ادر التابعة للمدارس العادية.خاصة في املدارس العادية أو في غرف املص

 :
ً
أن يراعي القسم في اختياره حجم املدرسة/ املعهد/املراكز وعدد فصولها ومجموعات املتدربين سادسا

 . في كل منها

 :
ً
املعلمين ملمارسة عملية التدريس من خالل اجتماعات مكثفة يعقدها كل مشرف لبة تهيئة  الطسابعا

كل فصل دراس ي و حضور اللقاء التأهيلي  للقيام بعرض أهداف  مع طالبه خالل األسبوع األول من

 التدريب ومتطلباته و إجراءاته والقيام بالتوجيهات الالزمة للتدريب.
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 ضوابط الحضور والغياب في التدريب امليداني

فالطالب  ،% من فترة التدريب املحددة في الفصل الدراس ي75االلتزام بالحضور بنسبة ال تقل عن .  1

 في م
ً
مليداني ويرصد له التدريب ا ساقاملعلم الذي تقل نسبة حضوره عن هذه النسبة يعتبر راسبا

 .تقدير محروم

 إذا   .2
ً
يجوز للطالب املعلم االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل التدريب امليداني دون أن يعد راسبا

تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها القسم وذلك خالل فترة زمنية تحددها القواعد 

هاء ( ويحتسب هذا الفصل من املدة الالزمة إلن Wالتنفيذية التي يقرها القسم ويرصد للطالب ) 

 متطلبات التخرج.

بالحضور واالنصراف خالل فترة التدريب امليداني في املواعيد املحددة لليوم الدراس ي املدرس ي اإللتزام   .3

 . وفق ضوابط املدرسة

 

 برنامج التدريب امليداني: 

خصص للتدريب امليداني فصل دراس ي كامل هو الفصل الثامن من خطة الطالب بحيث يعادل  -

 ( ساعة معتمدة من خطة تخرج الطالب.12)هذا الفصل 

 ( أسبوع  14مدة التدريب: فصل دراس ي  ) -

 مرحلة التهيئة )أسبوع(: –أوال 

 املعلمين والترحيب بهم في جلسة تعارف . الطلبةاستقبال 

 املعلمين باإلدارة واملعلمين والعاملين في الطلبةتعريف  تعريف خطوات التدريب امليداني: -

  املدرسة.

جولة ميدانية للتعرف على البيئة املدرسييييييييييييييية كاملكاتب اإلدارية والقاعات واملعامل وغرفة عمل  -

 املصادر.

 املعلمين بأنظمة املدرسة واالطالع على اللوائح واألدلة ووثيقة املنهج. الطلبةتعريف  -

يييييالجوال الطلبييييييةتحييييييديييييييد طرق التواصييييييييييييييييييييل مع  -  ،واالجتميييييياعييييييات ،والبريييييييد اإللكتروني ،املعلمين كي

 .واملداوالت اإلشرافية

 مرحلة التخطيط: -ثانيا 

 املعلمين في بداية الفصل. الطلبةعقد لقاء مع  -

 عقد لقاء مع مشرف الجامعة  في بداية الفصل. -

 .مناقشة الخطة العامة للفصل الدراس ي )توزيع املوضوعات على أسابيع الفصل( -

واملطبقة في امليدان ومحاولة املواءمة مناقشة تخطيط الوحدات والدروس املقدمة من الجامعة  -

 .بينهما

 مناقشة مهارات التدريس واستراتيجياته وأساليب التعزيز وإجراءات التقويم وأدواته. -

 مناقشة تقنيات التعليم املقترحة. -

 مناقشة طرق دراسة املشكالت وأساليب اإلرشاد. -
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 مرحلة التدريس: –ثالثا 

 مراحل التدريس الثالثة بالتدريج وهي:اإلشراف على الطالب املعلم في   -

 .األسبوع الثاني والثالث() في الحصص الصفيةمشاهدة املعلم املتعاون  .1   

 الرابعاألسبوع )بمعدل حصة واحده باليوم املشاركة مع الطالب املعلم في التدريس  .2   

 (.والخامس      

 مستقل تحت إشراف وتوجيهات املعلمبإعطاء حصتين باليوم بشكل الطالب املعلم قيام  .3   

 .(والسابع سادساألسبوع ال)املتعاون       

 . قيام الطالب املعلم حصتين باليوم بشكل مستقل تحت إشراف وتوجيهات املعلم4      

 من األسبوع وحتى نهاية الفصل()املتعاون         
ً
 .بداية

 وإستراتيجياته وتقنياته.تدريب الطالب املعلم على كافة مهارات التدريس  -

 تدريب الطالب املعلم على كافة إجراءات التقويم و أدواته. -

 مرحلة التقويم: –رابعا 

التقويم املسييييييييييييييتمر مع تقيييديم تغيييذيييية راجعييية يوميييية )تزوييييد الطييياليييب املعلم  بمعلوميييات عن ميييدى  -

 تقدمه في التدريب(.

 السابقة.تقديم تغذية راجعة بعد كل مرحلة من مراحل التدريس  -

 اطالع مشرف الجامعة  ومدير املدرسة عن مدى تقدم الطالب املعلم. -

 مشاركة مشرف الجامعة في التقويم النصفي باستخدام استمارة التقويم. -

 مشاركة مشرف الجامعة في التقويم النهائي باستخدام استمارة التقويم. -

ور اللقاءات املهنية في املدرسة مساعدة الطالب املعلم على النمو املنهي وذلك بتشجيعه على حض -

 .وفي الوزارة

 الخطة الزمنية للتدريب امليداني وفق نظام املعلم املتعاون 

 املدة الزمنية نوع النشاط م

 األسبوع األول  مرحلة التهيئة 1

2 

 

 املتعاون ومساعدته في كافة مهامهمشاهدة املعلم 

 

 أسبوعان

 

 تحت إشراف املعلم املتعاون الطالب املعلم  يعطي 3
ً
 األسبوع الرابع والخامس حصة واحدة يوميا

 تحت إشراف وتوجيهات املعلم املتعاون املعلم املتعاون يعطي  4
ً
 دس والسابع األسبوع السا حصتين يوميا

5 
 أن أمكن تحت إشراف وتوجيهات الطالب املعلم  عطيي

ً
ثالث حصص يوميا

 املعلم املتعاون 

 من 
ً
األسبوع الثامن بداية

 وحتى نهاية الفصل

6 
 النهائيالبنائي و يشترك املعلم املتعاون مع مشرف الجامعة في التقويم 

 باستخدام استمارة التقويم

السابع واألسبوع األسبوع 

 الرابع عشر

الفصل  خاللواملشرف الجامعي املدرسة عملية مشتركة بين املعلم املتعاون و الطالب املعلم  بةيكون التقويم ووضع الدرجات لطل  مالحظة:  

  الدراس ي.
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 الشركاء في التدريب امليداني

 :الجامعيشرف امل

املشييييييييييييييرف الجامعي هو صيييييييييييييياحب االختصيييييييييييييياظ األكاديدي في التربية الخاصيييييييييييييية وهو املرجع النظري األكاديدي الذي 

يسييترشييد به الطالب املعلم في حقل تخصييصييه كما أنه املصييدر الذي يحفز الطالب املعلم على تقييم أدائه في ضييوء 

 التاليية: اكتشاف العالقة بين النظرية والتطبيق ويمكن إجمال مهامه في النقاط 

 الزيارات امليدانية: 

1.  
ً
 زيارة الطالب املعلم اسبوعيا

 مناقشة الخطة مع الطالب املعلم. .2

حلقة الوصيييييييييييييل بين قسيييييييييييييم التربية الخاصييييييييييييية من جهة وبين مدير  الجامعييشيييييييييييييكل املشيييييييييييييرف  .3

 املدرسة واملعلم املتعاون من جهة أخرى.

