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 :الميدانيمقدمة عامة عن التدريب 

 

الطلبررة المعلمررين للررن  تحرررك كليررة التربيررة فرري جامعررة قطررر للررن تقررديي تعلرريي نررولي متميررز ي  ررل

أن مقرررر الترردريم الميررداني مررن أ رري المقررررات  وال شرر  ي فرري نة ررة الم تمررع المحلرري والعررالمي  ورالقيرراب بررد

الترري تعتبررر فرهررة ل بيررة لتطبيرر  مررا تعلمررل واكتسرربل الطالررم المعلرري خررالل درا ررتل فرري ال ليررة مررن معررار  

 ومةارات وات ا ات بش ل لملي ليستعد لرحلتل كمعلي 

 

حيرررث  ،طرررريرررداني فررري كليرررة التربيرررة جامعرررة قيقررردب  رررلا الررردليل لمحرررة لامرررة لرررن مقررررر التررردريم الم

مقرر التررردريم الميرررداني الطررررك لتطبيررر  المعرفرررة الم تسررربة والتتط رررر فيةرررا لتنميرررة وتةرررليم المعرررار  يررروفر

برررالتَّعليي القرررا ي للرررن التررردريم واكتسرررا  نظررررا لال تمررراب المتزايرررد  رات واالت ا رررات فررري البيفرررة الصرررطيةوالمةرررا

 خبرة التتدريم الميداني    

 

الترري توفر ررا كليررة التربيررة، يررتي للحرراع الطالررم المعلرري بالمرردار   العمليررةالتربيررة وفرري كررل خبرررات 

ي المعرراون المحليررة أو الم  سررات التعليميررة أو الةيفررات المعنيررة تحرر  اإ للررن الطالررم و شرررا  المباشررر للمعلررتع

المةررارات  المعلرري ا ررت مال اةنشررطة الممتلطررة مررن خررالل المبرررات الترري تتطلررمب ترر مال  وتط رررا وتطبيقررا  لم مولررة

 والمعار  التي تيَّ تعلُّمةا  

 

للررن ممرجررات الررتعلي الماهررة ب ليررة التربيررة  الميررداني بنررا مقرررر الترردريم  التررالي مةرراب يبررين ال رردول و

ضرررمن اإ رررار المطرررا يمي، وتحقيقةرررا للمعرررايير المةنيرررة الو نيرررة للمعلمرررين خاهرررة وأن الطالرررم المعلررري يتمرررر  

 وى اةول و و حاهل للن رخصة المعلي المست

 لمزيد من المعلومات حول  يا ة رخص المعلمين يرجن اال الع للن الرابط التالي:
http://www.edu.gov.qa/Ar/Documents/SEC2222016.pdf 

 

 :المعايير المهنيّة الوطنيّة للمعلمين

 لتطوير أدا  وتحصيل الطلبة لتمطيط ا  1

 كمتعلمين  وتطوير ي  التعلي  لملية في الطلبة لشراك  2

 .للتحدي ومثيرة  ودالمة آمنة تعلي  بيفة توفير  3

 تحصيلةي لتحسين التقييي  بيانات وا تمداب الطلبة تعلي  تقييي  4

 لظةار ممار ات مةنية لالية ال ودة والمشاركة في التطوير المةني المستمر   5

 الحطاظ للن الشراكة الطاللة مع أوليا  اةمور والم تمع   6

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.gov.qa/Ar/Documents/SEC2222016.pdf
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  :مصفوفة مهام المقرر وفق مخرجات تعلم كلية التربية

 

 مخرجات التَّعلم الخاصة بكلية التربية
المعايير المهنية الوطنية  

 للمعلمين 
 التَّقييم )المهام/أعمال الطلبة( 

 التدريس 

النظريات اة ا ية في م ال  تطبي   المحتوى:

 التمصص  

1   2  4  5     

 الوحدة التعليميَّة •

 CEESsتقييي النصطي والمتامي ال •

 البحث اإجرا ي  •

التمطيط ل مان فعالية التعليي  طرق التدريس:

 والتعلي لتحقي  أقصن قدر من تعلي الطال  
1 2 3 4 5 6   

 الوحدة التعليميَّة •

 مشروع التقييي •

 CEESsتقييي النصطي والمتامي ال •

 البحث اإجرا ي  •

ا تمداب الت نولوجيا الحديثة ودم ةا   التكنولوجيا:

 بطرع فعتالَة  
1 2 3 4 5 6   

  CEESsتقييي النصطي والمتامي ال •

   الدر  الت نولوجي •

ع: تعزيز خبرات التعلي الناجحة ل ميع  التّنوُّ

 الطلبة من خالل مرالاة الطروع الطردية 
1 2 3 4 5 6   

 الوحدة التعليميَّة •

 CEESsتقييي النصطي والمتامي ال •

 البحث 

لوهول للن القرارات المدرو ة  : احل المشكالت 

و المبنية للن جمع وتحليل البيانات من خالل  

 والمتسلسلة للعوامل المتنولة الدرا ة المعمقة 

1 2 3 4 5 6   

 الوحدة التعليميَّة •

 CEESsتقييي النصطي والمتامي ال •

 البحث اإجرا ي •

المشاركة الطعالة في البحث   االستقصاء العلمي:

من خالل التعلي والمسا مة في بنية المعرفة في  

 التربية 

1 2 3 4 5 6   

 الوحدة التعليميَّة •

 CEESsتقييي النصطي والمتامي ال •

 هحيطة التط ر   •

 ولي اةمر لقا  تقرير  •

 الملف اإل تروني  •

 البحث اإجرا ي •

 القيادة 

تطبي  القيي المةنية في جميع  القيم األخالقية:

 المواقف التعليمية

1 2 3 4 5 6   

  CEESsتقييي النصطي والمتامي ال •

 ولي اةمرلقا تقرير  •

 هحيطة التط ر   •

 6 5 4 3 2 1 المبادرة: قيادة التغيير البناء في التربية  

 ولي اةمرلقا تقرير  •

 CEESsتقييي النصطي والمتامي ال •

 البحث اإجرا ي •
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 : المصطلحات الرئيسة

يبررين الرردليل المعلومررات اة ا ررية والمبررادة التوجيةيررة للطالررم المعلرري وللرر  لتمطرريط وتنطيررل المبرررة 

دريم الميررداني وأهنا ررل، حيررث تةررد  للررن ومررن المةرري اال ررالع  .العمليررة الميدانيررة بن ررا   ررلا الرردليل فرري بدايررة التررَّ

ة لتيسررير لمليررة التتعلرريي لطلبررتةي  ة التربيررة وتتوقررع مررن الطالررم المعلرري أن يصرربد تربويررا للررن قرردر  مررن المةنيررت كليررت

 في المستقبل 

 

 فيما يلي توضيد لةا: ت د المصطلحات التالية في الدليل و

    الم أو  البة كلية التربية الملتح  بمقرر التدريم الميداني :المعلمالطالب  -

المعلي اللي يتي اختياره بموجم اتطاقية بين كلية التربية والمدار  الممتارة ومةمتل توجيل  :المعاونمعلم ال -

   ومسالدة الطالم المعلي خالل فترة التدريم الميداني

 وتقييي أدا ل  ومسالدتل: ل و  يفة التدريس اللي يتي تحديده لالشرا  للن الطالم المعلي جامعيالمشرف ال -

ومطرد ا معيار و و جملة يستند لليةا في الح ي للن ال ودة في ضو  ما  :طنية للمعلمينالمعايير المهنية الو -

 و متوقع توفره من مةارات أو معار  أو مةمات أو مواقف أو قيي  لماتت منل  له اال ملة من وهف 

وقادة المدار  لعمل معلمي ، والتي تعد ضرورية واتمال القرارات المش الت قدرة للن حل وات ا ات أو

 .المةني في المدار مسار ي  من خالل

 لقا ات المشر  ال امعي مع الطالم المعلي خالل المقرر  الندوة )سيمنار(: -

 

 مصفوفة مهام المقرر 

 يقوب الطالم المعلي بإن از المةاب التالية: خالل مدة التدريم الميداني يقوب الطالم المعلي بت ةيز

 خطط الدروس 
التي  يقوب   –جز يا أو كليا  -ي م أن ت ون خطط الدرو  م توبة ومعدة من قبل الطالم المعلي ل ل در   

 الطالم المعلي 

 .الملح في المقدمة  انظر التوجيةيات .لتدريم الميدانيا أ بوع من ل ل هحيطة كتابة صحف التفكر  

 .في الملح  والنمال المقدمة  انظر التوجيةيات .الصطية مالحظاتالمبادة التوجيةية الماهة بال اتبع المالحظات الصفية 

  الملح   الموجود في تعبفة النمول و طلبةال من أحد أوليا  أمور لقا  مع ترتيم تقرير لقاء ولي األمر 

 التقييي/ االختبار كما  و موهو  في الملح  لنةا  متطلم تحليل  التقييم  تحليل

  درس التكنولوجيا
أن يستمدب  بحيث ي ون ا تمداب الطال  للت نولوجيا محوريا )ي م للن الطالم واحد در  تمطيط وتدريس

 الدر (    ت مالالالت نولوجيا لتعلي المطةوب أو المةارة  

  في الملح   المقدمة  المنةا  الدرا ي انظر التوجيةيات موضولات  تدريسية من وحدة لنشا  وحدة تدريسية  

صحيفتي التفكر  

 النصفي والنهائي 

اة بوع  )منتصف لا تقييياحدا ما ل -ي م تقديي هحيطتي تط ر تع س تقدب الطالم المعلي في التدريم الميداني 

ا الصحيطتين تقدمان في اة بوع الساب  لالجتماع ت كلو .اة بوع العاشر(النةا ي ) لتقيييواةخرى ل المامس(،

 .التعليميات في الملح   انظرالثالهي  
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المنتصف   تقييمات

 والنهائي 

با تمداب تدريس الطال ، ي م االنتةا  من لمليات التقييي التدريم الميداني ومةاب  فترةونةاية  في منتصف 

  و و  يقوب الطالم المعلي، والمعلي المعاون، والمشر  ال امعي بمناقشة تقدب الطالم المعلي  CEESنمول 

 )تتضمن التدريس والبحث العلمي والقيادة(  التعليمات والنمال  في الملح   انظر

 الملف االلكتروني 
ويت من أدلة للن لن زات الطالم المعلي وت مالتل حولةا  Taskstreamللن موقع  ال ترونيا ملف يتي لنشا ه

  وا  مما حققل في مقرر التدريم الميداني أو المقررات السابقة  

 ملف المهام 
ملف يت من نسما من جميع المةاب اليومية واة بولية التي يقوب بةا الطالم المعلي خالل مقرر التدريم  

 ( تسلي في نةاية فترة التدريم   USB -)فالش وتحطظ  للن  الميداني والتي ي م تحديثةا بش ل يومي

تقييم المعلم المعاون  

وتقييم  المشرف  

 الجامعي 

  يتي االنتةا  من  لا النمال  في الملح  انظريقوب الطالم المعلي بتقييي المشر  ال امعي والمعلي المعاون  

 ةي أ ما  البند في نةاية الطصل الدرا ي و تعامل بسرية وبدون لكر 

 البحث االجرائي  

وف  السياع الماك   تقرير البحث اإجرا ي ب تابة ويقوبيقوب الطالم المعلي بإجرا  بحث لجرا ي 

ة جمع البيانات ب ل مدر ة، بما في لل  تحديد أ فلة البحث، ومراجعة الدرا ات السابقة، ويقوب بعملي

تطبي  النتا ج لتحسين التعلي والتعليي  كيطية وتوضيدالتي تي التوهل لليةا  النتا ج ومناقشة وتحليلةا،

 لي التقييي الماك يم التدريم الميداني في الطصل الدرا ي الماك ب ل  الم معلي  و يت من كت

  بالبحث اإجرا ي

 

يميرررل للمشرررر  أو اإحيرررث ي رررم تسرررليي هرررحيطة التط رأ ررربوليا مرررن خرررالل البالكبرررورد للمشرررر  ال رررامعي 

 المنتد    

أن جميااا المهااام أعااالت يجااب تساالميها فااي نهايااة فتاارة التاادريبل مااا  اارورة تااوفير ملااف لخطااط باا علمااا 

 التدريس ونماذج مالحظات المشرف الجامعي والمعلم المعاون.  

 فااي المعلاامزيااارة للطالااب  ةيجااب أن تكااون جميااا المعلومااات محدرااة ومتااوفرة للمشاارف عنااد حضااورت ألياا 

 .المدرسة

 

 التدريب الميدانيمتطلبات مهام مقرر  

الن ا  فيل الحصول للن  لجباري يتطلمأن التدريم الميداني مقرر جامعي  دركي م للن الطالم المعلي أن ي

 تسالد التوهيطات التالية للن تحقي  متطلبات  .وللن  لا النحو فإن  ناك مةاما  يتوجم لكمالةا  Cتقدير ال يقل لن 

  وملف المةاب الملف اإل تروني لدراجةا في  التدريم الميداني كما أنةا تسالد للن لنتا  ألمال مميزة يم ن

 

متطلررم لجبرراري ل ميررع برررامج ب ليررة mTaskStrea لن لنشررا  الملررف اإل ترونرري للررن :الملااف اكلكترونااي أَ.

 رريوه ب  ررلا خبرررات الطالررم المعلرري المةنيررة الم تسرربة لبررَر مقررررات  رررعع الترردريس والمبرررات  التربيررة 

و رريتي تقيرريي ملررف الطالررم المعلرري اإل ترونرري  الميدانيررة، و يوضرردب كطا تررل فرري مةنررة التعلرريي الممتررارة 

 في نةاية فترة التدريم 

 

ضرررورة ا ررالع المشررر  ال ررامعي لليررل فرري  يقرروب الطالررم المعلرري بإلررداد وتحررديث الملررف مررع: ملااف المهااام  ب.

نب   :مصنطةٌ كاآلتي اةقساب التاليةكل زيارة  لا الملف  يت مَّ

 

 تشمل بنودا  مثل النمال  الطارغة ومعلومات لن الطالم المعلي ومواليد حصصل  – معلومات عامة  1

ا من جميع نمال  المالحظات خالل فترة التدريم ي مع الطالم المعلي نسم   – المشاهدات /المالحظات .2

 الميداني   التعليمات والنمال  مرفقة في الملح   

در ل ول ميع يخطة الدر  بملح  الدليل ل ل در  ي م للن الطالم المعلي ا تمداب نمول   خطط الدروس  3

قيع المعلي المعاون ةي خطة أخل توالدرو  التي تتعل  بمةاب خطة الوحدة التدريسية   كما ي م أن يت كد من 

ويتي ترتيم خطط الدرو  في  لا ال ز  بالترتيم من اةحدَثع للن   در  قبل لضافتةا للملف الورقي 
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للن ظةر نمول  خطة الدر  أو  ويمكُن كتابة التأمل (تفكر (تأملويجب أن تشتمل كل خطة على اةقدَبع  

 للن ورقة منطصلة  بعد تدريس الدر   

من مس ولية الطالم المعلي حث معلمل المعاون للن   – المشرف والتغذية الراجعة/تقييم المعلم المعاون  4

ويم ن للمعلي المعاون  )مرة واحدة أ بوليا للن اةقل(  تقييمل وللطا  مالحظات م توبة كلما أم ن لل 

  يحطظ الطالم المعلي نسخ من ( المرفقة بملح  الدليلCEESsداب نمال  )مالحظة أدا  الصطي وا تم

أما التقييمات  التقييمات في ملطل الورقي أما اةهول فسيقوب المعلي المعاون والمشر  ال امعي باالحتطاظ بةا 

فسو  يتي لجراؤ ا في منتصف  (CEESاةكثر ر مية والتي ت ون با تمداب نمول  تقييي المبرة الميدانية )

 ال ترونيا  التدريم الميداني ونةايتل

  –صحف التَّفكر )ماذا ومتى(   ت

تثب  الدرا ات أ مية التط ر والتدبر والت مل في تطوير ممار ات التربويين لموما وخاهة المعلمين  ومن  نا 

 تتطلم مةاب ومس وليات التدريم الميداني لدة أنواع من التط ر والت مل 

   بعد تدريس الدر ، يت مل الطالم المعلي في ممار اتل من خالل اة فلة التالية:1

 التي  ارت للن ما يراب في الدر ، ولمالا تعتقد أنةا  ارت كلل ؟  ما اةمور  .أ

   ما يم ن  القياب بل لتحسين الدر  في المرة القادمة؟ .ب

   كيف قم  بتقييي تعلي الطال ؟   

يقوب الطالم المعلي بتدوين وجةات نظر والتطسيرات المتعلقة ب حداث التدريم الميداني   -أ بولية التط رهحيطة   2

 قييي هحف التط ر في الملح  راجع  لي ت

هحف تط ر نصطية ونةا ية، قبل تقييمات المعلي المعاون والمشر  ال امعي ةدا  الطالم النصطية والنةا ية،   3

 ي م للن الطالم المعلي أن ينةي التقييمات اللاتية قبل االجتماع معةما  انظر النمال  في الملح  

 

المعلتعي التعاون، يحدد الطالم المعلي مولدا  ويعقد اجتمالا  واحدا  للن اةقل  بالتشاور مع :تقرير لقاء ولي األمر  ث.

  .مع ولي اةمر، يوه   لا اللقا  في نمول  تقرير لقا  ولي اةمر الموجود في الملح 

بحيث ي ي بس ل االتصاالت ب ميع أوليا  اةمور  كما يقوب الطالم المعلي بالتواهل مع لدة أوليا  أمور ويحتطظ

والمحادهات غير الرَّ مية في قالة  الم المات الةاتطية التي تي لجراؤ ا )حتن الم المات التي حاول  لجرا  ا

 وي ي ملح  الدليل   ل التواهل   .المدر ة واللقا ات والزيارات المنزليَّة ومسودة المالحظات(

  ج. الوحدة الدَّراسيَّة:

، تت ون من جميع خطط الدرو  والمواد الدالمة، والةد  من الوحدة  و تطوير خبرات خطة وحدة درا ية لدادل

لت نولوجيا من أجل توظيف الومواقف تعليمية غنية ومحددة لتعليي الطال  المطةوب المستةد   وينبغي أن تشمل 

والتقييي لتم ين المتعلمين التطاضلي  /التعلي، وفرك متعددة للمشاركة الطعالة من قبل الطال ، والتعليي المتمايز

 الممتلطين من تحقي  الن ا  

   التطاهيل:2

ا لةلا ا ومنا ب  •  تت ون الوحدة من م مولة من الدرو  المتسلسلة ضمن المطةوب  وينبغي أن ي ون التسلسل منطقي  

 المطةوب 

بعة اةولن؛ الدرو  اةر  كما ي م أن تشتمل للن در  مراجعة بعد نةاية درو   5تت من الوحدة • ي م أن 

  بحيث ي ون  لا الدر 

 شامال  للدرو  اةربعة السابقة، ويركز للن المةارات الممتلطة التي تي تدريسةا في الدرو  اةربعة اةولن 

 وأن تت من ما يلي: • ي م أن تع س الوحدة المنةا  المقرر والموضوع المقدب 

 المقدمة •

 المعايير •

 اة دا  •

 الدرو  )ل تراتي يات، و ا ل تعليمية، تقنيات حديثة( كيطية تقديي  له  •

 الدرو  الممسة •

 التقويي •
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 للما  بان الدرو  الممسة ي م أن تتنوع تبعا  لطروع المادة

 

اة دا  بالمعايير اة دا : اة دا  المعرفية والوجدانية والمةارية  كما ي م أن ترتبط  مرالاة تنوعومن اة مية 

مرالاة المرحلة العمرية التي تي ألداد الوحدة الدرا ية لةا؛  وا  من الناحية العقلية أب من  وي م، التي تي وضعةا

 الناحية الط رية 

 

؛ بل ي م أن ت ون من خار  ال تا  المدر ي لدولة قطر وبالنسبة للدرو  الممسة، فال ي م أن ت ون من ال تا 

 ال تا  تماما ، وليس لةا لالقة بالموضولات التي في 

 

أما بالنسبة لتوهيل  له الدرو  للن الدار ين؛ في م أن تشتمل للن لكر اال تراتي يات التدريسية التي  يتي 

ا تمدامةا في توهيل المعلومات والمبرات للن الدار ين  ومةي جدا  أن تتنوع ل تراتي يات التدريس و را   

 التدريس في لرض المعلومات اللغوية 

 ن توظيف الو ا ل التعليمية، والتقنيات الحديثة، وتنولةا في لملية التدريس  لا باإضافة لل

 

 كما ي م التنويع في التقويي: ما بين التقويي القبلي والبنا ي والمتامي 

 وأن تتنوع اة فلة ما بين اة فلة المقالية بشقيةا: )الموجزة والمطولة( واة فلة الموضولية 