بالعملية التعليمية سيييييييواء كان ذلك من ينسيييييييق مع املعلم املتعاون حول كافة األمور املتعلقة  .4

 مليييا قيييد ينشييييييييييييييييأ ليييدى 
ً
حييييث التخطيط أو وضييييييييييييييع األهيييداف أو تنفييييذ اليييدرس أو تقييميييه تجنبيييا

 . الطالب املعلم من تباين في أساليب التوجيه

 عن تنسيق االجتماعات التي تتم مع مديرؤ مس الجامعييعتبر املشرف  .5
ً
املدرسة/املركز  وال

 عن جمع ؤو كما يعتبر مس ،ب املعلم وتقييمهتتناول متابعة الطال واملعلم املتعاون والتي
ً
ال

 نتائج الخبرات امليدانية في نهاية الفصل الدراس ي وتقديمها لقسم التربية الخاصة.

 تقديم مراجع علمية خاصة باملهنة ومصادر أخرى عن التدريس عند الحاجة. .6

 الطالب املعلم نحو مهنة التعليم. على تكوين اتجاهات إيجابية لدى  الجامعييعمل املشرف  .7

 الطالب املعلم.واملعلم املتعاون في وضع خطة العمل وجدول  علمطالب املالالعمل مع  .8

واملعلم املتعاون للطلبة  املركز/يطلع على اإلرشادات والتعليمات التي يقدمها مدير املدرسة .9

 املعلمين وخاصة املتعلقة بأنظمة املدرسة واألنشطة الالصفية.

واملعلم املتعاون ومدير املعلم طالب الزيارة ومالحظة وعقد اللقاءات الفردية واملشتركة مع  .10

 عندما يكون ذلك مناسبا. املركز/املدرسة

 .الشخص ي واملعني كمعلم في طور التدريببة املعلمين طلالتشجيع نمو  .11

بحيييييياث على فهم خططهم وخبراتهم بنيييييياء على النظريييييييات واأل  علمينامل الطلبيييييية مسييييييييييييييييييياعييييييدة  .12

 واألساس املعرفي وأفضل طرق التدريس التي تعلموها في مناهجهم.

   :االجتماع االسبوعي

1.  
ً
يزور الطلبة املعلمين في مدارسهم املضيفة ضمن خطة زيارات يعلنها للطلبة املعلمين مسبقا

لتزويدهم بالتغذية الراجعة حول أدائهم كما يتداول مع الطلبة املعلمين بشأن مشاكلهم 

 حلها بالتعاون مع مدير املدرسةبصفة ع
ً
 .واملعلم املتعاون  املركز/امة محاوال

بعد املالحظة وعقد لقاءات فيما بعد  املعلمتقديم التغذية الراجعة الخطية لطالب  .2

 .املالحظة عند اإلمكان

 تقديم نماذج من خطة الدرس وتخطيط الوحدات املتطلبة في املنهج. .3

 . وأعضاء هيئة التدريس بالكلية عند ظهور أمور تستدعي القلق املعلمطالب الالعمل مع  .4
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 التقويم:

لتدريب على اسيييييييتخدام أداة   امشيييييييرفين على االشيييييييراف  فيتدريب التوجيه و الحضيييييييور برنامج  .1

 املعلمين.  لبةطالواستمارات تقويم 

مصادر أخرى للمساعدة في مشكالت تدريس مساعدة الطالب املعلم في الحصول على  .2

 . محددة

تعرف على قضايا التربية العملية ومشاكلها في املدارس أو املعاهد أو املؤسسات املضيفة ال .3

 معالجتها 
ً
 بقدر اإلمكان. محاوال

ت متابعة لكل طالب قبل إجراء التقويم البنائي الذي يتم ازيار بثالث املشرف الجامعي يقوم  .4

قبل إجراء التقويم  ى خر متابعة أ قوم بثالث زياراتفي منتصف الفصل الدراس ي كما ي

الختامي الذي يتم في نهاية الفصل الدراس ي وتوضع كافة تقارير املتاعبة ونماذج التقويم في 

 ملف الطالب املتدرب لدى إدارة املدرسة أو املعهد أو املؤسسة. 

 .املعلمطالب الالتعاون مع املعلم املتعاون في تقديم تقويم نصفي ونهائي لتقدم  .5

 قويم املعلم املتعاون ومشرف الجامعة النهائية مع طالب التدريب امليداني.تبادل تقارير ت .6

اإلشراف  يتولى ينسق مع املدير واملعلم املتعاون بشأن متابعة وتقييم الطلبة املعلمين الذين  .7

عليهم بما ينسجم مع تعليمات قسم التربية الخاصة ويودع التقارير األسبوعية وبطاقات 

لب املعلم لدى اإلدارة املدرسية أو املعهد أو املؤسسة ويقتض ي ذلك التقويم في ملف الطا

عقد اجتماع ألطراف املتابعة والتقويم مرتين احداهما للتقويم البنائي واألخرى للتقويم 

 النهائي. 

 املعلم املتعاون:

الطالب املعلم والذي توكل إليه املعلم املتعاون هو املعلم املقيم في املعهد أو املوسييييييييييسيييييييييية أو املدرسيييييييييية التي يلتحق بها 

مهمة مسيييييييييييييياعدة الطالب املعلم بشييييييييييييييكل يومي ومباشيييييييييييييير على اكتسيييييييييييييياب مهارات التدريس وعلى التكيف مع العملية 

ضيييييييييييييي ي ذلييك التواجييد الييدائم مع الطييالييب املعلم داخييل الغرفيية الييدراسييييييييييييييييية إلعطييائييه التغييذييية تويق ،التعليمييية بكيياملهييا

م املتعاون للقيام بهذه املهمة من خالل التنسيييييييييق بين مدير املدرسيييييييية املشييييييييرف ويتم اختيار املعل ،الراجعة املناسييييييييبة

 املختص.

 التخطيط: 

مسيييياعدة الطالب املعلم على التأقلم مع وضييييعه الجديد في املدرسيييية أو املعهد أو املؤسييييسيييية  .1

 املضيفة.

التي تعريف الطالب املعلم باملنهاج والكتب الدراسييييية وتزويده بأدلة املعلم وكتب األنشييييطة  .2

 يستخدمها في التدريس.

 للطالب ،توجيه الطالب إلى سيييييير عمل الخطة املدرسيييييية .3
ً
 ،ومسييييياعدته على تأسييييييس أهدافا

ووضيييييييييييييع توقعات محددة ومواعيد نهائية لخطة الدروس اليومية وخطط الوحدات وتقييم 

 . الطلبة

للطالب املعلم في جميع مراحل التدريس مع املشرف الجامعي  املشاركة في التقويم املستمر .4

وملء نموذج التقويم البنائي في منتصف الفصل الدراس ي ونموذج التقويم النهائي في نهاية 

 ملف الطالب لدى اإلدارة املدرسية أو املعهد أو املؤسسة. في الفصل الدراس ي وإيداعه 
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 التدريس:

ام بعملييية املشيييييييييييييييياهييدة املبرمجيية وإطالعييه على خطيية إعطيياء الفرصيييييييييييييييية للطييالييب املعلم للقييي .1

 الدرس بكاملها ومناقشته في نهاية عملية املشاهدة.

 ،وتبادل النصيييييييييييائح والتغذية الراجعة البناءة ،توفير بيئة تعليمية تشيييييييييييجع الحوار والنقا  .2

 وتفكره .املعلم لطالب لوتشجع التواصل املفتوح للنمو املنهي 

بتطوير املعلم لطالب لويسييييييييييييييمح  الطلبةسيييييييييييييياعد على تعلم تأسيييييييييييييييس مناخ تعليدي/تعلدي ي .3

 مهارات التخطيط.

 لتجريب النظريات وطرق التدريس في الصف. علمطالب امللتوفير الفرظ ل .4

 استعراض وتوفير التغذية الراجعة لخطط الدروس قبل تدريسها. .5

ارة املالحظية بشييييييييييييييكيل غير رسييييييييييييييدي وتوفير التغيذيية الراجعية الشييييييييييييييفهيية لكيل من مهيارات اإلد .6

 الصفية والتدريس لدرس واحد على األقل كل يوم. 

إعطاء الفرصيييييييييييييية للطالب املعلم لكي يشيييييييييييييياركه في عملية التدريس بحيث يأخذ بيد الطالب  .7

 نحو تحمل املسئولية الكاملة للعملية التعليمية. 
ً
 املعلم تدريجيا

مسييييييييييياعدة الطالب املعلم في القيام بعملية التحضيييييييييييير للدروس اليومية وتسيييييييييييهيل مهمته في  .8

 عمل الوسائل التعليمية. 

ألهيداف وتوقعيات الخطية  علمطياليب املالالتعياون مع مشييييييييييييييرف الجيامعية لضييييييييييييييميان تحقيق  .9

 التدريبية للجامعة.

واء الصييفية أو  مسيياعدة الطالب املعلم وإرشيياده نحو القيام بجميع األنشييطة التعليمية سيي .10

 الالصفية. 

القيام بمتابعة تطور النمو املنهي للطالب املعلم بإعطائه التغذية الراجعة املناسييييبة وكتابة  .11

وحفظها في ملف الطالب املعلم املوجود لدى  تقارير املتابعة األسبوعية "التقرير األسبوعي

 املشرف الجامعي. 

طالب الاملعهد أو املؤسيييييييييييسييييييييييية في متابعة  التعاون مع املشيييييييييييرف الجامعي ومدير املدرسييييييييييية أو .12

 والعمل كفريق متناغم التوجهات من أجل إنجاح عملية التدريب. علمامل

 :توضيحات

 على علم مستمر بتقدمه وبالتعديالت في األهداف والتوقعات إذا استدعى األمر.املعلم طالب الإبقاء  .1

 بشكل منتظم.اطالع مشرف الجامعة واملدير بتقدم طالب التدريب امليداني  .2

اسيييييييييتكمال تقييمات نصيييييييييف الفصيييييييييل والتقييمات النهائية الخطية وجميع التقييمات األخرى وتبادلها مع  .3

 ومشرف الجامعة. علمطالب املال

وحضييييييييييييييور االجتميييياعييييات املهنييييية  ،توفير فرظ النمو املنهي عن طريق تشييييييييييييييجيع مالحظييييات املربين الخرين .4

 واملشاركة في توجهات املدرسة أو مؤسسة أو معهد.
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 : الطالب املعلم

 على املدرسيية أو املعهد أو املؤسييسييه املضيييفة إال أن عليه التصييرف  بربالرغم من أن الطالب املعلم يعت
ً
 مؤقتا

ً
ضيييفا

 لذلك عليه مراعاة املهام 
ً
وكأنه عضييييييييييييو دائم في الهيئة التدريسييييييييييييية بما ينسييييييييييييجم مع لوائح املدرسيييييييييييية وأنظمتها وطبقا

 التالية: 

 الحت .1
ً
رامهم املحافظة على حسن املظهر ولطف السلوك حتى يظل قدوة للتالميذ ومصدرا

 وتقديرهم.

د أو املؤسسه في التاريخ املحدد في التدريب امليداني ومتابعة تقويم هالحضور للمدرسة أو املع .2

 املدرسة وجدولها الزمني.

 ترتيب اجتماعا مع املعلم املتعاون قبل بدء فصل التدريب امليداني.  .3

في ذلك الحضور االلتزام بالدوام الكامل املخصص لعضو هيئة التدريس في املدرسة بما  .4

الصباحي واالنصراف عند نهاية الدوام الرسدي والتنسيق املستمر مع مدير املدرسة أو املعهد 

 أو املؤسسه بشأن أية استثناءات في هذا املجال مع إبالغ املشرف الجامعي بهذا الشأن.

 جوال.عهد أو املؤسسه فيما يتعلق باستخدام االنترنت والااللتزام بأنظمة املدرسة أو امل .5

التعاون والتنسيق مع مدير املدرسة أو العهد أو املؤسسه واملعلم املتعاون وأعضاء الهيئة  .6

 التدريسية مع بذل الجهد لالستفادة من خبراتهم.

ممارسة أخالقيات املهنة السليمة واملحافظة على سرية املعلومات واملحافظة على سرية جميع  .7

 املعلومات املتعلقة بالتالميذ. 

على أسس من االحترام والجدية واالبتعاد عن التعالي أو املدرسة أو املعهد ن مع طلبة التعاو  .8

 التبسط الزائد معهم. 

 التصرف بمرونة مع الخرين بشكل يساعده على التأقلم مع البيئة املدرسية التي يعمل فيها.  .9

 ين. تقبل النقد وعدم إبداء االنزعاج أو القلق عندما يوجه إليه النقد من الخر  .10

استخدام نموذج للتحضير اليومي ويمكن االستعانة بالتحضير الصادر عن الوزارة عند  .11

 الضرورة.

مشاهدة العملية التدريسية والبيئة الصفية وملء نموذج املشاهدة الخاظ بذلك في كل  .12

 مشاهدة واالحتفاظ به في ملف االنجاز.

املشاركة الفعالة في النقا  قبل أو بعد تنفيذ الدروس أو بعد املشاهدة أو خالل اللقاءات  .13

 األسبوعية لبناء مجتمع للتعلم. 

تقديم "خطة تدريس لحصة واحدة" للزائر املالحظ قبل دخوله غرفة الدرس للمشاهدة )انظر  .14

  امللحق(.

 اظهار السلوك املنهي في جميع األوقات. .15

 الجامعة على اطالع بالتطورات املهمة واملشكالت.إبقاء مشرف  .16

االلتزام بخطة العمل املدونة في الدليل واملشتملة على أعباء الطالب املعلم خالل الخبرات  .17

 امليدانية.

 ( خاظ بالخبرات امليدانية.Portfolioإعداد ملف إنجاز ) .18

 في ملف االنجاز.تقديم تقرير أسبوعي حول املهام التي قام بها خالل أسبوع وإيداعه  .19
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دير املدرسة م ،املعلم املتعاون  ،تقديم ملف اإلنجاز ألعضاء فريق التقويم ) مشرف الجامعة  .20

( أثناء اللقاء بهم خالل التقويم البنائي الذي يجري في منتصف الفصل ةأو املعهد أو املؤسس

 الدراس ي وكذلك خالل التقويم النهائي الذي يجري في نهاية الفصل الدراس ي.