ي تي اقتبا ةا من مصادر ا اةهلية؛ بحيث ت ون  له النصوك نصوها  أهلية توهي  النصوك التمع ضرورة 

 لغرض للداد الوحدة الدرا ية  وليس  مصطنعة؛ تي ت ليطةا

 

 راجع التطاهيل في قعْسي توقعات المقرر  ح. ندوة التدريب الميداني )سيمنار(:

 

وف  السياع   لجرا ي ويقوب ب تابة تقرير البحث اإجرا ييقوب الطالم المعلي بإجرا  بحث  طا البحث االجرائي:

ة جمع البيانات الماك ب ل مدر ة، بما في لل  تحديد أ فلة البحث، ومراجعة الدرا ات السابقة، ويقوب بعملي 

تطبي  النتا ج لتحسين التعلي والتعليي في    وتوضيد كيطيةالتي تي التوهل لليةا   وتحليلةا، ومناقشة النتا ج

 لي التقييي الماك بالبحث  التدريم الميداني  ويت من كتيم الدرا ي الماك ب ل  الم معلي   الطصل

 اإجرا ي  
 

  

 :مسؤوليات ومهام الطالب المعلم

 

مرالاة  والوزارة، معبالتعاون المشترك بين كلية التربية بعد التحاع الطالم المعلي بالمقرر يتي تحديد المدار  

ل ررورة توقيع  نظرا التربيةأنل ال يح  للطالم المعلي التواهل مع مدر ة أو م  سة دون للي أو موافقة كلية 

 اتطاقية مع المدر ة وتوضيد اةدوار والمس وليات 

الدليل لتطور خبرات الطالم المعلي أهنا  مقرر التدريم الميداني  ويةد   لا يعرض القسي التالي ل ارا  لاما 

التركيز للن المةارات المتعلمة خالل الطترة التدريسية لةلا المقرر ولتحقي  الت امل بين المعار  والمةارات  للن

 المتعلمة ومدى تطبيقةا في داخل الغرفة الصطية  

 مدة التدريب الميداني

 :نفصال  درا يا  كامال  وتت ممقرر التدريم الميداني في كلية التربية  تستغرع فترة 

والطلبة  المعاونين والمشرفين ال امعيين ن(، بحيث ي تمع جميع المعلمين)مدتل  التا لقا  تعريطي •

 المعلمين  

بد  مةاب المقرر في المدر ة أو المنش ة  بداية الطصل الدرا ي قبل  ) يمنار(  الة من الندوات 18 •

بالنمال  والمعلومات الالزمة  التدريس وتزويده التعريطية لتةيفة الطالم المعلي لت ربة ه الندوات  ل تةد 

 للتدريم الميداني  
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 10بمرور  ما تنتةيوالتي غالبا   للن اةقل،  الة 300لمدة  في المدار  فترة التدريم للن التدريس •

    تفلانمديد الطترة تعوي ا للغيا  أو االمع لم انية تأ ابيع  

التي يق يةا الطالم  أ ابيع( 10وخالل  له الطترة ) بمزيد من التطصيل  ال دول الزمني التالي يصف اةنشطة

 عاون المعلي داخل الصف مع المعلي الم

  الة(   20)بم موع  اأ بولي   لمدة  التين ندوة أ بولية ) يمنار( •

 في كل أسبوع مسؤوليات وأدوار الطالب المعلمتفصيل 

المالحظة تتدر  المس وليات بد ا من  داني واةنشطة حيثمةاب مقرر التدريم الميساب التالية توضد اةق

من  داخل الطصل هي تتراجع مشاركة الطالم المعلي  ال املة،لمس ولية التدريس ووهوال  ال ز يالصطية والتدريس 

  .المعلي الر يس ويصبد  وعاون محتن يعود المعلي ال التدريس ال لي لل ز ي

 المالحظةل المساعدة العامةل المشاركة في التخطيط والتدريس  :األول األسبوع

طية وأ اليم اإدارة  اة بوع يق ي الطالم المعلي   اال تراتي يات الصطية و اةول في مالحظة البيفة الصت

  وينصد الطالم المعلي بمشا دة حصص لمعلمين ممتلطين باإضافة للمعلي المعاون  التدريسية، وممار ات التقييي 

 ( نمال  المالحظة ضمن المالح )

غرض  ر  اة فلة للن المعلي ب )هحف تط ر( للطالم المعلي  لاتيةالت خالل  له الطترة ي م البد  ب تابة ت م

ولل  للوهول للةد  النةا ي المتمثل في تحسين فةي  المالحظات واال تنتاجات بعد كل مالحظة هطيةعاون بش ن الم

التقييي وا تمداب اال تراتي يات التعليمية وممار ات  الصطية للن كيطية اإدارة فالطال ، ي م أن تركز  له الصح

 لتحسين جودة تعلي الطال  وتطوير قدرات الطالم المعلي 

 المعلي:من المةاب الر يسة التي يقوب بةا الطالم 

من التعر   تقدب الطلبة وتم نل وتسالد في التعر  للن مالحظة المعاون له المةاب تدلي دور المعلي  أ. المساعدة:

 للن الطال  

  • ت كد من ح ور الطال 

 • توزيع أوراع أو مواد خالل اةنشطة التعليمية 

 مةاب الطال • المسالدة في تصحيد 

 دلي فردي وتقديي  ةي م مولات• مراقبة لمل الطال  في 

 .درو ةي  • مسالدة الطال  في لملةي المت خر أو

يتي التمطيط في  المعلي كيفتعتبر فترة التدريم الميداني فترة ل بية ليتعلي الطالم ب. المشاركة في التخطيط: 

 لا فإن ل ل مدر ة ومع ، معايير المنا ج ونمال  موحدة في جميع المدار  من قبل الوزارةتستمدب  حيث  المدر ة

لدرو  عاون والزمال  في تمطيط االم المعلي  الطالم المعلي  سالدي  خصوهية في آليات التح ير وتوزيع المةاب 

  المةني لتزاب االحيث تعتبر  له من الصطات القيادية و الي ابي   امبادر   ي ونو

قديي   ومع لل ، فإن القياب بتال لي مباشرة اةول، ال يط ل القياب بالتدريس  اة بوعخالل  ج. المشاركة في التدريس:

 ي و ا ل جيدة للبد  في التعر  للن الطال  وا تمداب  قصيرة في الحصة،نشطة الالدر  أو النةاية أو بعض اة

مبرة مع وجود الدلي   وتسمد المشاركة في التدريس في اكتسا  بعض اللمعرفة والمةارات الماهة بالطالم المعلي ا

 وتطوير العالقة المةنية والتعاون بين المعلي المعاون والطالم المعلي عاون  كما تسمد ل ي الممن المعلي 

 

 المالحظةل المساعدة العامةل المشاركة في التخطيط والتدريس  :الثاني األسبوع

 تتركز للن ممار ات التقييي،  اة بوعمالحظات  لا  -الثاني تتمة المالحظات  اة بوعتت من توقعات 

  وا  الت وينية والمتامية  ومراقبة كل من لدارة الصطو  واال تراتي يات التعليمية في الدر  

 وتلمص أ ي المةاب كالتالي:

نةا ا تراتي يات التدريس واإدارة كافة مةاب التدريس ومالثاني للن  اة بوعالمالحظة في  كزرت أ. المالحظة:

 ستجد نماذج المالحظة  من المالحق.  الصطية والتقييي 
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اةول مع بلل ال ةد ومزيد من التطالل مع الطلم   اة بوعمواهلة ما تم  اإشارة لل في مةاب  ب. المساعدة:

 فردي  لضافة الن العمل ال مالي بش ل 

لقصيرة بداية اطة ةنشيط المشترك، مع لضافة جز  من التمطيط لبعض امواهلة التمط ج. المشاركة  في التخطيط:

  هي يدر  الطال  عاون   يناقش الطالم المعلي خطتل وف رتل مع المعلي المونةاية الحصةأ

 م مولة واحدة من  ن م رد العمل معبر مأكخل دور أمواهلة المشاركة في التدريس مع د. المشاركة في التدريس: 

 

 يحدد المعلي  م ن أن لخر آمن خالل ت رار نطس النشا ، أو تعليي النشا  بصف  جز  الطال ، ولضافة

المعاون مدى منا بة بعض المةاب ل  مع العلي أنل قد يتردد في لضافة مةاب أو لرض تحديات مب رة، للل  للن 

أن ي هر للن مةاب المعلي المعاون ومس ولياتل ت اه الصف الطالم المعلي أن ي ون مبادرا متحمسا مستعدا دون 

  والمدر ة

 

األسابيا الثالث والرابا : المالحظةل المشاركة العامةل المشاركة في التخطيطل والتخطيط المستقلل 

  المستقل المالحظةل المشاركة في التدريسل التدريس

المزيد من اال تقاللية مع الطال ، ول ن تح  لشرا  وهي  من ين الثالث والرابع نحو اة بولتنحو اةنشطة خالل 

التدريس  ا لبد تح ير   المس وليات ولل المزيد من  يتولن الطالم المعلي الرابع،  و   اة بوععاون  في الم المعلي 

 المامس   اة بوعفي 

ل تراتي يات التعليي، وممار ات الثالث بين ا تراتي يات لدارة الصف و اة بوعت مع المالحظات في  أ. المالحظة:

 ستجد النماذج  من المالحق.التقييي في نطس الدر   

اةول والثاني ولضافة المزيد من التطالل مع  اة بوعالثالث، يتي مواهلة المةاب من  اة بوعفي  ب. المساعدة:

التدريس بدأ الطالم المعلي ي م أن ي الرابع، اة بوعالطال  بش ل فردي وكلل  العمل ال مالي  وبحلول نةاية 

  جميع الدرو ، الصطو  الممتلطة و/ أو موضولات متعددة  –بش ل كامل 

المستقل للنشا  الر يسي  التمطيط، والتمطيطمواهلة المشاركة في  ج. المشاركة في التخطيطل والتخطيط المستقل:

مستعدا  عاون  ي م أن ي ون الطالم المعلي مع مرالاة  يا ات المدر ة ومةاب المعلي الملمواضيع او هطو  ممتلطة  

 المامس للقياب بالعم  التدريسي ال امل  اة بوعفي 

رات التعليمية المستقلة مواهلة المشاركة في التدريس وزيادة المب المستقل: د. المشاركة في التدريسل والتدريس

 بطرع ممتلطة، مثل: الماهة بالطالم المعلي 

 بتدريس م مولة  كل من الطالم المعلي والمعلي المعاون• تقسيي الصف للن م مولتين بحيث يقوب 

لدر  ويقوب بعرض المةارات، في حين يقوب بحيث يقدب الطالم المعلي أو المعلي المعاون ا –• تقسيي الوق  التعليمي 

 الشمص اآلخر بتنطيل  الممار ات وجز  التقييي الماك بالدر  

 شمص واحد بعرض محتوى الدر  في حين يقوب اآلخر باإشرا  م مولات العمل التعاوني  • يقوب 

ن يتواجد المعلم المتعاون في نفس الغرفةل ولكن بصفة مراقبل وليس كمعلم أيجب ، خالل التدريس المستقل

 مشارك.

 

 :التاسا:  المسؤولية الكاملة للتدريس -األسابيا الخامس

التا ع  حيث أدَّت الزيادة  اة بوعالمامس وتستمر حتن  اة بوعة التدريس ال املة في تبدأ  فترة تحمل مس ولي

ل   حسم نصا  كل مادة المس ولية ال املة  الطالم المعلي  التَّدري ية في اةنشطة التَّدريسية للن  لا القدر من تَحمُّ

أي ا كل المةاب اةبخرى المرتبطة  وتوليوالتدريس كمدر ع الصف العادي  القياب بالتمطيط  ت ون مس وليتل

، مالحظة كيطية التدريس، وتوفير التغلية الراجعة  يقوب المعلي المعاون بمتابعة خطط الطالم المعلي بالتدريس 

 لتحسين العمل  

 : تقليص المسؤوليات10 األسبوع

عاون مس ولية تعليمل للن مدار الم   يست نف المعلي من مةاب التدريس االنسحا  بالتدريجاةخير، يتي  اة بوعخالل 

اال تمرار في المسالدة والمالحظة حتن نةاية  الر يسي  ي م للن الطالم المعلي  حتن يعود لموقع المدر  اة بوع
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  اة بوع

النماذج  من المالحق   أهنا  الطصل الدرا ي التالي  و قا مة المةاب الماهة بالطالم المعلي ال دول  مالحظة:

عاون والمشر  المعلي المناقش بداية مع يقوب بةا الطالم المعلي ي م أن تب  أي تعديالت الدليل.المرفقة في نهاية هذا 

 ال امعي 

 في كل أسبوع لتفصيل مسؤوليات وأدوار الطالب المعلم الجدول الزمني

 

 األسبوع المهام المقترحة

  يمنار المقرر  -

 لقا  تعريطي  -

أسبوعين ماقبل 

 االلتحاق بالمدرسة

 تلطة ونقد ا مالحظة درو  مم -

  هغيرة(مسالدة المعلي اهنا  التدريس )تدريس فردي أو م مولات  - -

  المعلي المعاونتمطيط مشترك )فري  العمل في حالة توافره( مع  -

 هحيطة تط ر  -

 1األسبوع 

 العمل(مع المعلي المعاون )فري  تمطيط مشترك  -

 تدريس جز ي  -

 كلي تدريس  -

 مالحظة درو  ممتلطة ونقد ا  -

 هحيطة التط ر -

  2األسبوع  

 تمطيط مشترك مع المعلي )فري  العمل(  -

 تدريس جز ي  -

 تدريس كلي -

 مالحظة درو   -

 هحيطة التط ر -

  3األسبوع  

 تمطيط مشترك مع المعلي )فري  العمل(  -

 وتدريس جز ي  -

    يوتنطيل  كامل لدرو تمطيط فردي  -

 مالحظة درو   -

 هحيطة التط ر -

  4األسبوع  

  تدريس نصا  المعلمة كامال مع التمطيط الطردي  -

 هحيطة التط ر -

 مةاب المقرر -

    9 -5األسبوع 

   هغيرة(مسالدة المعلي في التدريس )تدريس م مولات فرادى أو  -

  وتنطيل ما  تمطيط كامل لدر ين -

 مالحظة درو   -

 هحيطة التط ر -

  10األسبوع 

األسبوع الحادي  تعويض الغيا  وتسليي جميع  المةاب  -

 عشر 

 

 توقعات المقرر

 و نا توضيد ة ي التوقعات:لسابقة تي توضيد مةاب المقرر من خالل اةقساب والبنود ا

 - :للمدرسةالجدول الزمني 

الميداني في الوق  المطلو  لوهول المعلمين للن  الطالم المعلي  اة ابيع العشرة  له، يبدأ تدريمخالل فترة 

  .المميسمن اةحد للن  –المدر ة وحتن وق  انصرافةي في نةاية اليوب الدرا ي 

 

  ال يسمح بمغادرة المدرسة أرناء اليوم الدراسي دون الحصول على موافقة مسبقة من المشرف الجامعي

ل الطالموفي حالة المرض أو غيره في الغيا  القصري،  والمشر  مس ولية لخبار المعلي المعاون المعلي  يتحمَّ
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مثل  والمشر  ال امعيالمعاون  مع المعلي ترتيم تطاهيل االتصال ولليل ي م   ب َ رع وق  مم ن  ال امعي

 المقرر بداية  لند (SMS)أو الر ا ل النَّصية القصيرة  الةاتف أوالبريد اإل تروني 

 

 - :)سيمنار( الميدانيندوة التدريب 

 توضدمواضيع  تشمل  مع المشر  ال امعي لاللتقا  كم مولة للطالم المعلي من المقرر لقد ندوة أب بولتية 

 ولجرا ات ،الميدانيالتي تَظةرب خالل فترة التدريم  غير المتوقعةللتعامل مع المواقف ، وكيطية الوهول للمصادر

 .من متطلبات التمر جامعة قطر المطلوبة ك ز  

 - :الندوة )سيمنار(حضور 

 منل: المعلي، ويتوقع و َمْس ولية فردية للطالم ترى ال امعة أن ح ور الندوات 

 ال امعي ية التي يحدد مولد ا المشر  اة بولح ور الندوات الدرا يَّة  -

 في المواليد المحددة واالنصرا  ن ي ون الح ورأ  -

  المطلو  منل مل كافة المةاب للن النحو أن ي  -

 إنةا  المتطلبات الماهة بالملف االل تروني وأوراع العمل والنَّمال  3-2اختيارية من  لقد لقا ات يتيُّ    -

 بعد لنةا  التدريم الميداني

التواهل  للن الطالم المعلي قوالد ال امعة بش نع الغيا  فيما للا كان الغيا  لن الندوة ضروريا ،  يتي اتباع

 انظر التعةد المرف ةلا المصوك(  )ب بش ن الوضع المشر  ال امعيمع 

 .الميداني لتدريب أو للغا /لل  وااللتزاب بلل  يعني االجتماع مع الطالم المعلي لمعرفة أ با  ولدب 

 

 :ات وإجراءات التدريب الميدانيسياس

 الحضور والغياب

بما في لل    –، فإن  يا ية الح ورال ليةفي برامج  وجز  لجباريبما أن التدريم الميداني  و مقرر جامعي 

دليل  الم جامعة قطر   بال امل فيتم ع لسيا ة الح ور في جامعة قطر والتي تي وهطةا  ( يمنار (الندوة ح ور 

 خالل فترة التدريم الميداني في المدر ة:

ي لشر أي دللن أن يتي تعويض  له اةياب في اة بوع الحايسمد بغيا  هالهة أياب لمرض أو ظرو  ملحة أخرى،  -

 التدريم، للن أال تزيد اإجازة المرضية لن أ بوع بعد انتةا  فترة 

، والت خير لن وق  الح ور الصباحي المعمول بل في المدر ة ي م تعوي ةا في حال زادت اال تفلانفي حال -

  رفي اة بوع الحادي لشلن السالتين 

للا ي م مناقشة اةمر مع المشر  ال امعي قبل الغيا  ، من اةياب أكثرلند وجود حالة خطيرة تتطلم غيابا لعدد -

الغيا   حيث أن الطالم المعلي  لوضعمرالاة  ويم ن لجرا  ترتيبات ال ت مال التدريم الميداني .كان لل  مم نا

  المسموحةن النسبة مطت ةنلفي المقرر ةكثر من هالهة أياب وبدون للر  بي فإن الطالم المعلي يعتبر را با 

 

 :العُطل وأيام التطوير المهني للمعلمين

بغض النظر لن العطل  الوزارة مقررةٌ من قبل اللعبطل يلتزب الطالم المعلي باخالل فترة التدريم الميداني 

المةني للموظطين  ون في المدر ة أياب التطوير ويتوقع من الطالم المعلي أن ي قطر  قبل جامعةالمقررة من 

 ي برامج التطوير المةن يوالمشاركة ف

 

 التقييمات

 و شي  جو ري وي م أن ي ون محددا ومنة يا ويشمل مقترحات    الطالم المعلي،لن التوهي  الم تو  ةدا

لتقييمات نظامية  الملح  الموجودة فينمال  التقييي ويَستمدب مشرفو ال لية والمعلمون المعاونون   .لتحسين اةدا 
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ن عاون معا  من  ي الموالمعلتع  المشر  ال امعيا تصدار لدة نسخ من نمال  التقييي الم تملة التعبفة  م توبة  ويم تع

  اة بوعمع كل مشاركتةا /نقاشةا

 ي ري تقييي مدى حول أدا  الطالم المعلي العاب  والمعلتعي المعاون تقييمات ممتلطة  ال امعي المشر  من ي مل كل 

لدب تحقي  المستوى المتقبل،  يتي تطوير المامس  في حالة  اة بوعالتحسن في منتصف فصل التدريم الميداني في 

، وي م توقيع المطة من قبل والمشر  ال امعيوبمسالدة المعلي المعاون،  خطة للطالم المعلي لوي الصلة بح وره 

 را   و ت ون  له المطة بمثابة الدليل لمتابعة مدى التحسن خالل النصف الثاني من التدريم الميداني  جميع اة

 االجتماع الثالهي ر و ي ون بمثابة التقييي المتامي واللي  يتي مناقشتل في العاش اة بوع النةا ي فيو يقدب التقييي 

 

 

 من أن المقيتعمين وقعو ا أَي ا   التاريخ وت كَّد لليةما معوالتوقيع  CEESs مراجعة كال التقييمين ن الطالم المعلي ولل

 .للن م تم البرنامج بعد ا ت مال كافة التوقيعات لليةا الملف وتر ل النمال  للنوت ا   له 

المعاون نمول  تقييي البرنامج من أجل توفير  والمعلي  المعلي والمشر  ال امعيالطالم ويبطلم أي ا  أن ي مل 

 المشر  ال امعي والمعلي المعاونو ت ونب نمال  تقييي  معلومات حول نقا  القوة وال عف في برنامج للداد المعلي 

 مع مرالاة اآلتي  .المنعقدة قرابة نةاية الطصل الدرا ي )السيمنار(  له متوفرة في أهنا  الندوة 

 

 في المدر ة  المعلي لمدر ة من مس ولية المشر  ال امعي الممتص باإشرا  للن الطالم درجة الطالم في ا  1

من   المعلي والمعلي المعاون ولدارة المدر ة فسيتي تقييي الطالم ال امعي درجة التقييي من المشر   في حالة تعارض  2

 قبل ل نة متمصصة من  ر  كلية التربية  و يتي احتسا  درجة التقييي التي التمدتةا الل نة الم لطة  

قبل انتةا  فترة التدريم الميداني  المعلي لدب حدوث تقدب ملحوظ في أدا  الطالم ال امعي للا الحظ المشر    3

التربية  و يتي احتسا  درجة التقييي التي  ب  بولين فسيتي تقييي الطالم من قبل ل نة متمصصة من  ر  كلية

 التمدتةا الل نة الم لطة  

 

 وال يحق للطالب المعلم االعتراض على نتيجة تقييمه.