 

 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 

 من عدم 
ً
العملية التعليمية بكاملها. وقد تتأثر العالقة الطيبة هذه بشكل سلبي إذا أظهر الطالب املعلم نوعا

 االكتراث بواجباته ومسئولياته. وفيما يلي قائمة بأنواع السلوك التي ينبغي على الطالب املعلم أن يتبعها: الحماس أو 

اسيييتشيييارة املعلم املتعاون عند إدخال تعديالت على نظام غرفة املصيييادر  أو تنظيم ركن  .1

 التعلم. 

املعلم  أن يسييعى لتشييكيل ةييخصييية متميزة فيما يتعلق بسييلوكياته املهنية وأن ينسييق مع .2

 املتعاون بشان طرق التدريس واالختبارات.

 التعامل مع التالميذ بحزم مع املحافظة على عالقة من الود واالحترام. .3

 

 :رابعا: مديراملعهد أو املؤسسة أواملدرسة

 مسؤولياته:

ومليا كيان الطلبية  ،اسييييييييييييييتقبيال الطلبية املعلمين وميد ييد العون لهم أثنياء فترة التيدرييب املييداني .1

املعلمون يتميزون في هذه الفترة من حياتهم العملية بالحسيييييياسييييييية فإن االسييييييتقبال اإليجابي 

 لهم من قبل مدير املدرسة يشجعهم ويندي لديهم روح االنتماء ملهنة التعليم.

تعريف الطلبة املعلمين باملدرسييييييييية أو املؤسيييييييييسييييييييية أو املعهد ومرافقها وتسيييييييييهيالتها وأنشيييييييييطتها  .2

لفييية وتشييييييييييييييجيعهم على اسييييييييييييييتخيييدام املكتبييية واملختبرات ومركز الوسييييييييييييييييائيييل أو املصييييييييييييييييادر املخت

 التعليمية من أجل إنجاح مهمتهم. 

اختيييار املعلمين املتعيياونين العيياملين في برنييامج التييدريييب امليييداني بييالتنسيييييييييييييييق مع  املشيييييييييييييرف  .3

 املختص.

تعريف الطلبة املعلمين باملعلمين املتعاونين وكذلك بغرفة املصييييييييييييييادر والبيئة الصييييييييييييييفية من  .4

أجييل زيييارتهييا ملشييييييييييييييياهييدة العملييية التعليمييية. وبشييييييييييييييكييل عييام فييإن مييدير املييدرسييييييييييييييية أو املعهييد أو 

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

 صول على الكتب املقررة واألدلة التي يحتاجون إليها.مساعدة الطلبة املعلمين في الح .5

حضييييور مدير املعهد أو املؤسييييسيييية أو املدرسيييية ملشيييياهدة الطالب املعلم داخل غرفة الصييييادر  .6

 للمسييييييييؤوليات العديدة التي قد ال تسييييييييمح للمدير بالقيام 
ً
 نظرا

ً
 وليس ملزما

ً
 طوعيا

ً
يعتبر أمرا

 بتلك املهمة. 

شييطة الالصييفية املطلوبة منهم وتكليفهم بمهام معينة على غرار تعريف الطلبة املعلمين باألن .7

 ما يكلف به املعلمون الدائمون في املدرسة. 

التنسييييييييق مع املشيييييييرف الجامعي واملعلم املتعاون بشيييييييأن الطلبة املعلمين وأنشيييييييطتهم لتيسيييييييير  .8

 مهام الطالب في املدرسة أو املعهد أو املؤسسة. 
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املتابعة والتقويم إن أمكن لكتابة التقويمين "البنائي حضيييور االجتماع الذي يعقده أعضييياء  .9

 للطالب املعلم أو املساهمة في تيسير عقد االجتماع.  "والنهائي

وتبيان عدد مرات الغياب خالل الفصييييييييييييييل  املعلمينطلبة الاالحتفاظ بسييييييييييييييجل دوام خاظ ب .10

 وتدوين ذلك في ملف الطالب. 

التقارير األسبوعية ألعضاء فريق املتابعة  االحتفاظ بملف الطالب املعلم الذي يحتوي على  .11

 والتقويم  وإرساله لقسم التربية الخاصة في نهاية التدريب بالتنسيق مع املشرف الجامعي. 

 

 إجراءات التقويم واملتابعة

 تقويم الطالب/ املعلم:

 

 الجوانب التدريبية التالية:على املعلم  يشمل تقويم الطالب

 املحتوى املعرفي  .1

 تخطيط الدرس  .2

 )األداء التدريس ي(  الطلبةتدريس تعلم  .3

  الطلبةتقويم  .4

 النمو املنهي  .5

 .ضوابط السلوك املنهي  .6

 

 أنواع التقويم:

 يتم تقويم الطالب/ املعلم وفق ثالثة أنواع من التقويم هي: 

 التقويم البنائي. .1

 التقويم النهائي.  .2

 التقويم الذاتي. .3

 

 التقويم البنائي:

والذي يقوم به كل من املشرف الجامعي واملعلم املتعاون بناء على  للطالب املعلمويقصد به التقويم املستمر 

 وكتابة تقرير عن أداءة بهدف متابعة تقويم
ً
وتصحيح مسار تدريبة أوال بأول وتقديم  همالحظة املتدرب أسبوعيا

في منتصف الفصل ملراجعة وتقويم األداء لم املتعاون املشرف الجامعي واملعيجتمع له.  التغذية الراجعه املناسبة

ثم يقومان بتعبئة استمارة التقويم  لهارير األسبوعية قا التمحيث يستعرض كل منهللطالب املعلم التدريس ي 

 يساعده على التقدم في 
ً
والتوضيح عليها. وفي حالة املستوى غير مرض ي للطالب املعلم يضعان له برنامجا عالجيا

 ت التي تدرب عليها. املهارا
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 التقويم النهائي:

واملعلم املتعاون  يشرف الجامعاملويقصد به تقويم الطالب املعلم في نهاية الفصل الدراس ي حيث يجتمع كل من 

ويستعرضان التقارير األسبوعية طوال الفصل الدراس ي ونتائج التقويم البنائي للحكم على مدى تمكن الطالب 

ثم تعبئته استمارة  ،املعلم من مستويات أداء التدريب املحددة من قبل القسم وتحديد جوانب القوة والضعف

 قسم. تقويم الطالب املعلم والتوقيع عليها ورفعها لل

 التقويم الذاتي:

 ،يقصد بالتقويم الذاتي أن يصدر الفرد حكم  على أدائه بنفسه وفق معايير محددة يراجييع ويتأمل ما أنجزه

 إلى األهداف املرغوب فيها.
ً
 ويعزز ممارساته في  جوانب القوة و يعدل جوانب القصور ويطورها وصوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 التدريب امليداني لبةتقييم ط نموذج 

والعلوم اإلنسانية كلية التربية قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية//التربية الخاصة برنامج

 جامعة العين واالجتماعية/

 مقياس الدرجات:

 . مقبول  .1

 متوسط .2

 ممتاز .3

 

  :(12، العالمة الكبرى=4)العالمة الصغرى= عام للتخصصاإلملام باملحتوى ال .أ
InTasc  3 2 1 املحكات 

II يصمم خطة/برنامج تربوي فردي يحتوي على جميع مكونات الخطة أو البرنامج التربوي الفردي. 1أ    
II يصمم خطة تعليمية فردية تحتوي على جميع مكونات الخطة التعليمية الفردية.  2أ    
II يصمم جلسة تعليمية فردية تحتوي على كافة عناصر الجلسة التعليمية.  3أ    
II يصمم خطة تعديل سلوك تحتوي على كافة عناصر خطة تعديل السلوك.  4أ    

  مجموع النقاط

 :(18، العالمة الكبرى=6)العالمة الصغرى= التخطيط للتدريس .ب
InTasc  3 2 1 املحكات 

I يصيغ أهداف سلوكية من اربعة مكونات وقابلة للقياس واملالحظة.    1ب    
I ة. واحتياجات مختلف الطلباملختلفة مراحل النمو جلسات التعليمية بشكل يتناسب مع يصمم ال 2ب    
I جلسات التعليم الفردي على املعززات وطرق ووسائل التدريس ذات العالقة.  خطط تحتوي  3ب    
I قوتهم. الطلبة ونقاط طرق تعلم مع تدريس الهدف السلوكي بشكل يتناسب  يختار طرق  4ب     
I يصمم أهداف سلوكية متنوعة تتعلق بالنواحي السلوكية واالجتماعية والعقلية ....الخ  5ب    
I يظهر املرونة في تعديل خطة الدرس بما يتناسب مع خبرات الطلبة.  6ب    

  مجموع النقاط

 

يتوجب على املعلم املتعاون ومشرف التدريب من الجامعة تعبئة هذا النموذج في منتصف الفصل الدراس ي وآخر أسبوع من التدريب 

  .كل طرف تزويد الطرف الخر بنسخة من النموذج املعبأ الخاظ به امليداني. على

 الطالب:  املعلم املتعاون:

 :املدرسة املدينة: املرحلة الدراسية:

 _______      السنة األكاديمية:_________________ األول _____ الثاني:   الفصل الدراس ي

 _________التقييم النصفي _________   التقييم النهائي 

 

 

 املعلم املتعاون _________  ________مشرف الجامعة _________  

  

 

 

 

 

? Building Principal__                                 
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 :(48، العالمة الكبرى=16العالمة الصغرى=) األداء التدريس ي .ت

 

 ::(18، العالمة الكبرى=6العالمة الصغرى=) . النمو املنهيث 
InTasc  3 2 1 املحكات 

IV يحافظ على سرية املعلومات الشخصية  والدراسية للطالب 1ث.    
IV املالحظة، و املقابلةو نات، التفكر بفاعلية وطرق جمع البيانات مثل االستبايستخدم  2ث .     
IV ي 3ث 

ً
    تدريبية. ور حصص مثل حض كمتعلم و كمعلمطور من ذاته مهنيا

IV تغذية راجعة منهم. تزود بحل املشكالت والخارجها لاملدرسة و في ملتخصصين وازمالء اليستشير  4ث    
IV يشارك في األنشطة املدرسية التي تجعل من املدرسة بيئة تعلم فعالة.  5ث    
IV املجتمع املنهي.يتبع التقاليد املتعارف عليها والضوابط املقبولة في  6ث    

  مجموع النقاط

 العالمة النهائية: ________________     املجموع الكلي للنقاط: ______________

 

 

 

InTasc  3 2 1 املحكات 
III ينظم البيئة الصفية بشكل مناسب للقيام بالتدريس الفردي والجماعي مع تقليل املشتتات.  1ت    
III يجهز األدوات واملواد التعليمية املراد استخدامها في الجلسة التعليمية بشكل كامل وفي متناول اليد.  2ت    
III ستخدم التعزيز بشكل فعال )الفورية والحماس والثبات( لحث الطالب على التركيز. ي 3ت    
III التعلم الصوري والنزول ملستوى الطالب. و  يستخدم مرحلة املحسوس، 4ت    
III يحضر الطالب للهدف ويحثه على التركيز واالنتباه قبل البدء بالتدريس وأثناء العملية التدريسية.  5ت    
III يستخدم العرض العملي للهدف ليوضح للطالب ماذا يجب عمله في حال عدم فهمه للهدف.  6ت    
III يستخدم الحث بطريقة فاعلة في الجزء الصعب من املهارة ليساعد الطالب على التعلم.  7ت     
III يستخدم الحث بطريقة تدريجية ويزيله بطريقة تدريجية.   8ت    
III التقليد واملحاكاة والتشكيل وغيرها في تدريس مختلف املهارات بشكل فاعل.يستخدم  9ت    
III يجد الخط القاعدي لكل هدف سلوكي أو كل خطوة من خطوات الهدف السلوكي.     10ت    
III يحلل الهدف السلوكي إلى خطوات تناسب قدرات الطفل.  11ت    
III محاوالت تطبيق الهدف السلوكي. يسجل تقدم الطالب في كل محاولة من 12ت    
III عديل النشاط التعليدي/الهدف السلوكي أو خطواته حسب الحاجة. ي 13ت    
III يعمم املهارة التي يتعلمها الطالب على عناصر أو أشياء من البيئة من خالل جدول للتعميم.   14ت       
III يثبت املهارات التي يتعلمها الطالب لكي ال يفقدها من خالل  جدول خاظ بتثبيت املهارة.                   15ت    
III يستخدم استراتيجيات فعالة في تعديل السلوك غير الطبيعي للطالب.  16ت    

  مجموع النقاط
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 اقتراحات للتطوير املنهي املستمر: نقاط القوة و جوانب بحاجة للتنمية:

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 جدول الدرجات 

 العالمة الكلية للمجاالت األربعة

81 

 عالمة الحضور والغياب

4 

 عالمة ملف اإلنجاز

15 

 العالمة النهائية

    

 

 X     81   مجموع العالمات التي يحصل عليها الطالب في املجاالت األربعةاستخراج عالمة املجاالت األربعة= 

 (96مجموع العالمات الكلي )                                                                

 

 

   

   التاريخ: _________       املشرف:________________
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 تقييم مشرف الجامعة للمعلم املتعاون 

 

 ____________________________________املدرسة: _________________________________ اسم مشرف الجامعة:

 ____________________________________ التاريخ:____________________________________________البرنامج:

 

 املتعاون مع الطالب املعلم بالطرق االتية:يعمل املعلم 

 كل ما ينطبق( اختار التخطيط  ) .1

 .يزود الطالب املعلم بالتوجيه في املدرسة والجامعة والفصل ويوضح لي اجراءات املدرسة والفصل املدرس ي 

 .يزود الطالب املعلم باملواد التعليمية واملراجع 

  وغيرها. الطلبةيقوم باستعراض ومراجعة توقعاته عن الخطط وتقييم 

  الطلبةيساعد الطالب املعلم في تحقيق االهداف التعليمية واهداف. 