 

 إعادة التكليف أو االنسحاب من التدريب الميداني

 

ي م للن الطالم المعلي التعاون واحتراب قوانين ال امعة والمدر ة وبيان أخالقيات تنا م مةنة التربويين، 

 خالل الطصل الدرا ي،  ناك لجرا ات وممار ات توفر خيارات وبدا ل  المعلي تحدياتالطالم وفي حال مواجةة 

 

ال امعي ودرا ة الحالة مع ضرورة توهي  االجتماع  يم ن للطالم المعلي مناقشة اةمر مع المعلي المعاون والمشر  

يم ن اتمال أحد القرارات  اة بوعللن الحالة الماهة ب ل  ، والتمادا  لي اد حل، وللا لي يتي وما تي االتطاع لليل

 التالية:

 

را ي قد يتي تعيين الطالم المعلي  .أ نقلل للادة  المم نومن ، في هف درا ي آخر للطترة المتبقية من الطصل الدتع

 .مدر ة أخرىللن 

في حال لي يلتزب الطالم المعلي بتعليمات المدر ة والوحدة وكان تقييي اةدا  النصطي أقل من المقبول يتي  .ب 

 حرمان الطالم المعلي من ا ت مال التدريم الميداني وال يح  لل  لم النقل لمدر ة أخرى 
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 .التدريم الميداني في الطصل الدرا ي التاليمقرر االنسحا  مع خيار للادة  يم ن   

  حسم مواليد وتعليمات ال امعة "غير م تمل"ليقا  التدريم الميداني مع الحصول للن درجة  م ني  د 

للن  "غير م تمل"لند لتماب متطلبات التدريم الميداني، يم ن تغيير درجة  أتي الطالم المعلي أوفإل

 .المستحقة الدرجة

وفي حاالت نادرة، ي م  الميداني ة با  لديدة  بلتدري المعلي لنةا الطالم في بعض اةحيان ال ي ون بإم ان 

مثل  لا  يلي أمثلة للن حاالت يم ن أن يتمل فيلوفيما   من البرنامج نةا يا المعلي المرو الطالم أن يطلم من 

 اإجرا  

ة با   والمشر  ال امعيالمتعاونة  المعلي والمدر ةالطالم للا كان  ناك موافقة وقبول متبادلين بين  .أ

 .مرضية أو ألى  أو وقوع مش لة غير مرتقبة

لنشا  والحطاظ للن مستو  مبرض  فيما يتعل  بتدريس ولدارة الَصف وا تمر  المعلي منالطالم للا لي يتم ن  .ب 

 .والمشر  ال امعيقا ات والدلي المت رر من المعلي المعاون  لا اةمر بالرغي من الل

 .المدر ة المتعاونة المعلي بسيا اتالطالم للا لي يلتزب    

 .غير مةني ت اه المشرفين أو العاملين بالمدر ة أو الطال  المعلي  لوكا  الطالم للا ما أظةر   د 

 

إنةا  ، فإنَّ  يا ات ولجرا ات محددة  تتمل الميدانيتعلي  درا ة الطالم المعلي في مقرر التدريم  في حال

 .وتطاهيل العملية موجزة في دليل  الم جامعة قطر  العملية

 

 الطالب المعلم مسؤوليات 

تعد  له البنود نصا د وتوجيةات أ ا ية للطالم المعلي، يرجن التركيز لليةا خاهة أنةا تسالد الطالم المعلي للن 

 فةي أولوياتل

 

 :االلتزام

 .قمة أولويات الفصل الدراسي الميداني علىاجعل التدريب  •

 .اْح بر للن المدر ة في الوق  المحدد واب  فيةا حتن نةاية اليوب الدرا ي •

 :التنظيم

ي للن أن يتي لبالغل ب ية تغيرات قد تطرأ للن  لا اة بولجدول التَّدريس  المشر  ال امعي لتعي  •

 .( الملح(ال دول 

ب  رع وق  مم ن للا ما كان الغيا  بسبم المرض  والمشر  ال امعيأَبلغ المدر ة والمعلي المعاون  •

 .ضروريا  

 :التحضير

د المعلي المعاون بنسخ من خطط  • ع  .قبل يومين من الوق  المحدد لتدريسةا درو   الم توبةَزوت

 أو  و قبي بتح ير كل المواد التَّعليمية والتقنيات الماهة بالتدريس مقدما  حتن تت نم ل دار الوق   •

  .تصرت  الطلبة

 .اقرأ مصادر متنولة من المواد التعليمية التي تتعدى مادة ال تا  من أجل لهرا  الدر  •

 .يل لجرا ات الطصل وانتقال الدر  بين  وبين المعلي المتعاونخطط للطرع اةكثر فعالية لتنط •

 .اعمند أ لو  التَّدريس مرونة ، بالتمطيط للمقا عات أو ضي  الوق  •

 :التدريس

  عر  وافةي المبادة الر يسية ومطا يي المادة التعليمية ل مان مستويات أللن ل طا ة التدريس ت •

  التعليمية لتعزيز فةي الطالم رتتعم بتسلسل اةحداث  •
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الثقافات  يعزز تطا يأبرهد  لوك وأنما  تعلُّي الطال  القادمين من هقافات متعددة لمل  مناخ هطي  •

  المتعددة 

أدخل  رع تدريس متنولة لتوفير أنما  تعَّلي فرديتة ولتطوير أف ل لمةارات البحث ومةارات حل  •

 المش لة 

ر الطال   كبْن م  ال  إنشا  وا تمداب  •   المواد والتقنيات التعليمية التي تتماشن مع مستوى تطوت

 واضحة ومتسلسلة  التوجيةات بطريقةقدبتع  •

ر تط يرا  نقديا  من خالل ا تمداب أ فلة لالية المستوى • ع  . وت

 اختر أَدوات تقييي متنولة  وللتعي الطال  للن ا تمداب التقييي اللتاتي  •

 .التي تتطلم التعاون والعمل مع فري  أنشطة الدتر وفتعر  •

 .ش ع اإبداع من خالل تقبل أف ار الطال  إهرا  خبرات الصتف •

 :العالقات ما الطالب

 .أَوجد بيفة تعلَّي لي ابية وحافظ لليةا بإظةار االحتراب ل ل  الم  ول ميع الطلبة •

لحالية ونقا  القوة لدي  كمعلي  ور خطة محددة إدارة الطصل مع المعلي المعاون والتي ت مل المطة ا •

  اب  حازما  ل ن ودودا  في لالقات  مع كل  الم   جديد 

  أدرك احتياجات الطال  االجتمالية والوجدانية  •

 .كن مستمعا  ومحترما  لآلخرين •

 :البحث العلمي

 .كبْن للن دراية بطرك المشاركة في مناقشات مع مدر ين آخرين حول مةنة التدريس •

 .للن دراية باةبحاث الحالية في م ال التعليي التي تةم كبْن  •

كبْن للن دراية بالطرك التي تزيدب تَعلُّيي الطالم خار  الطصل الدرا ي والتي تمتد للن الم تمع  •

 .المحلي

حاول با تمرار لضافة  رع تدريس جديدة قا مة للن اةبحاث لت مةا للن م مولة اةلمال  •

 .التعليمية

دراية بالتَّطورات في أ اليم التقييي الت وينية والمتامية وتطبيقاتةا الطعتالة في الصَّف كبْن للن  •

را ي  .الدتع

ا تمدب المصادر وكن للن دراية باةشماك لوي المرجعيَّة المتوفرين في المدر ة التي يتي تعيين  بةا  •

مثل خبير ت نولوجيا المعلومات وأمين الم تبة والممرضة و بيم المدر ة ومدر  الطن والمو يقن  

 .الخ...

 :القيادة

 البس المالبس المةنية المنا بة  •

  والتعليي المتالحقةمراحل التمطيط  ودم ةا فيي بت مينةا رحم بالمقترحات البنا ة وق •

  .كن كتوما  ةي معلومات  رية •

 أو اجتمالات أوليا /تعر  للن الم  سات والبرامج المدر ية القطرية بالح ور للن المدر ة وَ  •

 .االقت ا  اةمور لند

  أبح ر جميع ندوات التدريم الميداني  •

المبنن اللي تتواجد بل وتبادل معةي اةف ار  المعلي فيالطالم تعاون مع أل ا   يفة التدريس أو  •

  التعليمية والمواد التعليمية والت نولوجيا 
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الدلي وفري  ، و يفة التَّدريس، واإداريينأقي لالقات مةنية لن  ري  التطالل مع موظطي المدر ة  •

 والطال  واآلبا   

  بالسيا ات واإجرا ات المدر ية كْن للن دراية  •

سا  في المبرات  التعليمية التي تسمد  بانتقال  لس من دور الطالم للن دور معلي الصتف  • ْنغَمع  كْن مب

 

 

 

 :عاونالمعلم الم مسؤوليات

المعلي للن ، يرجن التركيز لليةا خاهة أنةا تسالد الطالم للمعلي المعاونتعد  له البنود نصا د وتوجيةات أ ا ية 

 فةي أولوياتل

 االلتزاب

 المعلي الطالم  ومةنيا  معكن ودودا   •

 .أكمل تقييماتعَ  وأوراع العمل اة خرى في الوق  المنا م •

 التوجيل

 المعلي الطالم جلسات التعريف بالتدريم الميداني ل امعة قطر مع  التزب بح ور •

ل  •  :المعلي بش نالطالم َوجتع

 الطال   -

 .ال دول الزمني للمدر ة وال دول اليومي -

 .مراف  المبنن ومصادره  -

 .والمدر ين والعامليناإداريين  -الموظطين -

  يا ة المدر ة واإجرا ات المتبعة فيةا -

  بيعة الم تمع المحلي  -

 الطرك المةنية -       

 التح ير

دَّ  ال  الطصل ال تقبال  •  مةنيت  المعلي كزميلالطالم ألع

دَّ م انا  لعمل  •  .وكر يا  ورفوفا  وأدلة المنةا  المعلي وم تبا  الطالم أَلع

 .واحرك للن  ر  أي مماو  المشر  ال امعيال ديد مع  الطالم المعلي ناقش ت ليف   •

  التدريس

من خالل للداد تمطيط وتدريس منا بين باإضافة للن شر  وتوضيد  قدب خطوات تمةيدية للتدريس •

 الغرض من اال تراتي يات التعليمية المتعددة  

ية للن أن ت ون متسلسلة وقابلة للدمج مع  • الرض اة اليم والمصادر المتاحة إلداد خطط در  يومت

  المحتوى 

لمستوى المادة  /المعلَّي وغير ا من المصادر لصط ا تعرض كيطية ا تمداب أدلة المنا ج وأدلة  •

  التعليمية 

د فلسطة لدارة الصف والتقنيات المحددة التي تقوب با تمدامةا، وكيف ت ونب اإدارة لندما ت ون  • وضتع

  .الطصل معا المعلي فيالطالم أن  و

  أ بوليَّة /اختر وقتا  محددا  للتمطيط معاَ بصورة يومية •
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ظ بس الت الح ور والت خير والدرجات والسلوك وغير ا مما تطلبل وضد  رع االحتطا •

                              المدر ة 

مثل جر  لنلار الحري  والمريض  من والسالمةجرا ات الطوارة واإجرا ات اةاشر  ل •

  والش ارات 

ل  •   ري :الطالليَّة لن  المعلي نحوالطالم وجتع

  مراقبة ا تمداب فعال للوق   -

  َ لَم كتابة خطط درا يَّة قبل مولد التدريم بيومين  -

 .خل  مناخ يش ع للن التساؤل والتط ر اللاتي -

  المد  والتش يع  -

  المحافظة للن خطو  تطالل وتواهل مطتوحة  -

دَة  -   مناقشة المشاكل بصراحة، كل مش لة للن حع

  مشاركة المبرات المةنية والمواد التعليمية  -

 مامات والموا م والقدرات الماهة للمتدر  من أجل لهرا  المنةج التعليمي اال تطادة من اال ت -

  تش يع ا تمداب تقنيات تعليمية ولدارية بديلة  -

  توجيل قبول للواجبات والمةاب المدر ية المتعددة والتي تمثل لمَ  لمل المعلي  -

أ ابيع  خمسةالطصل لمدة ال تقل لن  واإدارة داخلالسما  للمتدر  بتحمل كامل مس ولية التدريس  •

  خالل الطصل الدرا ي 

للداد اإرشادات المحددة حول كيطية ترتيم  قدب بعض، المعلي مع الطالم في وق  ما أهنا  فترة وجود  •

   منل بداية العاب  الطصل

 البحث العلمي

الطالم المعلي للن البحث والتطوير والتحسين والتعر  للن أف ل اال تراتي يات والممار ات من  الد 

 خالل البنود التالية:

ز النتعقاشات التطاللية اليومية مع متدرب  والتي تش ع التتط ُّر في نقا  القوة وال عف في  • لزَّ

 .فعاليتل/فعاليتةا في التمطيط ولملية التدريس

الل جلسات التقييي اليومية معلي فيالالطالم  الد  •  .تنطيل التوهيات التي يتي ا تالمةا خع

وي م تحديد مشاكل اةدا  ومناقشتةا في أَقر  وق    المشر  ال امعيمع تشاور بش ل مستمر  •

 .مم ن  

 .بَْعدَ المالحظة المشر  ال امعيا مد للمتدر  بتوفير وق   للتشاور مع  •

معل/معةا مستمدما  نمول  مالحظة الدتر   المعلي وناقشةاالطالم اكتم التقييمات الماهة بتطور  •

 .والموجود في الملح 

 .لليةا التغييرات التي قد ت علل أكثر فعالية/لليل المعلي واقتر الطالم ناقش مالحظات  مع  •

ات المنتصف والنةا ي ولقا ات في تقييم المعلي والمشر الطالم شارك في جلسة التقييي الثالهي مع  •

 .أبخرى

( في CEESية لدلي تقييمات  مستمدما  ا تبانة تقييي المبرة الميدانية )اة بولا تمدب نمال  التقييي  •

 لقا ات المنتصف والنةا ي الثالهية 

  القيادة 

  .ين السابقينالطالم المعلي مقارنتةا مع /تقبل كل متدر  كطرد وابتعد لن مقارنتل •

خبرتةا /ا مد للمتدر  بالمرو  لح ور جميع الندوات المطلوبة والتي تعتبر جز ا  من خبرتل •

 .الميدانية
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  من أخطاع ل ليتعلي باال تقاللية وي ون لديل الطرهة  يشعرفي الطصل حتن  المعلي وحده الطالم اترك  •

   اري  ت كد من حدوث لل  بش ل تدري ي وبيتن م ان تواجدك في حال حدوث أيت 

  الم الت والمصادر والمنظمات المةنية  المعلي للنالطالم لرتع  واَ لع  •

اجتمالات الةيفة المدر ية والمنةا  الدرا ي ولقا ات أوليا  اةمور، ولقا ات  المعلي فيالطالم أشرك  •

         المعلي متن ت تن لل  /ولي اةمر
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 :الجامعي مسؤوليات المشرف

، يرجن التركيز لليةا خاهة أنةا تسالد الطالم المعلي  د وتوجيةات أ ا ية للمشر  ال امعيتعد  له البنود نصا

 أولوياتلللن فةي 

 :االلتزام

 الراجعة  وجلسات التغليةتمصيص وق  كا   ةلمال المالحظة  •

    والبنا ة قي بتزويد الطالم بالتغلية الراجعة المطيدة  •

 :التوجيه والتنظيم

 التواهل التي تط لةا المعلي بو يلةالطالم لرتع   •

 .زر المدر ة لمقابلة المعلي المعاون واإداريين •

 .لي تستطع االلتزاب بمولد ما المعلي للالطالم بااتَّصل  •

ي م مولة من ألمال  • ، بما في لل  ا تبانة تقييي المبرة الميدانية المعلي كاملة  الطالم نظتع

(CEES ) 

كل الوها    وحدة التدريم الميدانيفي نةاية الطصل الدرا ي للتدريم الميداني،  لتعي منس   •

 .والنمال 

 

 :التحضير

 .بالمعلي المعاون قبل بداية التدريم الميدانيالت ع  •

دَّ ملطا  ل لع النمال  والمتطلبات التي  يحتاجةا  •  الطصل الدرا ي  المعلي خاللالطالم ألع

كبن للن بينة بال داول الزمنية فيما يتعل  بنمال  ال امعة المقررة بتواريخ محددة وكلل   •

 تواريخ انتةا  المةاب 

 .بمحتوى كتيم التدريم الميدانيكبن للن معرفة  •

 :التدريس

بداية الطصل الدرا ي حيث تشدد  له التوجيةات للن  المعلي معالطالم شارك في توجيل  •

والمعلومات الالزمة لمرحلةع االنتقال  المس وليات )اةكاديمية واةدبية واةخالقية والقانونية(

  السلس من  الم جامعي للن معلي ناجد 

لوبة شارك في توجيل المعلمين المعاونين لتقديي معلومات متعلقة بالبرنامج والمس وليات المط •

  ال امعي المعلي والمشر الطالم والتواهل الطعال مع 

 .ين حول فرك التطوير المةني في الم تمع المحليالطالم المعلي شارك المعلومات مع  •

 :البحث العلمي

ر • ين للن أ س منتظمة فيما يمتص بالتدريس والتمطيط الطالم المعلي وقيتعي  راقم وقدتع

 .واإدارة والمةنَّية

 .ين فيما يمصُّ التتط ُّر والتقييي اللاتيالطالم المعلي قي بتوجيل تطور  •

ب تغليت  الراجعة م توبة المعلي الدرا يةالطالم قتيتعي خطط  •  .وقدتع

وهتع  بدقة أي ممالطات لسيا ة المدر ة أو للمةنية وكلل  أَيُّ تقدُّب  غير مبرض  في تعليمات  •

 .ولدارة الصتف الدرا ي

وي م تقديي نسمة  للتدخل للا كان   ناك جوانم مثيرة للمشاكل وتحتا  النتباه خاك خطط  •

 .ةي خبطط نات ة لن التدخل للن منس  برامج الدبلوب بعد توقيع كل اة را  للن المطة

 المعلي والمعلتعي الطالم للن اةقل( مع  دقيقة 20شارك في جلسة التقييي الثالهية )لمدة    •

 .يي منتصف ونةاية التدريم الميدانيالمعاون في تقي
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أو /توهيات و واكتم   الم معلي أكمل تقييمات المنتصف والنةا ي مع المعلي المعاون ل ل  •

 .ملمصات

 .قيي الملف االل تروني كامال   •

   :القيادة

  ا تمر في التنمية المةنية بقرا ة الم الت المةنية وح ور الم تمرات  •

  التدريم الميداني ال ديد للا  لم لل  كبن معاونا  لمشر   •

ب مقترحات إجرا   • تواهل بانتظاب مع منس  البرنامج بش ن م االت اال تماب أو قدتع

  تغييرات خاهة بالبرنامج 

التربية ب امعة قطر )ويت من لل  التواهل مع  المعلي وكليةالطالم مثتعل حلقة الوهلع بين  •

 .ومنس  التدريم الميداني( الطالم المعلي و مديري المدر ة والمعلمين المعاونين

جدول الطصل الدرا ي المقبل بتقديي مقترحات أو  المعلي فيالطالم  الد في وضع  •

 توهيات 

 اللين يتقدمون بطلبات أوليَّة لوظا ف تعليمية  للطالم المعلي أكمل ر ا ل التَّوهية)التَّزكية(  •
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 حقالمال
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 االنتظام في حضور مقرر التدريب الميداني بشأن  تعميم 

 لطلبة بكالوريوس االبتدائي والثانوي

----------خالل الفصل الدراسي   

 

ال يمطن للي ي أن فترة التدريم الميداني،  ي اللبنة اة ا ية للتدريم العملي إلداد المعلمين، فإن االلتزاب 

 تمريج معلي كف  بالح ور يعد من العوامل الر يسية إن ا  

 للا، نحيط ي للما  بما ي تي:

 ----------وتنتةي في  -----من مدة التدريم الميداني تبدأ  -

أياب فقط  وي م تعوي ةي بعد انتةا   3غير مسمو  بالغيا  لن التدريم الميداني لال بعلر قةري ولمدة  -

 ( اال بوع الحادي لشر )فيالتدريم الميداني 

 أياب يعتبر الطالم را م للغيا   3ا  ةكثر من في حالة الت اوز الغي -

، يسمد للطالم الغيا  بتقارير  بية موهقة من الح ز الصحيفي الحاالت المرضية الطار ة التي تستدلي  -

 )فيأياب لن التدريم الميداني  وي م تعوي ةي بعد انتةا  التدريم الميداني  7م  سة حمد بالغيا  لمدة 

 ( اال بوع الحادي لشر

كما وي م تعويض  الات اال تفلان والت خير في حال زاد الوق  لن  التين خالل فترة العشر أ ابيع )فترة  -

 أي ا في اة بوع الحادي لشر  ال املة(  ولل التدريم 

والغيا  أكثر من لل  تحسم  الدرجة،% من لدد  الات السمنار  تحسم ل  نصف 25في حالة غياب   -

 الدرجة هطر 

 

 نتمنن من ال ميع االلتزاب بالقوالد المشار لليةا 

 

 

 وحدة التدريب الميداني 

 

 

 -------------------التوقيع  ----------------- القيد:رقي  ----------------------- الطالم:ا ي 
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 اسم المدرسة

School Name 
 نموذج خطة الّدرس اليومي

 

 اسم الطالب

Student 

Name  

 

 الوحدةالمادة / 

Subject/ Unit 
 اليوم 

 اليوم / التاريخ

Day/ date 
 

 المادة / الوحدة

Subject/ Unit 
 اليوم 

 المعلم المعاون 

Mentor Teacher 

 

 
 عنوان الدرس 

Lesson Title 
 

 

 معايير المناهج التعليمية

                                                                      Qatar Standards  

 

 مصادر التعلم  

                      Resources (Used in planning) 

    

 

 

 اكتب رقم ونص المعيار

Write out the Qatar Standard and provide number and letter where appropriate. 