 .يساعد الطالب املعلم في تطوير الخطة حتى يتحمل تدريجيا املسئولية الكاملة عن تعليم الفصل 

  التغذية الراجعة بشكل منتظم.يساعد الطالب املعلم في تطوير الخطة للحصول على 

 

 :)خاصة املوضوعات التي لم تنطبق( مقترحات ملساعدة املعلم املتعاون مع الطالب املعلم في املستقبل

 

 كل ما ينطبق( اختار املناخ ) .2

 توفير مناخ تعليم وتعلم يدعم الحوار واملناقشة 

  يتبادل النصائح والتغذية الراجعة البنائة 

  يشجيع التواصل املفتوح من اجل التقدم املنهي ومهارات التفكير الذاتي للطالب املعلم 

  الطلبةتوفير بيئة تعليم وتعلم موصله لتعليم 

   يساعد الطالب املعلم على تنمية مهارات التخطيط وتوفير الفرصة له الختبار النظرية واملمارسة والتطبيق في

 الفصل

 ملدراء وفريق العمل وباقي اعضاء هيئة التدريسيعزز املساندة على مستوى ا 

 

 مقترحات ملساعدة املعلم املتعاون مع الطالب املعلم في املستقبل )خاصة املوضوعات التي لم تنطبق(:

 كل ما ينطبق(اختار التدريس ) .3

 .تقديم التغذية الراجعة عن خطط الدرس قبل تدريسه 

  شفهية عن مهارات الطالب املعلم في ادارة الفصل ودرس واحد على املالحظة غير الرسمية وتقديم تغذية راجعه

 االقل او نشاط واحد كل يوم.

 .يكون مصدر للطالب املعلم فيما يخص االدوات املساعدة واملعدات ومسئوليات املنهج وعملية التدريس 

 ج.العمل التعاوني معي لرؤية ما اذا كان الطالب املعلم قد حقق اهداف وتوقعات البرنام 

 .العمل التعاوني معي ملراقبة استعداد الطالب املعلم لتحمل مسئوليات تدريس الفصل املتزايدة 

 .تقديم تغذية راجعه متزايدة ومساندة للطالب املعلم حتى  يتحمل املسئولية الكاملة لتعليم الفصل املدرس ي 
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 )خاصة املوضوعات التي لم تنطبق(:مقترحات ملساعدة املعلم املتعاون مع الطالب املعلم في املستقبل 

 

 كل ما ينطبق( اختار التفكير والتأمل ) .4

 .يجعلني على علم باستمرار بتقدم الطالب املعلم ومراجعة االهداف والتوقعات عند الضرورة 

 .يجعل املدير على علم بتقدمي بشكل مستمر 

 معي. استكمال التقييم في منتصف الفصل الدراس ي والتقييم النهائي ومشاركتهم 

  توفير للطالب املعلم فرظ النمو املنهي من خالل تشجيع مالحظة باقي املعلمين وحضور اللقاءات املهنية

 واملشاركة في برامج املدرسة كاملة.

 

 مقترحات ملساعدة املعلم املتعاون مع الطالب املعلم في املستقبل )خاصة املوضوعات التي لم تنطبق(:

 

 واالدارة وفريق العمل الذى يعمل معي في املجاالت االتية:باقي اعضاء هيئة التدريس 

 

 .يرحبون بالطالب املعلم كعضو مساهم في الفريق املنهي 

 .يقدمون للطالب املعلم فرصة كبيرة ملالحظة مواقف تعليم وتعلم اخرى اثناء فترة تدريبي وتدريس ي للطالب 

 نائة واملساندة املستمرة.يزودون الطالب املعلم بالتغذية الراجعة واملقترحات الب 

 

مقترحييات ملسييييييييييييييياعييدة بيياقي اعضييييييييييييييياء هيئيية التييدريس واالدارة مع املعلم املتعيياون مع الطييالييب املعلم في املسييييييييييييييتقبييل )خيياصييييييييييييييية 

 املوضوعات التي لم تنطبق(:

 

 ملخص عام والتعليقات واملقترحات

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  
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 تقييم الطالب املعلم للمعلم املتعاون 
 ______________________________________املدرسة: _______________________________اسم املعلم املتعاون:

 _______________________________________ التاريخ:             ________________________________ البرنامج:

 يعمل املعلم املتعاون معي بالطرق االتية:

 كل ما ينطبق( اختار التخطيط  ) .1

 .يزودني بالتوجيه في املدرسة والجامعة والفصل ويوضح لي اجراءات املدرسة والفصل املدرس ي 

 .يزودني باملواد التعليمية واملراجع 

  وغيرها. الطلبةيقوم باستعراض ومراجعة توقعاته عن الخطط وتقييم 

 .يساعدني في تحقيق اهدافي التعليمية وأهداف طالبه 

  املسئولية الكاملة عن تعليم الفصل.يساعدني في تطوير الخطة حتى 
ً
 اتحمل تدريجيا

 .يساعدني في تطوير الخطة للحصول على التغذية الراجعة بشكل منتظم 

 

 مقترحات ملساعدة املعلم املتعاون مع الطالب املعلم في املستقبل )خاصة املوضوعات التي لم تنطبق(:

 

 كل ما ينطبق( اختار املناخ ) .2

  يدعم الحوار واملناقشة.توفير مناخ تعليم وتعلم 

 .تبادل النصائح والتغذية الراجعة البنائة 

 .تشجيع التواصل املفتوح من اجل تقدمي املنهي ومهارات التفكير الذاتي 

  الطلبةتوفير بيئة تعليم وتعلم موصله لتعليم. 

   الفصل.يسمح لي بتنمية مهارات التخطيط وتوفير الفرصة الختبار النظرية واملمارسة والتطبيق في 

 .يعزز املساندة على مستوى املدراء وفريق العمل وباقي اعضاء هيئة التدريس 

 

 مقترحات ملساعدة املعلم املتعاون مع الطالب املعلم في املستقبل )خاصة املوضوعات التي لم تنطبق(:

 

 كل ما ينطبق( اختار التدريس ) .3

 يقديم التغذية الراجعة عن خطط الدرس قبل تدريسه 

  ادارة الفصل ودرس واحد على االقل او نشاط  يف يغير الرسمية وتقديم تغذية راجعه شفهية عن مهاراتاملالحظة

 واحد كل يوم

 فيما يخص االدوات املساعدة واملعدات ومسئوليات املنهج وعملية التدريس ييكون مصدر ل 

 قد حققت اهداف وتوقعات البرنامج يلرؤية انن يمع مشرف جامعت يالعمل التعاون 

 لتحمل مسئوليات تدريس الفصل املتزايدة  يملراقبة استعداد يمع مشرف جامعت يالعمل التعاون 

 يحتى  اتحمل املسئولية الكامله لتعليم الفصل املدرس  ييقديم تغذية راجعه متزايدة ومساندة ل 

 

 م تنطبق(:ل ياملستقبل )خاصة املوضوعات الت يمقترحات ملساعدة املعلم املتعاون مع الطالب املعلم ف
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 كل ما ينطبق( اختار التفكير والتأمل ) .4

 على علم باستمرار بتقدمه ومراجعة االهداف والتوقعات عند الضرورة ييجعلن 

 بشكل مستمر ييجعل مشرف الجامعه واملدير على علم بتقدم 

 يوجميع التقييمات ومشاركتهم مشرف جامعت يمنتصف الفصل والتقيم النهائ ياستكمال التقييم ف 

 برامج  ياملعلمين وحضور اللقاءات املهنية واملشاركة ف يمن خالل تشجيع مالحظة باق يفرظ للنمو املنه ييوفير ل

 املدرسه كامله

 

 لم تنطبق(: ياملستقبل )خاصة املوضوعات الت يمقترحات ملساعدة املعلم املتعاون مع الطالب املعلم ف

 