 

 

 كتاب الطالب

Student Text 

Book 

 اكتب أرقام الصفحات

Write pages numbers 

كراسة التمارين/ 

 األنشطة

Workbook/ 

Activity Book 

 اكتب أرقام الصفحات

Write pages numbers 

 مصادر التعلم المساندة

Supportive 

learning 

resources 

المسااااتخادماةل أو  اذكرعنااوين الكتاب 

اية مصاادر اخرى تم اساتخدامها لبناء  

 الدرس
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Write other supportive 

books or resources used 

within the lesson 

 الوسائل التعليمية

                                    Materials (Used in teaching & learning) 

 

 المصطلحات والمفاهيم الرئيسة

Terminologies and Basic Concepts 

 حدد األدوات التعليمية والتكنولوجية الالزمة للنشاط.

Identify the quantity of various materials needed for the activity. Do 

not forget multimedia equipment when needed. 

 

 حدد المصطلحات والمفاهيم الرئيسة في الدرس

Identify terminologies and basic concepts in the lesson 

 

 أنشطة التعليم والتعلم 

Teaching and Learning activities  

 التهيئة 

                                                                               Activating Prior Knowledge/Focus/Motivation 

 

 الزمن

Time 

ط لشايءل ولكن تأكد أن هذا العمل يرتبط   امن الدرس بع  األمور التي تحفز المعرفة الساابقة للطالبل حاول اجتذابهم وتحفيزهم للتعلمل قد يكون هذا في لاكل ساؤال أو عرض مبسا 

  بهدف الدرس.

 .بعد النشاط األولي قم بذكر هدف الدرس للطالب  :اقتراح

Include something to activate students’ prior knowledge and capture students’ interest and motivate them for learning. This may be in the form 

of a question or a demonstration. Be creative, but make sure it connects to the overall lesson objective. Suggestion: After the focus activity, 

state the lesson’s objective to students. 
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 األنشطة الرئيسة

Basic activities   

 أهداف التعلم 

 Objective(s) 

 طرق وأساليب تدريس المعلم )االستراتيجيات التعليمية(    

Teacher Strategies 

 أنشطة الطالب التعلمية

Student Activities 

 التقويم من أجل التعلم

 التقويم البنائي

Assessment for 

Learning 

(formative 

assessment 

 الزمن 

Time 

اذكر هناا ماا تتوقا من 

الااطااالب مااعاارفااتااه 

وتطبيقاه بعاد االنتهااء  

 من الدرس

 

 

State what you 

expect students to 

know and be able 

to do after 

completing the 

lesson. 

 

 

بين كيفية القيام بالنشاااط من خالل وصااف االسااتراتيجيات  

التعليمية المستخدمةل ما مراعاة التنوع في طرق التدريسل  

....  والتعلم باالكتشااافل االسااتقصاااءلمثل التعلم التعاونيل 

والتكنولوجياا في التعليم إلى أقصااااى حاد  وودمج المحتوى

 ممكن.

 

Describe instructional strategies to be used. 

Indicate how the activity should be done. Keep 

in mind to use cooperative learning, methods 

of inquiry, or investigation when possible and 

to integrate content areas and technology in 

instruction as much as possible in activities. 

 

ي حاالت التعليم المبالاار يمكن توجيه الطالب من خالل نماذج  ف

أو أمثلةل رم ممارسااة النشاااط بشااكل مسااتقلل وإذا كان الطالب  

يساتكشافون يعرض النشااط أوالل ومن رم تسامح للطالب بشارح  

النتائجل واتباعها باألساائلةل وتو اايح بع  النقاط الضاارورية  

ا إلى خبرات الطالب  المتعلقة بالمحتوىل أو تقديم حلول اساااتناد

 .واألسئلة

In direct instruction situations, students may be 

guided through models or examples, then 

provided independent practice. If students are 

exploring and investigating an activity first, you 

may allow students to explain results, follow with 

questions, and then make points necessary 

relating to particular content information or 

expected solutions based on student experiences 

and questions. 

الرح كيف ستتم عملية تقويم 

الطالبل وتقااديم جميا المواد  

الالزمااة لااه. وتقااديم ساااالم 

 ائم مستخدمة. التقدير او اية قو

Explain how you plan 

to assess students, and 

include any materials 

that are needed. 

Include the scoring 

rubric you would use 

for evaluation 

purposes or 

observational 

checklists when 

appropriate. (Be sure 
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to match objectives to 

assessments.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 الغلق 

Closure 

 

 

لة للتحقق من حاول انهاء الدرسل قم بذكر األهداف مرة أخرىل ومن الممكن تلخيص األفكار الرئيساااية المقدمة أو الطلب من الطالب اكجابة عن بع  األسااائ

 .مدى فهم الطالب للمفاهيم األساسية التي قدمت في الدرس

 

Bring the lesson to a close. Restate the instructional objective. You may want to summarize activities or ask students to 

respond to questions to check for student understanding of the basic concepts addressed by the activity. 
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 الواجب 

Homework 

 

 الواجبات والتكليفات التي سيقوم الطلبة بتنفيذها في المنزل وحدد المصدر المستخدمل .... أو أية إرلادات مهمة لتنفيذ الواجبحدد 

Identify the homework assigned to students to be conducted at home, its resources, … or any important guidelines to complete 

the homework.  

 

 

 التقويم الختامي

Summative 

assessment 

ن تقييماَ معيااَر التَّقييم   المسااااتخا   الاااارح كيف تخطط لتقييم الطلباة ّمك دم  كتقويم ختاامي لكاافة أهداف التادريس التي تم التخطيط لهاال  واذكر أيَّة مواد الزمة لذلَل َو ااااَ

 أو قوائم الرصد أو غيرها .....عندما يكون ذلَ مناسباً وتأكَّد من مطابقة األهداف لعمليات التقييم(Rubric)ألغراض التقييم ( 

 التعديالت / الفروق الفردية /التمايز 

Differentiation/Modifications 

Individual differences  

 األنشطة اكررائية/ تمديد الدرس

Enrichment Activities/ Lesson 

Extension 

 تسهيالت الدمج )الدعم اك افي( إن وجد

Inclusive facilities for students 

with special needs 

 ( additional support/ if 

available) 

 

 التربية القيمية والثقافة األسرية

 الوجدانية إن وجدت( )األهداف

Value Education & Family 

Literacy 

Objectives (affective domain, 

if available) 

اقترح ما الذي ساااتفعله لمراعاة الفروق الفردية  

االحتياااجااات  أو تعاادياال الاادرس للطالب ذوي 

المختلفةل أو ماذا ستفعل للطالب الذين يواجهون  

صااعوبة في فهم المفاهيم والمهارات التي تدرس  

 في الدرس أو بحاجة إلى دعم إ افي.

Suggest what you will do to 

differentiate or modify the lesson for 

students with diverse needs. What 

will you do for students who are 

اقترح سابل لتوسايا النشااط للطالبل اذكر ما يمكن أن  

يفعلاه الطاالاب لتطبيق المفااهيم والمهاارات العملياة التي  

ويمكن اسااااتخادام هاذت  .تعلمهاا ما أو ااااااع جاديادة

شااااطاة للطالب الاذين انهوا العمال وعلى اسااااتعاداد  األن

  -ال يتم تدريس أي معلومات جديدة هنا .للمضااي قدماًل

الطالب يقومون فقط بتطبيق مااا تعلموت في الاادرس  

 . من سياق جديد

Suggest ways to extend the activity for 

students. Indicate what students could do 

 

حاال وجود طلباة من ذوي االحتيااجاات  في 

الخاصاااة/ و اااح التساااهيالت و اكجراءات  

المتبعة لدمج الطلبة أو أي دعم إ اافي يقدم  

 للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة

In case there is/are student/s with 

special needs, explain the facilities 

and procedures for the integration 

of those students or any additional 

و ااح األهداف التي سااتسااعى لتحقيقها  

في المجال الوجداني ) مثل بناء اتجاهات  

 إيجابية نحو ....ل أو تنمية قيم .....

Identify the objective(s) you 

will address in the affective 

domain such as building 

positive attitudes towards ….. , 

developing values ….. 
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having difficulty understanding 

concepts or skills taught in the lesson 

or need additional support? 

 

 

to apply the concepts and process skills 

learned to new situations. This can be used 

as extended activities for students who 

complete work and are ready to move on. 

No new information is taught here—

students are applying what they have 

learned in the lesson to a new context. 

support offered for students with 

special needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأمل الذاتي للمعلم 

 :يتم بعد اكنتهاء من تدريس الدرس التفكير في التدريس الخاص بَل قد تفكر في معالجة األسئلة التالية

 الدرسل ولماذا تعتقد أنها سارت على ما يرام؟ما األمور التي سارت على ما يرام في  -1

 ما يمكنَ القايم به لتحسين الدرس في المرة القادمة؟ -2

 كيف تم تقييم تعلم الطالب؟ -3

 المعايير المهنية للمعلمين

1الطلبة وتحصيل أداء لتطوير . التخطيط. 

.2  كمتعلمين. تطويرهم و التعلم عملية في الطلبة إلراك 

 3 .للتحدي. ومثيرة وداعمة آمنة تعلم بيئة توفير 

 .4 األداء لتحسين التقييم بيانات واستخدام الطالب تعلم تقييم. 

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

 6والمجتما. األمور أولياء ما الفاعلة الشراكة على .الحفاظ 



 

30 
 

 

Lesson Plan Rubric 

 خطة الدرسل السلم التقييمي

 

Criteria  
Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

Qatar 

Curriculum 

Standards 

معايير المنا ج 

 القطرية

QNCP standards 

are identified but 

are clearly 

inappropriate in 

number, grade 

and/or topic. 

تي التعر  للي لدد 

من معايير المنا ج 

القطرية ول نةا غير 

منا بة بصورة جلية في 

العدد وال تتماشي مع 

الصف الدرا ي و 

 الموضوع 

QNCS standards 

are identified but 

either are 

inappropriate in 

number or do not 

match the grade 

or topic well. 

تي التعر  للي لدد 

ر المنا ج من معايي

القطرية ول نةا اما 

غير منا بة في العدد 

مع  نتتماش او ال

الصف الدرا ي و 

 الموضوع 

An appropriate 

number of 

QNCS 

standards are 

identified; most 

match grade and 

topic. 

تي التعر  للي لدد 

منا م من معايير 

المنا ج القطرية و 

معظمةا تتماشي 

بصورة واضحة مع 

الصف الدرا ي و 

 الموضوع 

An appropriate 

number of QNCS 

standards are 

identified and clearly 

match grade and 

topic. 

تي التعر  للي لدد منا م 

من معايير المنا ج القطرية و 

بصورة واضحة   ي تتماشي

مع الصف الدرا ي و 

 الموضوع 

Instructional 

Objectives 

 أ دا  التدريس

Objectives are not 

aligned with 

standards or 

assessments AND 

are not 

measureable. 

Objectives are 

below 

developmental 

level for most 

students (are not 

challenging). 

التتماشي اال دا  

المصاغة مع المعايير 

وال أو ا اليم التقييي 

  اة دا  يم ن قيا ل

المصاغة أقل من 

مستوى تطورأدا  

Stated objectives 

are not aligned 

to standards and 

assessments OR 

are not 

measureable. 

Objectives may 

not be 

challenging for 

all students. 

التتماشي اال دا  

المصاغة مع المعايير 

أو  وأ اليم التقييي 

  اليم ن قيا ةا

اة دا  المصاغة قد 

 ال تثير التحدي 

Stated 

objectives are 

aligned with 

standards and 

assessments, but 

all are not 

measureable. 

Most objectives 

represent high 

standards of 

content for all 

students. 

اال دا   تتماشي

المصاغة مع المعايير 

 وأ اليم التقييي 

اليم ن  ول نةا جميعا

معظي   قيا ةا

اة دا  تمثل 

Stated objectives are 

aligned with 

standards and 

assessments and 

describe measureable 

goals. Set of 

objectives clearly 

represent high 

standards of content 

for all students. 

اال دا  المصاغة  تتماشي

 اليم التقييي أمع المعايير و

   دافا يم ن قيا ةاوتصف أ

جميع اة دا  تمثل بش ل 

مستوى لال من واضد 

 المحتوى ل ميع الطلبة
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Criteria  
Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

أغلبية الطلبة )ال تثير 

 التحدي(

من مستوى لال 

 المحتوى ل ميع

 الطلبة

Materials 

 المواد

Materials are 

insufficient in 

number or are not 

be appropriate to 

students’ level or 

to the topic. 

غير  ةالمواد التعليمي

كافية من حيث العدد 

أوغير منا بة لمستوي 

 الطال  او الموضوع 

Materials are 

insufficient in 

number and or 

contribute only 

slightly to the 

lesson. 

غير  ةعليميالمواد الت

كافية من حيث العدد 

تسا ي بصورة  وأ/و

  طيطل في الدر  

Materials are 

adequate in 

quality and 

number, 

appropriate to 

students’ level 

and to the topic. 

تتميز المواد التعليمية 

بانةا منا بة من حيث 

ال ودة و منا بة 

لمستوي الطال  

ع والموضو  

Materials are high 

quality and clearly 

enhance the lesson. 

They are adequate in 

number and 

appropriate to 

students’ level. 

تتميز المواد التعليمية بانةا 

لالية ال ودة و تدلي الدر  

فةي كافية .بصورة واضحة

من حيث العدد و منا بة 

 لمستوي الطال  

Resources 

درالمصا  

Resource list has 

many important 

omissions and no 

supportive 

resources. 

يوجد بقا مة 

المصادراشيا  كثيرة 

محلوفة و اليوجد 

 مصادر دالمة 

Most required 

resources are 

named, with 

only minor 

omissions. 

Supportive 

resources are 

lacking 

تسمية معظي المصادر 

ة ،مع وجود المطلوب

بعض االشيا  الغير 

موجودة الثانوية 

تنقص المطة .

 المصادر الدالمة 

All required 

resources and 

some additional 

resources are 

identified, 

although the list 

lacks variety in 

type of 

resources 

identified. 

جميع المصادر 

المطلوبة و االضافية 

 تي التعر  لليةا

بالرغي من ان القا مة 

ينقصةا التنوع في 

 نوع المصادر 

All required resources 

and additional 

supportive resources 

are identified; various 

types of resources are 

included (print, 

electronic, physical). 

جميع المصادر المطلوبة و 

االضافية تي التعر  لليةا ،و 

تي ت مين انواع متعددة من 

مطبولة )المصادر 

  (،ال ترونية ،مادية 

Activating Prior 

Knowledge/ 

Focus/ 

Motivation 

تنشيط الملطية 

Prior knowledge 

is not activated or 

activity is not 

related to 

objectives. 

Prior knowledge 

is somewhat 

activated, but the 

relationship to 

objectives is 

Prior 

knowledge is 

activated 

through a 

specific 

Prior knowledge is 

activated through a 

specific engaging 

technique that is 

clearly related to 
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Criteria  
Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

اهارة \المعرفية 

 الدافعية

لي يتي تنشيط المعرفة 

 السابقة او النشا  ال

 يرتبط باة دا  

weak. 

تي تنشيط المعرفة 

السابقة الي حد ما ،و 

نةا و يل ن العالقة ب

 بين اال دا  ضعيطة 

technique 

related to 

objectives. 

تي تنشيط المعرفة 

السابقة من خالل 

اجرا  محدد مرتبط 

 باة دا  

objectives. 

ة السابقة من تي تنشيط المعرف

خالل نشا  يدمج الطال  و 

مرتبط بصورة واضحة مع 

 اال دا  

Technology 

 الت نولوجيا

Technology use 

distracts from 

learning 

objectives. 

ا تمداب الت نولوجيا 

اليتماشي مع ا دا  

  التعلي 

Use of 

technology to 

support lesson 

objectives by the 

teacher is 

limited; no use 

of technology by 

students. 

ا تمداب الت نولوجيا 

لدلي ا دا  الدر  

من جانم المعلي 

محدود ،و اليستمدب 

 الطال  الت نولوجيا

Appropriate use 

of technology 

by teacher or 

students 

supports 

learning 

objectives. 

Shows 

willingness to 

use supportive 

ICT. 

يدلي اال تمداب 

ا م للت نولوجيا المن

و أمن جانم المعلي 

 دا  أالطال  

  يظةر ا تعدادا التعلي 

ال تمداب و ا ل 

 ت نولوجية مبسالدة 

Creative use of 

technology by 

students clearly 

supports learning 

objectives. Clearly 

demonstrates 

willingness to adopt 

the most appropriate 

ICT resources. 

 ناك ا تمداب مبدع 

للت نولوجيا من جانم 

يدلي  و لا اال تمداب الطال  

 دا  أبصورة واضحة 

  يثب  بش ل واضد التعلي 

ا تعدادا ال تمداب المصادر 

 الت نولوجية المنا بة

Teacher 

Strategies 

ا تراتي يات 

 التدريس

Instructional 

strategy is poorly 

described and is 

not appropriate 

for the learning 

objectives. Does 

not show 

disposition 

toward the 

learning of all 

students. 

A single 

instructional 

strategy is 

described that is 

appropriate for 

learning 

objectives but is 

not inconsistent 

with the belief 

that all students 

can learn. 

More than one 

learning 

strategy is 

described; the 

set of learning 

strategies is 

appropriate for 

learning 

objectives. Is 

consistent with 

the belief that 

Instructional 

strategies are clearly 

described, varied, and 

clearly support 

learning objectives. 

Shows a commitment 

to the belief that all 

students can learn.  

تي وهف اال تراتي يات 

التدريسية بصورة واضحة 

و  ي متنولة و تدلي ,
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Criteria  
Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

تي وهف 

اال تراتي يات 

التدريسيل بصورة 

و ي ليس   ضعيطة

  منا بة ال دا  التعلي 

ال يظةر توجةا  مةنيا 

 ات اه تعلي الطلبة

تي وهف ا تراتي يل 

واحدة و  ي منا بة 

ول نةا  ال دا  التعلي 

ال تتماشن مع ف رة أن 

جيمع الطلبة بإم انةي 

 التعلي 

all students can 

learn. 

من  أكثرتي وهف 

، واحدة ا تراتي ية

تتنا م م مولة و

ي يات اال ترات

التدريسية مع ا دا  

  وتتماشن مع التعلي 

حقيقة أن بإم ان 

 جميع الطلبة التعلي

ا دا  التعلي بصورة 

ويظةر التزاما  واضحة 

لحقيقة أن بإم ان جميع 

 الطلبة التعلي

Student 

Activities 

 االنشطة الطالبية

Student activities  

• Include a single 

mode of 

interaction (E.g., 

visual, auditory, 

or kinesthetic),  

• Do not 

encourage 

students to ask 

questions, and  

• Offer limited 

conceptual and 

cognitive 

development 

يستمدب مةارة واحدة 

  فقط

ال يش ع الطلبة للن  -

 اة فلة 

يش ع للن تعليي  -

المطا يي بش ل محدود 

 جدا 

Student activities  

• Include a single 

mode of 

interaction (E.g., 

visual, auditory, 

or kinesthetic),  

• Minimally 

encourage 

students to ask 

questions of the 

teacher but not 

other students, 

and  

• Offer limited 

conceptual and 

cognitive 

development 

يستمدب نوع واحد  -

حركية )من المةارة 

بصرية(أو معية أو  . 

يش ع الطلبة للن  -

 ر  اال فلة للمدر  

بش ل محدود وال 

يش ع للن  ر  

 .اال فلة البينية

يش ع الولي  -

Student 

activities may 

• Include 

multiple modes 

of interaction 

(E.g., visual, 

auditory, or 

kinesthetic),  

• Encourage 

students to ask 

questions of the 

teacher but not 

other students, 

and  

• Enhance 

conceptual and 

cognitive 

development 

appropriate to 

the subject area. 

ينوع في المةارات  -

بصرية أو  معية )

حركية(أو  . 

يش ع الطال   -

للن اال فلة للمعلي 

للطلبة ول ن ليس   

Student activities  

• Include multiple 

modes of interaction 

(E.g., visual, auditory, 

or kinesthetic),  

• Encourage students 

to ask questions of the 

teacher and other 

students, and  

• Enhance conceptual 

and cognitive 

development 

appropriate to the 

subject area. 

 :وتشمل للن 

بصرية )تنوع المةارات -

 (حركية/ معية/

يش ع الطلبة للن  ر  -

  اال فلة للن المعلي والطال

. 

يش ع للن تطوير الولي - •

المطا يمي المنا م لموضوع 

 الدر  
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Criteria  
Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

المطا يمي بش ل 

  .محدود

يش ع للن  - •

تطوير الولي 

المطا يمي المنا م 

 لموضوع الدر  

Modifications/ 

Differentiation 

 التنوع والتمايز

A strategy to help 

students with a 

single type of 

need is identified, 

or strategies 

identified are not 

appropriate. 

يقوب بتحديد ا تراتي ية 

ع من واحدة لنو

الحاجات أو يقوب بتحديد 

ا تراتي يات لديدة 

منا بة ول نةا غير    

Multiple 

strategies to help 

students with a 

single type of 

need are 

identified; most 

are appropriate 

يقوب بتحديد -

ا تراتي يات متعددة 

لتعليي الطال  ضمن 

نوع واحد من 

االحتياجات ومعظمةا 

 منا بة  

Multiple and 

appropriate 

strategies to 

help students 

with diverse 

needs are 

identified. 

  تراتي ياتيحدد ا -

 لديدة ومتنولة

لمسالدة الطلبة في 

التعلي بحسم 

 احتياجاتةي الممتلطة 

Multiple and 

appropriate strategies 

to help students with 

diverse needs are 

identified and 

explained. 

يحدد ويشر  ا تراتي يات 

لديدة ، متنولة ومنا بة 

بحسم احتياجات الطال  

 الممتلطة

Lesson 

Extension 

 شمولية الدر  

 (التو ع بالدر   )

Extension repeats 

but does not offer 

application in a 

new context. 

يعيد ت رار لات -

الموقف وال يعطن 

الطلبة الطرهة لتطبي  

ما تعلموه في ظرو  

  .مشابةة

Extension 

includes limited 

opportunities for 

students to apply 

the information, 

concepts, or 

skills in a similar 

context. 

يعطي فرها محدودة 

لتطبي  ما تعلمة 

الطال  من مطا يي 

ومعلومات ومةارات 

 في مواقف مشابةة

Extension 

includes 

opportunity for 

students to 

apply the 

information, 

concepts, or 

skills in a new 

context. 

  الطرهةيعطي 

للطال  لتطبي  ما 

تعلموه من المطا يي 

والمعلومات 

والمةارات في 

 مواقف جديدة

Extension includes 

one or more 

opportunities for 

students to apply the 

information, concepts, 

or skills in new and 

authentic situations or 

contexts. 

يعطي فرها متعددة للطال  

من مطا يي لتطبي  ما تعلموه 

في ومعلومات ومةارات 

مواقف مشابةة أو ظرو  

 حقيقية 

Closure 

 الماتمة

Closure by 

teacher ends the 

lesson, but does 

not summarize or 

Closure by 

teacher 

summarizes the 

lesson and 

Closure 

includes an 

opportunity for 

a limited 

Closure includes an 

opportunity for all 

students to summarize 

the lesson, respond to 
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Criteria  
Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

clarify learning. 

الماتمة فقط تنةي 

الدر  وال تلمص أو 

  .توضد شي 

clarifies points. 

تمتصر الماتمة  -

للن قياب المعلي 

بتلميص الدر  

  .وتوضيد بعض النقا 

number of 

students to 

summarize the 

lesson, respond 

to questions, 

connect to 

previous 

learning, or 

anticipate new 

learning. 

تعطي الماتمة  -

فرهة محدودة 

لبعض الطلبة 

لتلميص الدر  

واالجابة لن اال فلة 

التعليي ب لوربط

والتنب  الساب  

المستقبلي  بالتعليي   

questions, connect to 

previous learning, or 

anticipate new 

learning. 

تعطي الماتمة فرهة ل ل 

 الم لتلميص الدر  

واالجابة لن اال فلة وربط 

التعليي الحالي بالساب  والتنب  

قبلي بالتعليي المست  

Assessments 

 التقييي\التقويي 

Assessment does 

not align with 

lesson objectives 

or does not 

provide feedback 

on each student. 

ال تتط  أدوات التقييي 

مع محتوى الدر  

وأ دافل وال تعطي 

تغلية راجعل ل ل 

  الم 

Assessment 

provides 

feedback for 

each student and 

is aligned with 

most of the 

lesson’s 

objectives in 

content. 

يتط  التقويي مع معظي 

ا دا  الدر  

ومحتواه والتغلية 

الراجعة ت ون من 

 المدر  للطلبة فقط 

Assessment 

provides 

feedback for 

each student 

and is aligned 

with the lesson 

standards and 

objectives in 

content, and 

cognitive level 

(Bloom’s 

taxonomy). 

يتط  التقويي مع -

معطيات الدر  

ومحتواه وا لو  

التدريس و رب بلوب 

ول ن التغلية الراجعة 

Assessments clearly 

align with the lesson 

standards and 

objectives in content, 

mode (way it was 

taught), and cognitive 

level (Bloom’s 

taxonomy); provides 

focused feedback for 

teacher and every 

student. 

تتط  ادوات التقييي مع 

معطيات الدر  وأ دافل 

ومحتواه و ريقة التعليي 

 (بلوب )والمستوى الل ني 

وت ون التغلية الراجعة  ادفة 

 للمعلي ول ل  الم 
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Criteria  
Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

ت ون ل ل  الم فقط 

للمعلي  وليس   

Reflective 

Evaluation of 

Lesson (Added 

after the lesson 

is presented). 

 

الت مل )بعد للطا  

 )الدر 

Reflection is 

shallow, focusing 

on unimportant 

aspects of the 

lesson. 

ي ون الت مل ضعيطا  -

جدا بحيث يركز للن 

أمور غير لات أ مية 

.للدر   

Reflection 

focuses on the 

design and 

delivery of the 

lesson, 

identifying 

strengths and 

areas for 

improvement, 

but does not 

reflect on student 

learning. 

يقتصر الت مل للن  -

التمعن في تصميي 

الدر  و ريقة 

التدريس محددا نقا  

القوة وتل  التي تحتا  

الن تطوير وال 

يتعرض لمدى تعلي 

.الطال    

Reflection 

discusses 

student learning 

and strengths 

and areas for 

improvement in 

lesson design 

and delivery. 

يناقش الت مل مدى  -

تعلي الطلبة ونقا  

القوة في الدر  

واالمور التي تحتا  

الن تطوير في 

تصميي الدر  

. و ريقة التدريس  

Reflection 

demonstrates 

thoughtful 

consideration of the 

lesson is terms of 

student learning, 

identifying strengths 

and areas for 

improvement in 

lesson design, lesson 

delivery, and student 

engagement and 

achievement. 

الت مل للن الادة يشمل  -

بم ريات  النظر بش ل واع  

الدر  ومدى فا دتل في تعليي 

الطلبة وتحديد نقا  القوة في 

الدر  و ريقة التدريس 

ومدى تطالل الطال  

.وان ازاتةي   
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 نموذج المواعيد اليومية

 اة بوع                          

 

مل  : قي مالحظة تقديم   ت كد من والزياراتحتن يتم ن من جدولة المالحظات  للمشر  ال امعيبتعبفة  لا النمول  وقدتع

 للا تغير برنام    نموذج جديد

 

 _______________________________________________المعلي _الطالم ا ي 

 اون _______________________________________________المعلي المع

 ___________________ا ي المدر ة _____________________________

 _____________________المادة _الصف الدرا ي ____________________ 

 مولد الح ور للن المدر ة _________________ مولد المغادرة ____________

 

 الوقت األحد االرنين الثالراء األربعاء الخميس
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 لباقي المعلمين المعلم  والنماذج الخاصة بمالحظة الطالب المبادئ التوجيهية 

 

 (يستخدم عند مشاهدة الفصول األخرى)

 مشاهدة اكدارة الصفية : 1المهمة 

 /التطالل االجتماليما  و ال و العاب للغرفة الصطية؟ ما  ي  بيعة : ي م مالحظة بعض العوامل خالل المشا دة 

  لا التطالل؟  الشمصي بين اةفراد، وما  و معدل حدوث

 البيفة الصطية العامة .أ

  ل  ي مش عة للتطالل والتعلي أب انةا غير ودية؟ – كيف تبدو البيفة الصطية •

 في الصف الدرا ي؟ كيف يتي لرض ألمال الطال  •

للن  بيل المثال،  ل تع س ) الصطية؟ كيف يتي لرض اةلمال الماهة بالمواد التعليمية داخل الغرفة  •

 (االلمال مادة اللغة العربية في الصف؟ 

 

 له ما  و نوع ولدد التطالالت الصطية التي تحدث داخل الطصل الدرا ي؟ كيف يم ن تحسين وتطوير  .ب

 وفةي الطال ؟ لت ون أكثر فعالية في دلي تعلي  التطالالت

كي الوق  اللي يت لي بل المعلي أهنا  الدر ؟  ل يحتوي الحديث للن أ فلة أب : تطالل المعلمين مع الطال  •

 م رد تقديي للمعلومات؟

كي تعداد الطرك التي اتيح  للطال  لطر  اة فلة للن المعلي، أب  ل يقوب : تطالل الطال  مع المعلمين •

 فقط للن اة فلة المقدمة؟الطال  بتقديي لجابات بسيطة 

ما  ي الطرك التي تتا  للطال  للعمل بش ل تعاوني أو للتحدث مع بع ةي : تطالل الطالم مع الطالم •

 لدد ا؟وكي  البعض حول موضوع التعاون،

اختر واحدة للن اةقل من أ اليم اإدارة الصطية التي  تقوب بتطبيقةا، وقي بتقديي تقرير لن التقدب  :تطبيق. ج

  المحرز خالل الحلقة الدرا ية

 الوق  ا تراتي ية اإدارة  المالحظات

 البيفة 

  االنطباع العاب حول الصف 

  لرض ألمال الطال  

 التطالالت 

  المعلي مع الطالم 

  الطالم مع المعلي 

  الطالم مع الطالم 

 



 

39 
 

 

 مشاهدة االستراتيجيات التعليمية: 2المهمة 

  مشاركة الطال  في الدر  خالل مشا دة اال تراتي يات التعليمية، ينبغي أن ي ون التركيز للن بنية الدر  وكيطية 

 الدر  بنية  أ

 التعلي الطعال؟ ل تشمل خطة الدر   را   متنولة إشراك الطال  في  •

  ل يلتزب المعلي بمطة الدر ؟ •

  ل يت من الدر  ا تراتي يات محددة لتلبية احتياجات الطال  المتنولة ومرالاة الطروع الطردية؟ •

 

 مشاركة الطال    

 

 كيف يشترك الطال  بطعالية في الدر ؟ •

 كيف يعمل الطال  معا؟ •

 ما مدى ت رار   ال المعلي ة فلة مطتوحة اإجابة؟ •

 

 خالل المحرز التقدب  لن تقرير بتقديي  وقي  بتطبيقةا، اختر ا تراتي ية تعليمية واحدة للن اةقل  تقوب :تطبيق. ج

  الدرا ية الحلقة

 

 الوق  اال تراتي يات التعليمية المالحظات

 بنية الدر  

  التعلي الطعال 

  االلتزاب بمطة الدر  

  مرالاة الطروع 

 مشاركة الطال  

  مشاركة الطال  

  تعاون الطال  

  اة فلة مطتوحة اإجابة 
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  ممارسات التقييم مالحظة: 3 المهمة

 

 .الثالثة للمةمة والمتامي( البنا ي)التقييي الت ويني كل من ينبغي مرالاة وتطبي 

 التقييي الت وينيمن ا تمدامات  أمثلة .أ

 .الطالم لتلبية احتياجات التعليماتتعديل  ومن هي  الطالم، مستوى فةي  لتحديد •

 المعلومات بش ل يم ن للطال  فةمل واتبالل؟ أقدب  ل  -الدر  لرضلند  لمعلي تقييي اللاتي لال  •

 

 الت ويني أنواع التقييي  أمثلة للن .ب

 أ فلة مطتوحة اإجابة •

 المنظمات البصرية  •

 أوراع العمل أو االنشطة  •

 مرو ال بطاقات  •

 

 التقييي المتامي تمدامات أمثلة ال . 

 الطال  لالمات •

 الطال  دافعية   •

 مدر يةال التقارير  •

 

 الوق  ممار ات التقييي المالحظات

 التقييي الت ويني

  مدى فةي الطال  

  التقييي اللاتي للمعلي 

 حدد االنواع المستمدمة 

  ال /نعي   ال /نعي   ال /نعي 

المنظمات   اال فلة مطتوحة اإجابة  

 البصرية

 أوراع العمل 
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 بطاقات المرو   االختبارات   اال فلة محدودة اإجابة 

      

 التقييي المتامي

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج مالحظة الّدرس

Lesson Observation Form 
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Intern’s Name ( ا ي المعلي الطالم المعلي )__________________________________ 

 

Grade (الصف)  ____________________ Subject (الموضوع) ________________________ 

 

Observer’s Name (ا ي المالحظ) ___________ Date/Time (  _______________(الوق  / التاريخ

                                

Observer’s Role (دور المالحظ): Mentor (معلي معاون) College Supervisor (المشر  ال امعي) 

 

This observation form is to be used by the mentor teacher for daily lessons and 

observations. It may also be used by the college supervisor for visits to the intern’s 

classes. All the criteria are applicable to diploma students and to students in the Special 

Education program in both classroom and resource room settings. 

 

المشر  يم ن ا تمدامل أي ا من قبل   لا النمول  ممصص ال تمداب المعلي المعاون لمالحظة الدرو  اليومية  كما

أهنا  الزيارات الصطية للمتدر   جميع المعايير تنطب  للن  ال  الدبلوب والطال  في برنامج التربية ال امعي 

 الماهة في كل من غرفة الصَّف وغرفة المصادر 

Please check the most appropriate box (الرجا  وضع لشارة في الم ان المنا م): 

 

Pre-observation Planning تمطيط ما  

 قبل المالحظة    

 Yes  نعي  No  ال Evidence 

 الدتليل

Lesson plans are submitted to 

mentor and 

 supervisor with enough time for 

feedback. 

تي تسليي خطط الدر  للمدر  المعاون 

 والمشر 

قبل الدر  بوق  كا  إلطا  التغلية  

 الراجعة   

     

Lesson plans address all elements of 

the QU LP/IEP format.  

تغطي خطة الدر  جميع العناهر المتطقة مع   

      رمعايير جامعة قط

     

 Please use the next four point scale for the indicators below: 

Mark Constantly Obs (Constantly Observed) if the behavior was incorporated throughout the lesson. 

 مالحظ بش ل مستمر )مالحظ غالبا( بحيث يتي ادما  خالل الدر  
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Mark Satisfactory Obs (Satisfactory Observed) if you specifically saw the behavior.  

بش ل مقبول( بحيث يم ن رؤية السلوك  السلوك مالحظ )مالحظ   

Mark Obs with Improvement (Observed but needs improvement) if you specifically saw the behavior.  

 )السلوك مالحظ ول ن بحاجة لتحسن( بحيث يم ن رؤية السلوك 

Mark Not Obs (Not Observed) if you did not see the behavior at all during the lesson. 

                 للا كان السُّلوك غير مالحظ خالل الدر  ضع لشارة لند )غير مالحظ( 

Classroom Observation        

 المالحظة الصطية

Consta

ntly 

Obs 

 

مالحظ 

 غالبا

Satisfacto

ry Obs 

 مالحظ 

Obs with 

improvem

ent 

مالحظ   مع 

نيتحس  

Not 

Obs 

غير 

 مالحظ

Evidence 

 الدتليل

Preparation, Organization, and 

Management  التنظيي  ،التح ير، 

اإدارة الصطيةو  

   Beginning of the lesson بداية  

 الدر            

     

Materials are prepared and ready to 

use. 

 المادة التعليمية معدتة وجا زة لال تمداب 

     

Is prepared to begin class on time. 

 جا ز/ة لبد  الدر  في المولد المحدد لل 

     

Quickly focuses students’ attention 

on the topic.   

    جل  انتباه الطال  بسرلة    

     

States lesson objectives at the 

beginning of class.  

يحدد اة دا  في بداية الحصة     

     

Reviews material from previous 

class.  

 يراجع ما  ب  تدريسل في الدر  الساب  

     

   During the lesson               خالل الدر 

Encourages students to question and 

respond.  

                                                           

ع الطال  للن  ر  اة فلة واإجابة        يش تع  
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Provides constructive feedback.  يوفر

 تغلية راجعة بنا ة

     

Calls on and responds to students by 

name.  يدلو الطال  ب  ما ةي ويست يم لةي 

     

Encourages students as well as 

prevents or handles misbehavior by 

continually moving around the 

classroom.                               

ع الطال  كما يمنع أو يعالج                يش تع

 و  التَّصر  بالتنقل المستمر داخل غرفة 

  الصف  

     

   Finishing the lesson الدر              لنةا          

Summarizes main points of the 

lesson. ص النقا  الر يسية للدر      يلمتع       

     

Reminds students of assignments, 

etc.  

ر الطال  بالواجبات     للخ     يلكتع

     

Ends lesson without rushing ينةي  

ل   الدر  في الوق  المنا م بدون تع ُّ
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Instruction and Strategies        

 المطط و رع التدريس )اال تراتي يات(

Constantl

y Obs 

 

 مالحظ غالبا

Satisfa

ctory 

Obs 

 مالحظ 

Obs with 

improve

ment 

مع   مالحظ 

 تحسين

Not Obs 

 غير مالحظ

Evidence 

 الدتليل

   Content     المحتوى  

Explains concepts clearly.                                                           

                                                 

   يشر  المطا يي بوضو  

     

Presents the same information 

more than once and in various 

modes. 

يقدتب نطس المعلومات                       

 أكثر من مرة وبطرع ممتلطة  

     

Relates information to previous 

knowledge.                      

                                           

 يربط المعلومات بمبرات  ابقة    

     

Relates information to past, 

present, and/or future. 

يربط المعلومات بالماضي              

 والحاضر و/أو المستقبل       

     

Presents information in the 

context of students’ lives. 

يربط المعلومات في  ياع النص       

 بمبرات الطال  الحياتية  

     

Demonstrates relationships 

between different concepts. 

يوضد العالقات بين المطا يي          

 الممتلطة                              

     

Distinguishes between factual 

and nonfactual information. 