 املجاالت االتية: يف ييعمل مع ياعضاء هيئة التدريس واالدارة وفريق العمل الذ يباق

 يالفريق املنه يكعضو مساهم ف ييرحبون ب 

 للطالب يوتدريس  يفرصة كبيرة ملالحظة مواقف تعليم وتعلم اخرى اثناء فترة تدريب ييقدمون ل 

 ستمرةبالتغذية الراجعة واملقترحات البنائة واملساندة امل ييزودونن 

 

املسييييييييييييييتقبييل )خيياصييييييييييييييية  ياعضييييييييييييييياء هيئيية التييدريس واالدارة مع املعلم املتعيياون مع الطييالييب املعلم ف يمقترحييات ملسييييييييييييييياعييدة بيياق

 لم تنطبق(: ياملوضوعات الت

 

 

 ملخص عام والتعليقات واملقترحات

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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 تقييم الطالب املعلم ملشرف الجامعة

                                ________________________ اليييييييبيييييييرنييييييياميييييييج:______________________________________اسييييييييييييييييييييم مشييييييييييييييييييييرف اليييييييجييييييياميييييييعييييييية:

                 __________________________________________التاريخ: 

 مشرف الجامعة

 يومقابلت يمرات ملالحظت لعشر يقوم بالزيارة.  

 )يقوم باستعراض ومراجعة خطط الدرس )قبل مالحظته وهو يقوم بالتدريس قدر االمكان. 

 اثناء كل زيارة يوانا  اقوم بالتدريس لفصل او اكثر او انشطت ييقوم بمالحظت. 

 اثناء كل زيارة او يخطط ملرة اخرى يقوم فيها بعمل ذالك ييتحاورمع. 

 يكل اربع اسابيع وتقييم نهائ ييقدم تقييم ل.  

 ة. اذا ظهرت اهتمامات تعليمية خاص ييعمل مع 

 

 لم تنطبق(: ياملستقبل )خاصة املوضوعات الت يمقترحات ملشرف الجامعة ملساعدة الطالب املعلم ف

 

 بالطرق االتية: ييعمل مشرف الجامعة مع

 التخطيط .1

  الطلبةلتعليم  جامعة العينمناقشة متطلبات برنامج. 

 ييعرف توقعاته ومتطلباته املحدده للخبرة التدريسية لد.  

 تظهر تلك التوقعات واملتطلبات يباملناهج مكتوبة والت ييزودن. 

  يوالجدول مع املعلم املتعاون ومع الطلبةيقوم بتوضيح برنامج تعليم. 

 وتقديم امثله  ييحتاجها برنامج ييقوم بمناقشة الدرس والطرق املقترحة للتخطيط للوحدة او الت

 .حسب الحاجه

 لم تنطبق(: ياملستقبل )خاصة املوضوعات الت يمقترحات ملشرف الجامعة ملساعدة الطالب املعلم ف

 

 كل ما ينطبق( اختار املناخ ) .2

 ة.م التواصل الحر والحوار واملناقشيدع يخلق مناخ منه  

 وتبادل النصائح وتقديم تغذية راجعة بنائة بشكل منتظم ييتعرف على نقاط القوة لد. 

 حالة الطوارىء يبين الزيارات ويقدم لنا التوجيهات لالتصال به ف ي كامر ضرور  ييظل على اتصال ب. 

 مرحلة النمو يكمعلم ف يومهارات التفكير الذات يعلى التقدم املنه ييشجعن. 

 

 لم تنطبق(: ياملستقبل )خاصة املوضوعات الت يمقترحات ملشرف الجامعة ملساعدة الطالب املعلم ف
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 كل ما ينطبق( اختار التدريس ) .3

 يضوء النظرية واالبحاث واملعلومات وافضل املمارسات الت يف يوتوقعات يعلى تفسير خطط ييساعدن 

 .يبرنامج يتعلمتها ف

 مشكالت تعليميه معينة عند الضرورة يف يالى مصادر اخرى ملساعدت ياحالت. 

 

 لم تنطبق(: ياملستقبل )خاصة املوضوعات الت يمقترحات ملشرف الجامعة ملساعدة الطالب املعلم ف

 

 

 كل ما ينطبق( اختار التفكير والتأمل ) .4

 خبراته يعلى التفكير ف ييشجعن. 

 عند الضرورة يعلى مراجعة اهداف ييقدم التغذية الراجعة املستمرة ومساعدت. 

 

 لم تنطبق(: ياملستقبل )خاصة املوضوعات الت يمقترحات ملشرف الجامعة ملساعدة الطالب املعلم ف

 

 

 :ملخص عام والتعليقات واملقترحات

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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 ملف االنجاز

 خالل فترة التدريب امليداني ملتابعة تطور نموه  أداة تقويمة للجمع خبرات الطالب/
ً
 توثيقا

ً
املعلم وانجازاته تجميعا بنائيا

املنهي وتقدم تدريبة وذلك عن طريق اختبار أفضل األعمال التي أنجزها وتبرير ذلك االختبار وتأمل ما قام به من انجازات 

 
ً
 . وتقويمها تقويما ذاتيا

  

 أهداف ملف االنجاز: 

  .وثائقي لكافة خبرات الطالب/ املعلم وانجازاته املهنيةتجميع  .1

  .اختبار أفضل االنجازات التي قام بها وتبرير ذلك باألدلة .2

  .الكشف عن نمو الطالب/ املعلم وتقدمة في التدريب امليداني ترتيب زمني متتابع .3

 تأمل ما قام به من انجازات لتقويم أداته ذاتيا: .4

 

 محتويات ملف االنجاز: 

  السيرة الذاتية 

  فلسفتي في التدريس 

 .الخطة التربوية الفردية 

 الخطة التعليمية الفردية 

 جلسات تعليمية فردية. 

  .خطة تعديل سلوك 

  تقييمية رسمية وغير رسمية متعلقة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.نماذج  

 نماذج من املالحظة الصفية .  

  األعمال التي تم القيام بها مع الطالب. عينات من 

 (. نسخ 8-6ر/التأمل لحصص املشاهدة )فكتالمعبأة من نماذج  سخن   

 ( سخن 8-6نسخ معبأة من نماذج التفكر/التأمل للجلسات التعليمية الفردية  .) 

 نسخ( 8-6) نسخ من التقارير األسبوعية للطالب املعلم . 

 : نماذج من وثائق 

 االتصاالت األسرية  -

 املساهمة في خدمة املدرسة  -

 املساهمة في خدمة املجتمع -
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 املراجع

 . الرياض: مكتبة الرشد.ملف املعلم "البورتفوليو" ما قبل وأثناء الخدمة(. 2008نضال ) ،األحمد

 الناشر: دار الكتاب ،سليمان ترجمةملف االنجاز املنهي دليل املعلم للتميز(2004محمد ) ،سليمان

 فلسطين.-غزة ،الجامعي   

 (. عالم الكتاب: القاهرة.3ط ) مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس.(: 2006حسن ) ،زيتون 

افيا (: 1991ملكة ) ،صابر  . مدينةبطاقة تقييم طالبة التربية العملية بكلية التربية للبنات قسم الجغر

 ية.امللك عبد العزيز للعلوم والتقن

 وتطبيقاتها التربوية رؤية تجمع ،تنظيماتها ،مكوناتها ،املناهج الدراسية أسسها(: 2005مها ) ،العجدي