يميز بين المعلومات الواقعية و       

 غير الواقعية  

     

Clearly identifies opinions.       
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يشر                                         

  وجةات النظر بوضو  

Shares up-to-date information 

in the subject area. 

يقدب وبش ل مستمر المعلومات الحديثة 

 في موضوع الدر     

     

Strategies and Processes       

  اال تراتي يات والعمليات

     

Explains difficult content in 

more than one way. 

يشر  المحتوى الصعم                

 للطال  ب كثر من  ريقة 

     

 Type(s) of learning groups 

observed: (Mark all that apply) 

                                             

نوع /أنواع م مولات التعلي 

المالحظة: )ضع لشارة للن كل ما 

 ينطب (

     

Individual                   

   فردي 

     

Pair                               

 هنا ي

     

Small group    م مولة

  هغيرة 

     

Whole class           هف

 كامل  

     

Evidence of differentiation: 

Identify specific evidence on a 

separate sheet (Mark all that 

apply) 

دليل تنوع اة اليم:                 

حدتد وقا ع محدتدة للن ورقة  منطصلة  

 )حدد كل ما ينطب (             

     

Content: e.g., materials with 

varied readability levels, 
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multiple ways to access ideas 

or information 

المواد لات  ،للن  بيل المثال :المحتوى

مستويات القرا ة المتنولة، وا تمداب 

 رع متنولة لتوهيل اةف ار أو 

 المعلومات 

Process: e.g., different 

homework, tasks in multiple 

formats, options about how to 

work (alone, in pairs, etc.) 

للن  بيل  العملية التعليمية: 

الواجبات الدرا يَّة ، المثال

متعددة  المتنولة والمةمات

اةش ال واختيارات حوَل كيطية 

،     هنا يلتماب العمل )فردي، 

 للخ( 

     

Products: e.g., choice of 

multiple ways of 

demonstrating learning (essay, 

model, etc.), variety of 

assessment tasks 

، للن  بيل المثال المنتجات: 

إظةار اختيار  رع متعددة 

لملية التعلي )مقال، نمول  ،     

ع في أ اليم التقييي   للخ(، والتنوت

     

Asks questions to gain and 

hold students’ attention. 

                                                                 

 يطر  أ فلة ل ل  انتباه الطال                 

     

Uses sufficient “wait-time” 

when asking questions of 

students. 

يعطي وقتا كافيا لند  ر      

 اة فلة للن الطال             

     

Encourages students to answer 

each other’s questions. 
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Teaching /Learning technique(s) observed: (Mark all that apply) 

 ا تراتي يات التعليي والتعلي المالحظة: )ضع لشارة للن كل ما ينطب (   

    

Lecture                                                                                           اإلقا     

Group work (any size group(      لمل جمالي )بغض النظر لن

 الح ي(               

    

Student presentations لروض      

 الطال                                                        

    

Teacher-student discussion    

نقاش بين الطال  والمعلي                                      

    

ع الطال  للن لجابة أ فلة  يش تع

 بع ةي البعض  

Provides frequent feedback.  

غالبا  ما                              

 يعطي تغلية راجعة 

     

Demonstrates enthusiasm for 

the class and the subject. 

يبدي حما ا  للصف وللمادة   

 الدرا ية 

     

Supports students’ use of 

technology. 

يدلي ا تمداب الطال               

 للت نولوجيا                             

     

Teaches content that matches 

the students’ developmental 

level. 

يدرتع  المحتوى اللي يتال ب مع 

 مستوى تطور الطال              

     

Applies teaching strategies that 

are appropriate to the content 

identified in the lesson plan. 

يطب   رقا تعليمية مال مة للمحتوى 

ن في خطة الدر    المت مت
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Interactive lab or activity (With worksheets related to hands-on 

activity) 

 ممتبٌر تطاللي أو أنشطة )مع أوراع لمل لات هلة ب نشطة المحسو ات( 

    

In-class writing (Not worksheets)     

ال تابة داخل الصف الدرا ي )ليس  أوراع لمل(      

    

Individual worksheets         أوراع لمل منطردة     

  Assessments and Evaluations             القيا  والتقييي  

Misunderstandings and gaps in information are diagnosed through frequent 

questioning. 

 تحديد المعلومات غير المطةومة و غير الواضحة من خالل ت رار  ر  اة فلة   

    

Questions are drawn from a variety of cognitive levels (Bloom’s 

Taxonomy). 

 اة فلة مبنية بش ل متدر  بحيث تغطي المستويات المعرفية الممتلطة بحسم تصنيف بلوب 

    

Assessments (formative and summative) match standards, instruction, and 

lesson plan/IEP objectives. 

تتواف  التقييمات  وا  الت وينية أو المتامية مع المعايير و رع التدريس و خطة الدر  و   

  دا  التعليمية اة

    

Test (if present) matches standards, instruction, and lesson plan/IEP 

objectives.  

وأ دا  برنامج  الدر /، وخطة التدريس ، و رعيتطاب  االختبار )في حالة وجوده( مع المعايير

 التعليي الطردي    

    

 

Observer comments (مالحظات المالحظ):                                                             

 

Intern student teacher comments ( المعلي الطالم مالحظات  ):                                                                                                                                              

        

Intern Student Teacher Signature ( توقيع الطالم المعلي):    Date (التاريخ):   

 

Observer Signature (توقيع المالحظ):    Date (التاريخ):    
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 صحف التفكر إرلادات عامة 

 

 رررررررررررراال ي:ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  التاريخ: ررررررررررررررررررررررررررررر

 

 التط ر الماك ب :مالحظات التط ر: الرجا  ا تمداب اة فلة التالية لتوجيل 

 

 أ. تقييم منتصف الفصل:

 وضد لل ؟ الطال ؟   مالا كان التحدي اةكبر اللي واجةتل خالل النصف اةول من تدريس 1

 

   الكر حدها لي ابيا أو حالة لي تتوقع حدوهةا خالل النصف اةول من تدريس الطال ؟ وضد لل ؟2

 

 الل النصف الثاني من تدريس الطال  ؟  الكر اهنين من الم االت التي تريد تحسينةا خ3

 أ  أوال:

    هانيا:

 

  الكر  ريقة واحدة ترغم من خاللةا أن يقوب المعلي المتعاون بمسالدت ، بحيث لي يقدب المعلي العون بةا مسبقا أو 4

 وضد ل ؟ ل ؟ ترغم أن يستمر المعلي في تقديي  لا العون 

 

وب المشر  بمسالدت ، بحيث لي يقدب المشر  العون بةا مسبقا أو   الكر  ريقة واحدة ترغم من خاللةا أن يق5

 وضد لل ؟ ل ؟ ترغم أن يستمر المشر  في تقديي  لا العون 

 

 

 ب. للتقييم النهائي:

   ما  و التحدي اةكبر اللي واجةتل أهنا  تدريس الطال  لدي ؟ وضد لل ؟1

 ر ن احا؟ وضد لل ؟  في رأي ، ما ال انم من جوانم تدريس الطالم كان اةكث2

   كيف غيرت خبرة التدريم الميداني االت ا ات والمةارات الماهة ب  في الم االت التالية؟3

 أ  دلي التعلي ل ميع الطال 

    التدريس

    البحث

 د  القيادة
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 لغة عربية، دراسات إسالمية - الميدانيتقييم األداء في التدريب 
Clinical Experience Evaluation Survey (CEES) 

 

Bachelor and Diploma in Secondary Education  
Majors of: Arabic Language, Islamic Studies  

 
College of Education, Qatar University 

 كلية التربية، جامعة قطر
To be used by the College Supervisor, Mentor Teacher, and student teacher  at Mid-point and End Evaluations 

لتقييم النصفي والنهائيلوالمعلم المعاون والطالب المتدرب المشرف الجامعي قبل يتم استخدامه من   

 

Student teacher’s Name ( اسم الطالب
  :(المتدرب

Evaluator الُمقي ِّم: (circle one)             
Self (تقييم ذاتي)     Mentor Teacher ( المعلم المعاون)       College  Supervisor  (  المشرف
 (الجامعي

Mentor Teacher (المعلم المعاون):  College Supervisor (المشرف الجامعي):  

Subject (المادة):  Grade (الصف):  Date (التاريخ):  Total score (الدرجة النهائية):  

 Important: Please note that successful completion of the clinical experience requires that a candidate score at 
satisfactory level ((3.0) or above on at least 7 of the 8 unit learning outcomes. If by mid-term a candidate is not at 
this level, a remediation plan must be filed.  

 8على األقل من  7فأكثر( في  3.0هام جداً: يرجى مالحظة أن االنتهاء من التدريب الميداني بنجاح يتطلب أن يحقق الطالب المتدرب درجة مقبولة ) 
ها، وترفق مع لمخرجات تعلم الكلية. وإذا حقق الطالب مستوى أقل من ذلك في التقييم النصفي؛ فيجب أن يكون هناك خطة عالجية قد تم صياغتها وتنفيذ

 هذا النموذج.  
 

Instructions: Please mark the number that matches your observation for that item.  
Rating scale: 4= target 2=needs improvement 

 3= satisfactory 1=unsatisfactory 
 

      التقدير:مستخدماً مقياس  عبارةيرجى وضع عالمة على الرقم الذي يطابق مالحظاتك حسب كل  التعليمات:
 = غير مقبول  1  تحسين = يحتاج الى  2  = مقبول    3= مستهدف                4         
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Part I: Classroom Performance ( األداء الّصفي) 
 

LESSON PLANNING AND MATERIALS                                                     درس والمواد التعليميةالتخطيط لل  

1.  Innovative and flexible learning experiences are structured for individuals and group of students. 
(Evaluate on written lesson plan.) 

 خطة الدرس المكتوبة(.بناًء على يصمم خبرات تعليمية مبتكرة ومرنة لألفراد ولمجموعة من الطالب. )قَيم . 1       

Evidence الّدليل 

1.1 Identifies learning goals in Curriculum Standards 
and school-based curricula or IEP.  

يحدد األهداف التعليمية لمعايير المنهاج والمقررات التعليمية          
.الخطة التربوية الفرديةالمرتبطة بالمدرسة أو   

1 2 3 4 
 

 

1.2 Designs learning experiences suitable to students’ 
developmental level. 

.  الطالب لمستوى تطوريصمم خبرات تعليمية مناسبة            
1 2 3 4  

1.3 Plans and incorporates accommodations and 
modifications for special needs students. 

 يالطالب من ذو التي تالئميضع الخطط الالزمة مع التعديالت         
 االحتياجات الخاصة.        

1 2 3 4  

1.4 Designs learning and teaching strategies that are 
innovative and flexible. 

 يقوم بتصميم طرق تعلم وتعليم مبتكرة ومرنة.             
1 2 3 4  

1.5 Integrates teaching materials and resources in 
lesson development. 

يدمج أدوات التدريس والمصادر في عملية تطوير الدرس.      
1 2 3 4  

1.6 Designs lessons based on previous student learning 
by monitoring, assessing, and students’ feedback. 

يصمم دروساً بناًء على التَّعلم الّسابق للطالب عن طريق                 
.المتابعة والتقييم والتغذية الراجعة من الطالب  

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 6) 
(6معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على   

 

TEACHING AND CLASSROOM MANAGEMENT                       التدريس وإدارة الفصل  

2.   Teaching strategies and resources to engage students in effective learning are used.     
تخدم االستراتيجيات  التعليمية والمصادر إلشراك الطالب في عملية التعلم الفعالةيس   

Evidence الّدليل 

2.1 Identifies and states curriculum standard(s) that 
relate to the objectives at the beginning of the lesson. 
 يبين معياراً من معايير المنهاج المرتبطة باألهداف في بداية الدرس.

1 2 3 4  

2.2 Uses teaching strategies appropriate for curriculum 
standards. 

يستخدم طرق التدريس المالئمة لمعايير المنهج.     
1 2 3 4  

2.3 Engages students by using a range of materials and 
resources. 

يشرك الطالب باستخدام مجموعة من األدوات والمصادر.    
1 2 3 4  

2.4 Uses a variety of skills and resources to adapt lessons. 
 يستخدم أشكاال متنوعة من المهارات والمصادر لتعديل الدروس.  

1 2 3 4  

2.5 Organizes individual and group learning strategies 
during the lesson. 

 ينظم طرق التعلّم الفردية والجماعية أثناء الدرس.   
1 2 3 4  
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2.6 Employs print, multimedia, and electronic resources 
during the lesson. 

 يدمج مواد مطبوعة ومصادر إلكترونية متعدد أثناء إلقاء الدرس.   
1 2 3 4  

2.7. Uses questioning effectively to support student 
learning.  

 يستخدم طريقة التساؤل بشكل فعال لدعم تعلم الطالب
1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 7) 
(7الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على معدل   

 
 

LEARNING ENVIRONMENT                  بيئة التعل م  

4. A safe, supportive and challenging learning environment is created.                                                         4 .

بيئة تعلم آمنة وداعمة ومليئة بالتحديات.    توفير  
Evidence الّدليل 

4.1 Provides an environment that develops 
students’ positive attitudes and learning 
opportunities.   

 يوفر بيئة تَُطّور وتنمي اتجاهات إيجابية لدى الطالب وكذلك فرص التعلم.

1 2 3 4  

4.2 Conducts open, inclusive, equitable, and ethical 
interactions and communication with students. 

يقوم بإدارة ودمج التفاعالت والتواصل المفتوح والصريح                
 والمتساوي واألخالقي مع الطالب.

1 2 3 4  

4.3 Selects topics and issues that foster students’ 
critical thinking skills. 

 يختار موضوعات وقضايا تعزز مهارات التفكير الناقد لدى الطالب. 
1 2 3 4  

4.4 Provides an environment that helps students to 
interact and work collaboratively. 

 يوفر بيئة تساعد الطالب على التفاعل والعمل بطريقة تعاونية.   
1 2 3 4  

4.5 Provides reinforcement for appropriate behavior. 
م تعزيزاً                   وتشجيعاً للسلوك الالئق.يقّدِّ

1 2 3 4  

4.6 Provides feedback for inappropriate behavior.  
 يقدم تغذية راجعة للسلوك غير الالئق.                        

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 6) 
(6مقسومة على معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية   

 
 

RELEVANCE AND EXTENSIONS الترابط والتوسع في الخبرات                                           

5. Learning experiences that connect with the world beyond school are constructed.  
بناء الخبرات التعليمية التي ترتبط بالعالم خارج حدود المدرسة -5    

Evidence الّدليل 

5.1 Incorporates students’ interests and prior knowledge 
by linking to meaningful examples.  

 يدمج اهتمامات الطالب وتعلمهم السابق وذلك بربطها بأمثلة ذات معنى.        
1 2 3 4  

5.2 Connects across subject areas on topics, problems, and 
issues relevant to local, national, and global 
communities. 

والمشكالت والقضايا المتعلقة بالبيئة ربط مجاالت الدراسة بالموضوعات ي       
 المحلية والبيئة العالمية.

1 2 3 4  

5.3 Designs lessons that are technology-rich to take 
students beyond the school environment to investigate 
problems and propose possible solutions. 

ً ثرية         ً تلفت انتباه الطالب وتتجاوز بهم حدود بيئة يصمم دروسا تكنولوجيا
 المدرسة لتقصي المشكالت واقتراح حلول ممكنة.

1 2 3 4  
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5.4 Introduces students to work and leisure opportunities 
as appropriate. 

 يقّدم للطالب فرصا للعمل وفرصا للترفيه حسب ما يناسب.       
1 2 3 4  

5.5 Supports students in taking intellectual risks, testing 
ideas, and using initiative. 

يدعم الطالب في التحديات الفكرية وتحليل األفكار واالستفادة من               
 ر الطالب.المبادرة التي تدعم تفكي

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 5) 
(5معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على   

 
  

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت
6. Information and communication technology is applied and integrated in managing student learning and 

is integrated into student work. 
. يطبق ويدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توجيه تعلّم الطالب بدمجها في عملهم.6  

Evidence الّدليل 

6.1 Identifies students’ learning needs in relation to ICT. 
يحدد احتياجات الطالب التعليمية فيما يتعلق                                             

 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
1 2 3 4 

 
 

6.2 Selects ICT-based learning strategies and resources.  
يختار طرقاً ووسائل تعليمية قائمة                                                        

 على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
1 2 3 4 

 
 
 

6.3 Involves students in using ICT to organize and search 
information.
  

يشرك الطالب في استخدام تكنولوجيا المعلومات                               
 واالتصاالت لتنظيم البيانات والبحث عنها.     

1 2 3 4 
 
 
 

6.4 Evaluates ICT-based learning strategies and resources. 
يقيم طرق التعلّم والمصادر التعليمية القائمة على                                        

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
1 2 3 4 

 
 
 

6.5 Accesses and manages information on student learning 
using ICT resources. 

يوظف ويدير المعلومات في عملية تعلّم الطالب مستخدماً موارد                 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.   

1 2 3 4 
 
 
 

Average for this section: (Total score divided by 5) 
(5معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على   

 

ASSESSMENT         التقييم 

7. Student learning is assessed and reported                                                                         
تقييم تعلم الطالب ووضعه في صورة تقارير.. 7         

Evidence الّدليل 

7.1 Monitors students closely during the lessons. 
يراقب الطالب                                                                          

 عن قرب أثناء إلقاء الدروس.  
1 2 3 4  

7.2 Plans valid and reliable assessments, aligned to 
objectives, 

 األهدافيضع تقييمات تمتاز بالصدق والثبات  وتتماشى مع        
1 2 3 4  

7.3 Assesses and reports students’ learning using multiple 
methods of assessment. 

ِّّ يقي           م ويقدم تقريراً عن تعلم الطالب باستخدام عدة أساليب ّّ
 تقييمية.

1 2 3 4  
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7.4  Provides clear, accurate, and concise feedback to 
students on the outcomes of assessment.   

يقدم تغذية راجعة واضحة ودقيقة وموجزة للطالب                               
 حول مخرجات التقييم.

1 2 3 4  

7.5 Reviews assessments for continued appropriateness. 
 يراجع التقييمات لضمان استمراريةِّ مناسبتها.     

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 5) 
(5معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على   

USING PEDAGOGY TO IMPROVE LEARNING                     استخدام طرق التدريس لتحسين التَّعُّلم 

8. The knowledge of students and how they learn is applied to support student learning and 
development. 

تطوير الطالب وتعليمهم.يتم تطبيق معرفة الطالب وكيفية تعلُّمهم للمساعدة في  .8  

Evidence الّدليل 

8.1 Demonstrates (models) inquiry-based practices that 
support student learning. 
 يظهر ممارسات معتمدة على االستقصاء بصورة تدعم تعلم الطالب.

1 2 3 4  

8.2 Encourages students to interact respectfully with 
others including those with diverse backgrounds. 

يشجع الطالب على التفاعل باحترام مع اآلخرين بما في ذلك أصحاب الثقافات 
 المتنوعة.

1 2 3 4  

8.3 Develops and implements learning experiences in 
which students learn and practice conflict resolution 
and negotiation. 

تعليمية والتي من خاللها يتعّلم الطالب ويتدربون على  خبرات ينمي وينفذ   
 إيجاد الحلول  والتفاوض في النزاعات.

1 2 3 4  

8.4  Designs and implements learning experiences that 
encourage students to develop their own goals and 
achieve them. 

 أهدافهم وتحقيقها. وضعيصمم وينفذ خبرات تعليمية تشجع الطالب على 

1 2 3 4  

8.5 Identifies and accesses services within the community, 
as appropriate, to support students with personal 
and/or academic issues.  

يحدد ويصل إلى الخدمات المجتمعية، أينما يناسب، لمساندة                 
 الطالب في األمور الشخصية أو األكاديمية.

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 5) 
(5معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على   

 
 
 

SUBJECT AREA KNOWLEDGE     المعرفة بالمادة الدراسية    

  9 Teaching/subject area knowledge is applied to support student learning.                                                      9 .

 تطبيق المعرفة بالموضوع لدعم تعلُّم الطالب.   
Evidence الّدليل 

9.1 Demonstrates knowledge of subject area during 
lessons. 

 يظهر معرفة بالمادة الدراسية أثناء الدروس. 
1 2 3 4  

9.2 Presents lessons that follow Qatar Curriculum 
Standards or the school-developed curriculum. 

المعمول يقدم الدروس التي تتبع معايير المناهج القطرية أو مناهج المدرسة  
  .بها

1 2 3 4  



 

56 
 

9.3 Engages students in applying methods of inquiry. 
 .االستقصاءيشرك الطالب في تطبيق طرق      

1 2 3 4  

9.4 Promotes critical and creative thinking, decision-
making, and problem solving skills.  

ز التفكير النقدي واإلبداعي ومهارات صنع القرار وحل    .المشكالتيعّزِّ
1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 4) 
(4معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على   

 
 
  

Part II: Professional Evaluation  ( االحترافي-التقييم المهني  ) 
 

PROFESSIONAL TEAMS            الفَِّرق المهنية 

10. Intern works as a member of professional teams        
  . يعمل المتدرب كعضٍو في الفَِّرق المهنية.10                                                                                               

Evidence الّدليل 

10.1 Meets personal work-related goals and priorities. 
                    يحقق األهداف واألولويات الشخصية المرتبطة بالعمل.   

1 2 3 4  

10.2 Contributes to professional teams. 
 يساهم في الفرق المهنية.              

1 2 3 4  

10.3 Works with others to maximize student learning. 
  الطلبة إلى أقصى درجة.يعمل مع اآلخرين لرفع مستوى تعلّم  

1 2 3 4  

10.4 Contributes to improving the performance of 
professional teams. 

  يساهم في تحسين أداء الفَِّرق المهنية.  
1 2 3 4  

COMMUNITY INVOLVEMENT             المشاركة المجتمعية 

11. Intern builds partnerships with families and the community                                                               
. يبني المتدرب عالقات شراكة مع األسر والمجتمع. 11   

Evidence الّدليل 

11.1 Builds relationships with families and the 
broader community to enhance student 
learning. 

 يبني عالقات شراكة مع األسر والمجتمع ككل بهدف تحسين تعلّم الطلبة.  

1 2 3 4  

11.2 Establishes learning environments that 
acknowledge students’ families and 
communities 

 هم. اتينشىء بيئات تعلم فيها تقدير ألسر الطلبة ومجتمع   

1 2 3 4  

PROFESSIONALISM       المهنيَّة  

12. Intern reflects on, evaluates, and improves professional practice.    12 يتفكر .

 المتدرب في الممارسات المهنية و تقييمها و تطويرها.
Evidence الّدليل 

12.1 Reflects critically on professional practice. 
 يتفكر بصورة ناقدة في الممارسات المهنية.      

1 2 3 4  

12.2 Engages in personal and professional development. 
 يشارك في التطوير المهني والشخصي.            

1 2 3 4  

12.3 Recognizes the role of the MOEHE policies in school 
governance. 

في إدارة دور سياسات وزارة التعليم والتعليم العالي يتعّرف على    
 المدرسة.

1 2 3 4  
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12.4 Meets ethical, accountability, and professional 
requirements. 

 يحقق متطلبات المسؤولية األخالقية والمهنية.      

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 10) 
(10معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على   

 
 
 
**QU COLLEGE OF EDUCATION EXPECTATIONS FOR PROFESSIONALISM 

كلية التربية/ جامعة قطر لمهنّية المعلمين توقعات  
 

PROFESSIONAL BEHAVIORS  السلوكيات المهنية 

1. Attendance and Punctuality       دالحضور ودقة المواعي  

Evidence الّدليل 

1.1 Arrives on time.                                                                                                                         
ل في الموعد                   يصِّ

 1 2 3 4 
 

 

1.2 Stays until the end of the school day.                                                                        
  يَبقى حتى نهاية اليوم الدراسي

 1 2 3 4  

1.3 Notifies mentor and supervisor if absent.                                                     
عند الغياب الموجهيُبَلّغ المدرس المعاون و   

 1 2 3 4  

1.4 Makes up missed days.                                                                                                       
  يُعّوض أيام الغياب   

 1 2 3 4  

2. Professionalism      المهنية 

        2.1Dresses appropriately 4 3 2 1  يَلبس مالبس مناسبة  

2.2 Demonstrates preparedness.                                                                                                  

  4 3 2 1    يُظهر االستعداد

2.3 Demonstrates a positive attitude.                                                                                        

  4 3 2 1  يُظهر سلوكاً إيجابياً 

2.4 Willingly accepts responsibilities.                                                                                    

قبل المسؤوليات برضاً يَ    1 2 3 4  

2.5 Completes tasks as instructed.                                                                                
 يُكمل المهام حسب اإلرشادات

 1 2 3 4  

2.6 Seeks advice and/or feedback.                                                                             
عةطلب النصيحة و/أو التغذية الراجيَ   

 1 2 3 4  

2.7 Accepts feedback constructively.                                                                                
قبل المالحظات بشكل بناءيَ   

 1 2 3 4  

2.8 Demonstrates respect for mentor, students, 
parents, and others 

ولآلخرين وللطالب ولآلباء المعاون للمدرسيُظهر احتراماً    
 
  . 

1 2 3 4  

2.9 Assumes responsibility for routine tasks without 
being asked repeatedly. 

  لية المهام الروتينية بدون تكرار الطلبومسؤ يَتولى
 1 2 3 4  

2.10 Completes routine paperwork on time.                                                            
 . يُنهي األوراق الروتينية في مواعيدها

 1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 14) 
(14معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على   



 

58 
 

 

 

Part III. Professional Dispositions     (التوجهات المهنية )
 

Teaching  التدريس  

1. Content: Upholds high standards for 
content knowledge for all students. 

المحتوى : يحافظ على معايير مرتفعة لمعرفة المحتوى لدى جميع 

 طالبال

1 2 3 4  

2. Pedagogy: Makes decisions consistent with 
the belief that all students can learn. 

لديه القدرة الب التدريس : يتخذ قرارات  بما يتفق مع االعتقاد أن كل ط

 على التعلم .

1 2 3 4  

3. Diversity: Validates students’ unique 
strengths and ways of learning. 

 طالبالتنوع : يتأكد من نقاط القوة الفريدة وطرق التعلم لدى ال

1 2 3 4  

4. Technology: Demonstrates willingness to 
adopt the most appropriate learning 
resources, including ICT resources. 

التكنولوجيا: يظهر رغبة في تبني معظم مصادر التعلم المناسبة، بما في 

 ذلك مصادر تكنولوجيا المعلومات .

1 2 3 4  

Scholarship البحث العلمي 

5. Problem Solving: Recognizes the 
importance of and uses a systematic 
approach to problem solving and decision-
making. 

حل المشكالت: يدرك أهمية المنهج المنظم ويستخدمه لحل المشكالت 

 واتخاذ القرارات .

1 2 3 4  

6. Scholarly Inquiry: Reflects on personal 
beliefs and practices about teaching and 
learning. 

االستقصاء البحثي : يتفكر في معتقداته الشخصية وفي ممارسات 

 التدريس والتعلم.

1 2 3 4  

Leadership  القيادة  

7. Ethical Values: Treats all students, parents, and 
colleagues with fairness and dignity. 

وأولياء االمور وزمالءه بإنصاف  طالبالقيم االخالقية : يعامل جميع ال

 ونزاهة  

1 2 3 4  

8. Readily engages with new opportunities and tasks. 

 يشترك طواعية في فرص ومهام جديدة
1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 8) 
(8معدل الدرجة على هذا القسم )الدرجة الكلية مقسومة على   

 
 
 

Comments (مالحظات):                                                                                                                 
 
Strengths (نقاط القوة): 
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Areas for improvement ( المجاالت

:(التحسين                                                                                                                                       
 
Summary (الخالصة) 
 
 
 
Intern Signature (توقيع المتدرب):    Date (التاريخ):   
 

Observer Signature (توقيع المالحظ):    Date (التاريخ 
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 ة دراسات اجتماعي  -  الميدانيتقييم األداء في التدريب 
Clinical Experience Evaluation Survey (CEES) 

 

Bachelor and Diploma in Secondary Education  
Majors of: Social Studies 

 

College of Education, Qatar University 

جامعة قطر ، كلية التربية  

To be used by the College Supervisor, Mentor Teacher, and Intern at Mid-point and End Evaluations 

والنهائيفي التقييم النصفي  علموالطالب الم والمعلم المعاونالمشرف الجامعيقبل يتم استخدامه من   

 

Student teacher’s Name ( معلماسم الطالب ال ):  Evaluator الُمقيّكم: (circle one)              

Self (تقييم ذاتي)     Mentor Teacher (المعلم المعاون)       College 
Supervisor (المشرف الجامعي) 

Mentor Teacher (المعاون المعاون):  College Supervisor (المشرف الجامعي):  

Subject (المادة):  Grade (الصف):  Date (التاريخ):  Total score (الدرجة النهائية):  

 Important: Please note that successful completion of the clinical experience requires that a candidate score at 
satisfactory level ((3.0) or above on at least 7 of the 8 unit learning outcomes. If by mid-term a candidate is not at 
this level, a remediation plan must be filed.  
 

 8للن اةقل من  7ف كثر( في  3.0 اب جدا : يرجن مالحظة أن االنتةا  من التدريم الميداني بن ا  يتطلم أن يحق  الطالم المتدر  درجة مقبولة ) 
 ا، وترف  مع لممرجات تعلي ال لية  وللا حق  الطالم مستوى أقل من لل  في التقييي النصطي؛ في م أن ي ون  ناك خطة لالجية قد تي هياغتةا وتنطيل

  لا النمول    

 

Instructions: Please mark the number that matches your observation for that item.  
Rating scale: 4= target 2=needs improvement 

 3= satisfactory 1=unsatisfactory 
 

      التقدير:مستخدماً مقياس  ارةيرجى وضع عالمة على الرقم الذي يطابق مالحظاتك حسب كل عب التعليمات:
 = غير مقبول  1  تحسين = يحتاج الى  2  = مقبول    3= مستهدف                4         
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Part I: CLASSROOM PERFORMANCE )األداء الصفي( 
 

 1 2 3 4 Evidance 

1. Plans for student progress and achievement مطط لتحسين أدا  ي

 الطالم ولن ازه
 

1.1 Sets SMART learning objectives that reflect the taught 
curriculum.  

 .تع س المنا ج الدرا ية( SMARTبشرو  )يصيغ أ دا  تعلي هحيحة 
 1 2 3 4 

 

1.2     Selects a range of supporting learning resources to meet 
curriculum objectives.  

 م مولة من مصادر التعلي الدالمة لتحقي  أ دا  المنا ج الدرا يةيمتار 

 1 2 3 4 
 

1.3     Caters for different groups of students (including gifted and 
talented and ASEN students.  

بما في لل  الطال  المو وبين والمتطوقين و )يقدب الدلي لم مولات ممتلطة من الطال  

ASEN. 

 1 2 3 4 

 

1.4     Uses student data to plan for student progression  
 يستمدب بيانات الطال  للتمطيط لتحسين أدا ةي

 1 2 3 4 
 

1.5     Selects flexible and innovative strategies and classroom 
activities.  

 يمتار ا تراتي يات و أنشطة تعليمية مرنة ومبت رة

 1 2 3 4 
 

Average score: Total divided by 5    اكجمالي مقسوًما على: النقاطمتوسط  
 

 

2.      Engages students and developing them as learners  
  لشراك الطال  وتطوير ي كمتعلمين

 

 2.1    Engages students in active and challenging learning.  

.يشرك الطال  في التعلي النشط المتميز بطرك للتحدي  
 1 2 3 4 

 

 2.2    Uses a variety of activities and supporting learning resources. 

  .يستمدب م مولة متنولة من اةنشطة ومصادر التعلي الدالمة
 1 2 3 4 

 

 2.3     Provides learning experiences matched to students’ curricular 
learning experiences 

 يوفر خبرات تعلي تتواف  مع خبرات تعلي المنا ج الدرا ية للطال  
 1 2 3 4 

 

 2.4     Develops students' literacy and numeracy skills  
وال تابة والحسا  لدى الطال يطور مةارات القرا ة    

 1 2 3 4 
 

 2.5     Develops students as independent learners   
 يطور الطال  كمتعلمين مستقلين

 1 2 3 4 
 

 2.6     Develops students’ higher order thinking skills   
طور مةارات التط ير العليا لدى الطال ي  

 1 2 3 4 
 

2.7     Implements the MoEHE curriculum and provides cross-
curricular experiences.  

ويوفر المبرات لبر المنا ج المعتمدة من  ر  وزارة التعليي ينطل المنا ج الدرا ية 

 .الدرا ية

 1 2 3 4 

 

2.8. NCSS 2a: Plans learning experiences that demonstrate social 
studies knowledge aligned with the C3 Framework and Qatar 
National and Curriculum Content Standards.   

بمعار  الدرا ات االجتمالية المتوافقة مع  يمطط لمبرات التعلي التي تدل للن االلماب

.ل ار لمل ومعايير المنا ج لدولة قطر   

 1 2 3 4 

 

2.9. NCSS 2b: Plans learning sequences that effectively engage 
learners with disciplinary concepts, facts, and tools from the 

 1 2 3 4 
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social studies disciplines to facilitate social studies literacies 
for civic life.  

خرا ط، )الحقا   وأدوات الدرا ة الطال  بطعالية مع المطا يي ويدمج يمطط لتعلي متسلسل 

من فروع الدرا ات االجتمالية؛ لتسةيل لملية تعلي الدرا ات ( للخ.. وها   أهلية 

  االجتمالية للحياة المدنية

2.10 NCSS 2c: Plans learning sequences that engage learners in 
disciplinary inquiry to develop social studies literacies to 
facilitate social studies literacies for civic life.  

يمطط مواقف تعلي متسلسلة، تبشرك المتعلمين في تقصي معار  الدرا ات االجتمالية؛ 

ةا، بغرض تيسير ا تمداب هقافتةي في الدرا ات االجتمالية في لتطوير مستوى هقافتةي ب

 .حياتةي المدنية

 1 2 3 4 

 

2.11   NCSS 2b: Plans learning sequences that require learners to 
create diverse forms of representation that convey social 
studies knowledge and civic competence.   

يبمطط لمواقف تعلي متسلسلة، تتطلم من المتعلمين لنشا  اش ال متنولة من التمثيل والر وب 

 البيانية، تع س معرفة الدرا ات االجتمالية وال طا ة المدنية لديةي

 1 2 3 4 

 

2.12   NCSS 2e: Plans learning sequences that use technology to 
foster civic competence.  

 .يبمطط لمواقف تعلي متسلسلة تستمدب الت نولوجيا لتعزيز ال طا ة المدنية
 1 2 3 4 

 

2.13  NCSS 4b: Facilitates collaborative, interdisciplinary learning 
environments. 

 .تسةيل بيفات التعلي التعاونية والمتعددة التمصصات
 1 2 3 4 

 

2.14  NCSS 4b: Engages learners in using facts, concepts, and tools 
related to social studies. 

 .ا تمداب الحقا   والمطا يي واةدوات المتعلقة بالدرا ات االجتماليةلشراك الطال  في 
 1 2 3 4 

 

2.15  NCSS 4b: Engages students in creating disciplinary forms of 
representation.  
خرا ط، )لشراك الطال  في لنشا  أش ال متنولة لتمثيل البيانات في الدرا ات االجتمالية 

 ( . للخ...ش ال توضيحية ر وب بيانية، ا

 1 2 3 4 

 

2.16  NCSS 4b: Engages students in conducting inquiry in social 
studies 

 لشراك الطال  في لجرا  التقصي في الدرا ات االجتمالية
 1 2 3 4 

 

2.17 NCSS 4c: Engages learners in ethical reasoning to 
deliberate social, political, and economic isues and 
communicate conclusions. 

تعزيز التط ير اةخالقي لدى المتعلمين لمسالدتةي في تناول الق ايا السيا ية واالجتمالية  

 واالقتصادية

 1 2 3 4 

 

Average score: Total divided by  17 اكجمالي مقسوًما على: النقاطتوسط م  

 

 

3.  Creates safe, supportive and challenging learning environments  
 يمل  بيفات تعلي آمنة ودالمة وتحتوي للن بعض التحديات

 

 3.1 Establishes classroom routines and high standards of behavior to 
support learning. 

.السلوك لدلي التعلييحدد روتين الطصول الدرا ية ومعايير لالية من    
 1 2 3 4 

 

 3.2 Encourages students to take initiative and responsibility for their 
own behavior and learning.  

.يش ع الطال  للن اتمال المبادرة والمس ولية لن  لوكةي وتعلمةي  
 1 2 3 4 

 

 3.3 Encourages students to have respect for themselves and others.  

.يش ع الطال  للن االحتراب ةنطسةي واآلخرين  
 1 2 3 4 

 

3.4  NCSS 4a: Uses knowledge of learners’ socio-cultural assets, 
learning demands, and individual identities to plan and 

 1 2 3 4 
 



 

63 
 

implement relevant and responsive pedagogy that ensures 
equitable learning opportunities in social studies. 
يستمدب المعرفة باةهول االجتمالية والثقافية للمتعلمين ، ومتطلبات التعلي ، والةويات 

ا تعليمية منصطة في  الطردية؛ لتمطيط وتنطيل  رع تدريس مال مة ت من فره 

.الدرا ات االجتمالية  

Average score: Total divided by  4   اكجمالي مقسوًما على: النقاطمتوسط  

 

 

4.   Assesses students’ learning and uses assessment data to 
improve achievement  

 يقيي تعلي الطال  ويستمدب بيانات التقييي لتحسين اةدا 

 

 4.1 Prepares and documents all types of assessment.   

.يقوب بإلداد وتوهي  جميع أنواع التقييي  
 1 2 3 4 

 

 4.2 Marks students’ work regularly.   

.يصحد لمل الطال  بانتظاب  
 1 2 3 4 

 

 4.3 Analyses and uses assessment data to support learning.  

.ويستمدب بيانات التقييي لدلي التعلييحلل   
 1 2 3 4 

 

 4.4 Provides constructive feedback to students about their work and 
assessments.  

.يقدب التغلية الراجعة البنا ة للطال  حول لملةي وتقييماتةي  
 1 2 3 4 

 

 4.5 Shares information about students with colleagues to support 
students’ learning.  

.شارك معلومات حول الطال  مع الزمال  لدلي تعلي الطال ي  
 1 2 3 4 

 

4.6  NCSS 3a: Designs and implements a range of authentic 
assessments that measure learners’ mastery all of the following:  
disciplinary knowledge, inquiry, and forms of representation for 
civic competence. All assessments are  aligned with Qatar 
National Curriculum Standards. 

التي تقيس مدى لتقان المتعلمين ل ل ( الحقيقية)يصمي وينطل م مولة من التقييمات اةهيلة 

للمادة، اال تقصا ، أنما  تمثيل البيانات الالزمة لل طا ة المعرفة التمصصية : من

  .المدنية، وبحيث تتماشن جميع التقييمات مع معايير المنا ج الو نية القطرية

 1 2 3 4 

 

4.7  NCSS 3b: Designs and implements learning experiences that 
engage learners in disciplinary knowledge, inquiry, and forms of 
representation for civic competence and demonstrate alignment 
with Qatar National Curriculum Standards.  

يصمي وينطل المبرات التعليمية التي تشرك المتعلمين في المعرفة التمصصية للمادة، 

المدنية، ويظةر التواف  مع معايير واال تقصا ، وأنما  تمثيل البيانات الالزمة لل طا ة 

 .المنا ج الو نية القطرية

 1 2 3 4 

 

4.8  NCSS 3c: Uses theory and research to implement a variety of 
instructional practices and authentic assessments featuring 
disciplinary knowledge, inquiry, and forms of representation for 
civic competence.  

واةبحاث لتطبي  م مولة متنولة من الممار ات التعليمية والتقييمات  اتيستمدب النظري 

الحقيقية التي تتميز بالمعرفة التمصصية، والتقصي، وأنما  تمثيل البيانات الالزمة 

 لل طا ة المدنية

 1 2 3 4 

 

4.9  NCSS 3d: Exhibits data literacy by using assessment data to guide 
instruction decision-making and reflect on student learning 
outcomes related to disciplinary knowledge, inquiry, and forms of 
representations for civic competence. 