 دار الزهراء: الرياض. ،(2. ط )بين املنظور الغربي واملنظور اإلسالمي للمنهج  

 . دار الخريجي: الرياض.مدخل إلى املناهج والتخطيط والتدريس(: 2008حمدي عز ) ،العزب

 (. دار النشر الدولي: الرياض.3. ط )التدريس وإعداد املعلمم(: 2000يس ) ،قنديل

 م(: دور الطالب املتدرب ومسؤولياته في التربية امليدانية من وجهة نظره ونظر1997راشد ) ،الكثيري 

 قسم املناهج. ،املجلد التاسع ،مشرف الكلية. مجلة جامعة امللك سعود  

 . عالم الكتاب: القاهرة.تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر املعلومات(:  2005صالح ) ،محمود

  دار املسيرة للنشر والتوزيع: عمان. ،(2(: أسس بناء املنهج وتنظيماتها. ط )2007محمد ) ،حلدي و املفتي ،الوكيل
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 (: التخطيطأنموذج )                                                                                    

 :..................................................الوحدة الدراسية                                                                     : ....................................................       املادة

 التوضيح الجانب

  عنوان الوحدة أو مجموعة الدروس 2.1

 أهداف الوحدة أو مجموعة الدروس  2.2

 األهداف املعرفية: 2.2.1

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 األهداف املهارية: 2.2.2

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 األهداف الوجدانية: 2.2.3

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

عالقة الوحدة بالوحدات األخرى في   2.3

 املحتوى الدراس ي

 

توضييييييييييييح ميييدى تتيييابع موضيييييييييييوعيييات   2.4

 الوحدة واتساقها
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 التخطيط لتدريس الوحدة الدراسية أو مجموعة الدروس (:أتابع نموذج )

 : .......................................................   عنوان الوحدة / مجموعة الدروس

أهداف تدريس الوحدة/ 

مجموعة الدروس كما حددتها 

 الوزارة

 املحتوى عناصر 
 التدريس

 الزمن أدوات التقويم

 التقنيات األنشطة املقترحة استراتيجيات التدريس
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 (: تخطيط الدرسبنموذج )

 )خطط ملا يقل عن ثالثة دروس(

     
 
  حدد اسييتراتيجيات ،من املهمة األولى )سييياق التعلم( مسييتفيدا

 
األنشييطة وتقنيات التعليم و أدوات التقويم بحيث تعكس احتياجات الطلبة واهتماماتهم  التعليم والتعلم بما يشييمل أيضييا

 وخلفياتهم املتنوعة:   

 أهداف الدرس

في ضوء أهداف  الوحدة/  

 مجموعة الدروس

 املفاهيمعناصر الدرس )

 (واملهارات والقيم

 التدريس
 الزمن أساليب التقويم

 تقنيات التعليم األنشطة املقترحة أساليب التدريس

 

 

 
   

  

 

 

 
   

  

 

 

 
   

  

 

 

 
   

  

 
 
  إذا كان ممكنا

ً
 بلغ املشرف الجامعي قبل وقت كافي ملشاهدة الدرس وتقييمه. ،وثق الدرس على شريط فيديو وسلم نسخة منه للمشرف الجامعي. إذا كان ذلك ممكنا
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 لحصة/جلسة مشاهدة )التأمل( في تنفيذ الدرس( : التفكر تنموذج )

 التوضييييييييييييييييييييييح العنصيييييييير

 االنواحي التي ك 
ً
 .ن فيها الدرس فعاال

 

 إجراءات تحسين الدرس.

 

 ما تم تنفيذه من الخطة / هل حققت أهداف الدرس؟

 

أسيييييييييييييييياليييييييب التقويم املتبعيييييية للتييييييأكييييييد من مييييييدى تحقق 

 األهداف.

 

 تحسين مستوى التالميذ.إجراءات 
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 مقترحات تحسين التخطيط والتدريس والتقويم

 التخطيط:

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 التدريس:

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 التقويم:

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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  التفكر )التأمل(ث: نموذج  

 للطالب املعلم في العملية التعليمية التعلمية

 يمأل هذا النموذج من قبل الطالب املعلم بعد حصة التدريس

 االسم:......................................................          املدرسة:.................................

 الصف:.....................         املوضوع:.................     التاريخ:.............................

 إلى أي مدى كان تالميذك منجذبين إلى الدرس؟  ،حين تتفكر في الدرس -1

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 أخرى في التدريس؟حين تتأمل في درسك الذي قمت بتدري -2
ً
 سه هل تعتقد أنه من األفضل أن تتبع طرقا

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 تي قمت بإتباعها كانت ذات فاعلية مع تالميذك؟هل طريقة التدريس ال -3

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 وضح ذلك؟ مع تخطيطك املسبق للدرس؟هل تنفيذك للمواقف التدريسية تماشت  -4

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

حل املشكالت  ،ضبط النظام واإلبقاء على انتباه التالميذخالل تنفيذك للدرس هل تمكنت من إدارة الصف )  -5

 ..(؟،املحافظة على الوقت،العارضة

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 حين تتفكر في الدرس ما هو أبرز موطن ضعف مررت به وكيف يمكن أن تتالفاه في دروسك القادمة؟ -6

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

فما الذي تفعله بشكل مختلف؟  ،إذا كانت لديك الفرصة لتدريس الدرس مرة ثانية لنفس املجموعة من التالميذ -7

 ملاذا؟

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 هل حققت أهداف الدرس؟ وكيف توصلت إلى معرفة ذلك؟ .8

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________
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 خطة الدرسنموذج خ: 

 أهداف الدرس

 في ضوء أهداف الوحدة/ مجموعة الدروس

عناصر الدرس )املفاهيم 

 واملهارات والقيم(

 التدريس
 الزمن أساليب التقويم

 تقنيات التعليم األنشطة املقترحة أساليب التدريس
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 صفر. بدون استجابة . غير صحيحX  فكرة بسيطة/حث جسدي. 1   . أفضل/حث ايمائي2 . جيد/حث لفظي3 صحيح/بدون مساعدة -4          :دليل التسجيل 

 

 : _______________________________املدرسة/املركز________________________________     لصف:__________________ ا العمر:_______________________________    اسم الطالب:

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________         الهدف السلوكي:

                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________       املكافأة:_________________________________________                       العرض:

 

 املحاوالت التعليمية الهدف السلوكي/التعليمية  وصف الخطوة رقم الخطوة 

1 2 3  4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 تاريخ اكتساب الهدف: _______________________ مالحظات: ___________________________ _____________________تاريخ البدء بالهدف: 
            _______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  
 تموذج تسجيل السلوك
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 نموذج التخطيط للجلسة التعليمية

 

 إسم الطالب: ___________________________ العمر: _____________________ إسم املركز/املدرسة: _____________________

 

 ___________________________________________________________________________________________الهدف السلوكي: 

   ____________________________________________________________________________________________ 

 مقياس النجاح: ___________________________________

 

 مة: ______________________________املكافئآت املستخد

 

 عرض العمل/الهدف )عرض عملي، تعليمات شفهية(: ____________________________

 

 طريقة التدريس املستخدمة )التسلسل، النمذجة، التشكسل األمامي للسلوك، التشكيل الخلفي للسلوك(: _____________________

 

 تفاصيل أخرى: _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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 اسم الطالب :                           نموذج تثبيت وتعميم المهارة 
 العمر :                                  

ركز :                             المدرسة / الم  

  
لتشخيص:                                      ا  