 1 2 3 4 
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يستمدب بيانات التقييي لتوجيل القرارات في العملية التعليمية ويت مل في نتا ج تعلي الطال  

لقة بالمعرفة التمصصية ، واال تقصا  ، وأنما  تمثيل البيانات الالزمة لل طا ة المتع

 المدنية
4.10 NCSS 3e: Engages learners in self-

assessment practices that support 
individualized learning outcomes related to disciplinary 
knowledge, inquiry, and  
forms of representation for civic competence 

لشراك المتعلمين في ممار ات التقييي اللاتي التي تدلي نتا ج التعلي الطردية المتعلقة بالمعرفة 

 .التمصصية ، واال تقصا  ، وأش ال التمثيل لل طا ة المدنية

 1 2 3 4 

 

Average score: Total divided by 10  اكجمالي مقسوًما على: النقاطمتوسط  

 

 

5.   Demonstrates high professional practices and engaging in 
continuous professional development.  

 تنطيل ممار ات مةنية لالية واالنمرا  في التطوير المةني المستمر

 

 5.1 Reflects critically on professional practice to improve 
performance.  

 يت مل في الممار ات المةنية ليحسن أدا ه

 1 2 3 4 
 

 5.2 Develops self professionally and is involved in professional 
learning networks.  

التعلي المةنيةيعمل للن تطوير اللات مةنيا ويشارك في شب ات   

 1 2 3 4 
 

 5.3 Keeps up to date with subject and educational knowledge.  
التعليمية المادة الدرا ية والمبادة بمست دات يلي  

 1 2 3 4 
 

 5.4 Demonstrates professional practices that reflect impact of 
professional development learning.  

الممار ات المةنية التي تع س ت هير التطوير المةني للن أدا ل يبظةر  

 1 2 3 4 
 

 5.5 Carries out the assigned duties and responsibilities.   
المطلوبةينطل الواجبات والمس وليات   

 1 2 3 4 
 

5.6 Follows MoEHE laws and policies related to the educational field 
 يلتزب بقوانين و  يا ات وزارة التعليي و التعليي العالي 

 1 2 3 4 
 

Average score: Total divided by 6   اكجمالي مقسوًما على: النقاطمتوسط   
 

 

6.   Maintains effective partnerships with parents and community.  
أوليا  اةمور والم تمعيقيي شراكات فعالة مع   

 

 6.1 Communicates effectively with parents to improve students’ 
learning and achievement.  

 التواهل بطعالية مع أوليا  اةمور لتحسين تعلي الطال  وأدا ةي

 1 2 3 4 
 

 6.2 Makes use of local partnerships to support students’ learning and 
achievement.  

 ا تمداب الشراكات المحلية لدلي تعلي الطال  وأدا ةي

 1 2 3 4 
 

 6.3 Prepares students to become local and global citizens.  
 يعد الطال  ليصبحوا موا نين محليين ولالميين

 1 2 3 4 
 

Average score: Total divided by. 3  اكجمالي مقسوًما على: النقاطمتوسط  

 

 

 
 

 

 

Part II: PROFESSIONAL EVALUATION  ( االحترافي-التقييي المةني  ) 
QU COLLEGE OF EDUCATION EXPECTATIONS FOR PROFESSIONALISM 

كلية التربية/ جامعة قطر لمهنيّة المعلمين توقعات  
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PROFESSIONAL BEHAVIORS                                                                    السلوكيات المهنية 

1.0 Attendance and Punctuality                الحضور ودقة المواعيد 

Evidence الدتليل 

1.1 Arrives on time.                                                                                                                         
ل في المولد                   يصع

 1 2 3 4 
 

 

1.2 Stays until the end of the school day.                                                                        
  يَبقن حتن نةاية اليوب الدرا ي

 1 2 3 4  

1.3 Notifies mentor and supervisor if absent.                                                     
لند الغيا  الموجليببَلتغ المدر  المعاون و   

 1 2 3 4  

1.4 Makes up missed days.                                                                                                       
ض أياب الغيا       يبعوت

 1 2 3 4  

2.0 Professionalism                    المهنية  

2.1 Dresses appropriately            4 3 2 1   يَلبس مالبس منا بة  

2.2 Demonstrates preparedness.                                                                                                  

  4 3 2 1    يبظةر اال تعداد

2.3 Demonstrates a positive attitude.                                                                                        

  4 3 2 1  يبظةر  لوكا  لي ابيا  

2.4 Willingly accepts responsibilities.                                                                                    

قبل المس وليات برضا  يَ    1 2 3 4  

2.5 Completes tasks as instructed.                                                                                

  4 3 2 1  يب مل المةاب حسم اإرشادات

2.6 Seeks advice and/or feedback.                                                                             

أو التغلية الراجعة/ طلم النصيحة ويَ    1 2 3 4  

2.7 Accepts feedback constructively.                                                                                

قبل المالحظات بش ل بنا يَ    1 2 3 4  

2.8 Demonstrates respect for mentor, students, parents, 

and others وللطال   للمدر  المعاونيبظةر احتراما                

 ولآلبا  ولآلخرين
1 2 3 4  

2.9 Assumes responsibility for routine tasks without being 

asked repeatedly. 

   لية لن المةاب الروتينية بدون ت رار الطلمومس ال يَتولن

 1 2 3 4  

2.10 Completes routine paperwork on time.                                                            

  4 3 2 1  . يبنةي اةوراع الروتينية في مواليد ا

Average for this section: (Total score divided by 14) 
(14الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 
PART III. UNIT OUTCOMES 

 

Teaching  التدريس  
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1. Content: Applies key theories and concepts of 

the subject matter. 

المحتوى : يحافظ للن معايير مرتطعة لمعرفة المحتوى لدى جميع 

 اة طال

1 2 3 4  

2. Pedagogy: Plans effective instruction to 

maximize student learning.  

التدريس : يتمل قرارات  بما يتط  مع االلتقاد أن كل  طل لديل القدرة 

 للن التعلي  

1 2 3 4  

3. Technology: Uses current and emerging 

technologies in instructionally powerful ways. 

الت نولوجيا: يظةر رغبة في تبني معظي مصادر التعلي المنا بة، بما في 

 لل  مصادر ت نولوجيا المعلومات  

1 2 3 4  

4. Diversity: Fosters successful learning 

experiences for all students by addressing 

individual differences. 

 الطريدة و رع التعلي لدى اة طالالتنوع : يت كد من نقا  القوة 

1 2 3 4  

Scholarship البحث العلمي 

5. Problem Solving: Arrives at data-informed 
decisions by systematically examining a variety of 
factors and resources. 

البحث العلمي: يدرك أ مية المنةج المنظي ويستمدمل لحل المش الت 

 واتمال القرارات  

1 2 3 4  

6. Scholarly Inquiry: Actively engage in scholarship by 
learning from and contributing to the knowledge 
base in education. 
 

اال تقصا  البحثي : يتط ر في معتقداتل الشمصية وفي ممار ات 

 التدريس والتعلي 

1 2 3 4  

Leadership  القيادة  

7. Ethical Values: Applies professional ethics in all 
educational contexts. 

القيي االخالقية : يعامل جميع اة طال وأوليا  االمور وزمال ه بإنصا  

 ونزا ة  

1 2 3 4  

8. Leads positive change in education.  
 يشترك  والية في فرك ومةاب جديدة

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 8)       (8معدل الدرجة للن  لا القسي )الدرجة ال لية مقسومة للن  

 

PART IV: Professional Dispositions    (التوجهات المهنية)  
 
 

Teaching  التدريس  

1. Content: Upholds high standards for content 
knowledge for all students. 

المحتوى : يحافظ للن معايير مرتطعة لمعرفة المحتوى لدى جميع 

 اة طال

1 2 3 4  
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2. Pedagogy: Makes decisions consistent with the 
belief that all students can learn. 

التدريس : يتمل قرارات  بما يتط  مع االلتقاد أن كل  طل لديل القدرة 

 للن التعلي  

1 2 3 4  

3. Diversity: Validates students’ unique strengths and 
ways of learning. 

 التنوع : يت كد من نقا  القوة الطريدة و رع التعلي لدى اة طال

1 2 3 4  

4. Technology: Demonstrates willingness to adopt the 
most appropriate learning resources, including ICT 
resources. 

الت نولوجيا: يظةر رغبة في تبني معظي مصادر التعلي المنا بة، بما في 

 لل  مصادر ت نولوجيا المعلومات  

1 2 3 4  

Scholarship البحث العلمي 

5. Problem Solving: Recognizes the importance of 
and uses a systematic approach to problem solving 
and decision-making. 

البحث العلمي: يدرك أ مية المنةج المنظي ويستمدمل لحل المش الت 

 واتمال القرارات  

1 2 3 4  

6. Scholarly Inquiry: Reflects on personal beliefs and 
practices about teaching and learning. 

ممار ات التدريس اال تقصا  البحثي : يتط ر في معتقداتل الشمصية وفي 

 والتعلي 

1 2 3 4  

Leadership  القيادة  

7. Ethical Values: Treats all students, parents, and 
colleagues with fairness and dignity. 

القيي االخالقية : يعامل جميع اة طال وأوليا  االمور وزمال ه بإنصا  

 ونزا ة  

1 2 3 4  

8. Readily engages with new opportunities and tasks. 

 يشترك  والية في فرك ومةاب جديدة
1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 8)       (8معدل الدرجة للن  لا القسي )الدرجة ال لية مقسومة للن  

 
Comments (مالحظات):                                                                                                                  
 
Strengths (نقا  القوة): 
 
Areas for improvement ( )م االت التحسين   

 
Summary (المالهة) 
Intern Signature ( توقيع المتدر):    Date (التاريخ):   
 

Observer Signature (توقيع المالحظ):   Date (التاريخ): _________ 

 
 
 



 

68 
 

 رياضيات - في التدريب الميدانيتقييم األداء  
Clinical Experience Evaluation Survey (CEES) 

Bachelor and Diploma in Secondary Education  
Major of: Mathematics 

 
College of Education, Qatar University 

جامعة قطر ، كلية التربية  
To be used by the College Supervisor, Mentor Teacher, and Student teacherat Mid-point and End Evaluations 

والنهائيفي التقييم النصفي  اللمعلموالطالب  والمعلم المعاونالمشرف الجامعيقبل يتم استخدامه من   
 

Student teacher’s Name ( المعلم الطالباسم  ):  Evaluator مقي ِّ مُ ال : (circle one)             

Self (تقييم ذاتي)     Mentor Teacher ( المعاون المعلم )       College 
Supervisor ( المشرف الجامعي   

Mentor Teacher ( المعاون المعاون  ):  College Supervisor ( الجامعيالمشرف  ):  

Subject (المادة):  Grade (الصف):  Date (التاريخ):  Total score ( النهائيةالدرجة  ):  

 Important: Please note that successful completion of the clinical experience requires that a candidate score at 
satisfactory level ((3.0) or above on at least 7 of the 8 unit learning outcomes. If by mid-term a candidate is not at 
this level, a remediation plan must be filed.  
 

 8على األقل من  7فأكثر( في  3.0هام جداً: يرجى مالحظة أن االنتهاء من التدريب الميداني بنجاح يتطلب أن يحقق الطالب المتدرب درجة مقبولة ) 
ية قد تم صياغتها وتنفيذها، وترفق مع لمخرجات تعلم الكلية. وإذا حقق الطالب مستوى أقل من ذلك في التقييم النصفي؛ فيجب أن يكون هناك خطة عالج

 هذا النموذج.  

 

Instructions: Please mark the number that matches your observation for that item.  

Rating scale: 4= target 2=needs improvement 

 3= satisfactory 1=unsatisfactory 
 

. 
  التقدير:الرجاء اختيار الرقم الذي يطابق مالحظتك حسب كل عبارة من التالية مستخدماً مقياس  التعليمات:

 = غير مقبول  1  تحسين = يحتاج الى  2  = مقبول    3= مستهدف                4            
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Part I: Classroom Performance (اةدا  الصتطي) 

 

LESSON PLANNING AND MATERIALS                   درس والمواد التعليميةالتخطيط لل  

1.  Innovative and flexible learning experiences are structured for individuals and group of students. 
(Evaluate on written lesson plan.) 

 (. خطة الدر  الم توبةبنا   للن َقيي . )يصمي خبرات تعليمية مبت رة ومرنة لألفراد ولم مولة من الطال . 1       

Evidence الدتليل 

1.1 Identifies learning goals in Curriculum Standards 
and school-based curricula or IEP.  

يحدد اة دا  التعليمية لمعايير المنةا  والمقررات التعليمية المرتبطة          

. بالمدر ة أو ببرنامج التعليي الطردي  

1 2 3 4 
 

 

1.2 Designs learning experiences suitable to students’ 
developmental level. 

.  الطالم لمستوى تطوريصمي خبرات تعليمية منا بة            

1 2 3 4  

1.3 Plans and incorporates accommodations and 
modifications for special needs students. 

 لويالطال  من  التي تال يي ع المطط الالزمة مع التعديالت         

.         االحتياجات الماهة  

1 2 3 4  

1.4 Designs learning and teaching strategies that are 
innovative and flexible. 

 .  يقوب بتصميي  رع تعلي وتعليي مبت رة ومرنة           

1 2 3 4  

1.5 Integrates teaching materials and resources in 
lesson development. 

. يدمج أدوات التدريس والمصادر في لملية تطوير الدر       

1 2 3 4  

1.6 Designs lessons based on previous student learning 
by monitoring, assessing, and students’ feedback. 

يصمي درو ا  بنا   للن التَّعلي الستاب  للطالم لن  ري  المتابعة                 

.والتقييي والتغلية الراجعة من الطالم  

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 6) 

(6الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

TEACHING AND CLASSROOM MANAGEMENT                       التدريس وإدارة الفصل  

2.   Teaching strategies and resources to engage students in effective learning are used.    . يستمدب
الطعالةاال تراتي يات  التعليمية والمصادر إشراك الطال  في لملية التعلي   .2 

Evidence الدتليل 

2.1 Identifies and states curriculum standard(s) that 
relate to the objectives at the beginning of the lesson. 

 . يبين معيارا  من معايير المنةا  المرتبطة باة دا  في بداية الدر 

1 2 3 4  
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2.2 Uses teaching strategies appropriate for curriculum 
standards. 

. يستمدب  رع التدريس المال مة لمعايير المنةج     

1 2 3 4  

2.3 Engages students by using a range of materials and 
resources. 

. يشرك الطال  با تمداب م مولة من اةدوات والمصادر    

1 2 3 4  

2.4 Uses a variety of skills and resources to adapt lessons. 

 .  يستمدب أش اال متنولة من المةارات والمصادر لتعديل الدرو 
1 2 3 4  

2.5 Organizes individual and group learning strategies 
during the lesson. 

 . ينظي  رع التعلتي الطردية وال مالية أهنا  الدر   

1 2 3 4  

2.6 Employs print, multimedia, and electronic resources 
during the lesson. 

 . يدمج مواد مطبولة ومصادر لل ترونية متعدد أهنا  للقا  الدر    

1 2 3 4  

2.7. Uses questioning effectively to support student 
learning.  

 يستمدب  ريقة التساؤل بش ل فعال لدلي تعلي الطالم

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 7) 

(7الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   
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3. Mathematics Teaching and Learning                                    تعليم و تعلم الريا يات        

Evidence الدتليل 

3.1 Analyzes and evaluates the mathematical thinking 
and strategies of students. 

 يحلل ويقيي التط ير الرياضي وا تراتي يات الطلبة

1 2 3 4 

 

3.2 Selects ، uses, and determines suitability of the wide 
variety of available mathematics curricula and teaching 
materials for all students, including those with challenges 
and speakers of other languages. 

والمواد التعليمية المنا بة من يمتار ويستمدب ويحدد المنا ج الرياضية 

ضمن م مولة وا عة من االختيارات ل ميع الطلبة بما فيةي الطلبة اللين 

 . يواجةون تحديات أو يتحدهون بلغة هانية

1 2 3 4 

 

3.3 Selects and uses appropriate concrete materials or 
other representations for learning mathematics.  

منا بة لنملجة أخرى  رياضية  محسو ة أو تمثيالت يمتار ويستمدب مواد

 . المحتوى الرياضي لتعلي الرياضيات

1 2 3 4 

 

3.4 Uses multiple strategies ، including listing to and 
understanding ، the ways students think about 
mathematics and to assess mathematical knowledge. 

يستمدب ا تراتي يات متعددة ت دي الن فةي الطلبة للرياضيات بطرع ممتلطة 

 .  وتسالد في تقييي المعرفة الرياضية

1 2 3 4 

 

3.5 Demonstrates the ability to lead classes in 
mathematical problem solving and in developing in-
depth conceptual understanding, and to help students 
explore and test mathematical generalizations. 

 وتطوير الطلبةالرياضية حل المش الت  للنيظةر المقدرة للن قيادة الصف 

ومسالدتةي في لديةي في الرياضيات من خالل تعمي  اال تيعا  المطا يمي 

 .                                             والتحق  منةاالتعميمات الرياضية  ا ت شا 

 

1 2 3 4 

 

Average for this section: (Total score divided by 5) 

(5الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

LEARNING ENVIRONMENT                   بيئة التعلّم  

4. A safe, supportive and challenging learning environment is created.                                                         
.   بيفة تعلي آمنة ودالمة ومليفة بالتحديات توفير  

Evidence الدتليل 
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4.1 Provides an environment that develops 
students’ positive attitudes and learning 
opportunities.   

ر     وتنمي ات ا ات لي ابية لدى الطال  وكلل  فرك يوفر بيفة تبَطوت

 . التعلي

1 2 3 4  

4.2 Conducts open, inclusive, equitable, and ethical 
interactions and communication with students. 

يقوب بإدارة ودمج التطالالت والتواهل المطتو  والصريد والمتساوي    

 . واةخالقي مع الطال 

1 2 3 4  

4.3 Selects topics and issues that foster students’ 
critical thinking skills. 

 . يمتار موضولات وق ايا تعزز مةارات التط ير الناقد لدى الطال    

1 2 3 4  

4.4 Provides an environment that helps students to 
interact and work collaboratively.  يوفر بيفة تسالد
. الطال  للن التطالل والعمل بطريقة تعاونية  

1 2 3 4  

4.5 Provides reinforcement for appropriate behavior. 

ب تعزيزا  وتش يعا  للسلوك الال       . يقدتع
1 2 3 4  

4.6 Provides feedback for inappropriate behavior.  

 . يقدب تغلية راجعة للسلوك غير الال          
1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 6) 

(6الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

RELEVANCE AND EXTENSIONS الترابط والتو ع في المبرات                                           

5. Learning experiences that connect with the world beyond school are constructed.  

بنا  المبرات التعليمية التي ترتبط بالعالي خار  حدود المدر ة -5    

Evidence الدتليل 

5.1 Incorporates students’ interests and prior 
knowledge by linking to meaningful examples.  

يدمج ا تمامات الطال  وتعلمةي الساب  ولل  بربطةا ب مثلة لات         

 . معنن

1 2 3 4  

5.2 Connects across subject areas on topics, 
problems, and issues relevant to local, 
national, and global communities. 

ربط م االت الدرا ة بالموضولات والمش الت والق ايا المتعلقة ي       

 . بالبيفة المحلية والبيفة العالمية

1 2 3 4  

5.3 Designs lessons that are technology-rich to 
take students beyond the school environment 

1 2 3 4  
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to investigate problems and propose possible 
solutions. 

يصمي درو ا  هرية ت نولوجيا  تلط  انتباه الطال  وتت اوز بةي حدود        

 . بيفة المدر ة لتقصي المش الت واقترا  حلول مم نة

5.4 Introduces students to work and leisure 
opportunities as appropriate. 

 . يقدتب للطال  فرها للعمل وفرها للترفيل حسم ما ينا م      

1 2 3 4  

5.5 Supports students in taking intellectual risks, 
testing ideas, and using initiative. 

يدلي الطال  في التحديات الط رية وتحليل اةف ار واال تطادة               

 . من المبادرة التي تدلي تط ير الطالم

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 5) 

(5الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 
   

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

6. Information and communication technology is applied and integrated in managing student 
learning and is integrated into student work. 

. تعلتي الطال  بدم ةا في لملةييطب  ويدمج ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت في توجيل . 6  

Evidence الدتليل 

6.1 Identifies students’ learning needs in relation to 
ICT. 

يحدد احتياجات الطال  التعليمية فيما                                             

 . يتعل  بت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

1 2 3 4 
 

 

6.2 Selects ICT-based learning strategies and 
resources.  

يمتار  رقا  وو ا ل تعليمية                                                        

 . قا مة للن ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

1 2 3 4 

 

 

 

6.3 Involves students in using ICT to organize and 
search information.
  

يشرك الطال  في ا تمداب ت نولوجيا المعلومات                               

.      واالتصاالت لتنظيي البيانات والبحث لنةا  

1 2 3 4 

 

 

 

6.4 Evaluates ICT-based learning strategies and 
resources. 

يقيي  رع التعلتي والمصادر التعليمية القا مة                                        

. للن ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت  

1 2 3 4 

 

 

 

6.5 Accesses and manages information on student 
learning using ICT resources. 1 2 3 4 
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يوظف ويدير المعلومات في لملية تعلتي الطالم مستمدما                  

.   موارد ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت  

Average for this section: (Total score divided by 5) 

(5الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

ASSESSMENT         التقييم 

7. Student learning is assessed and reported                                                                         
. تقييي تعلي الطالم ووضعل في هورة تقارير. 7         

Evidence الدتليل 

7.1 Monitors students closely during the lessons. 

 .  يراقم الطال  لن قر  أهنا  للقا  الدرو    
1 2 3 4  

7.2 Plans valid and reliable assessments, aligned to 
objectives, 

 ي ع تقييمات تمتاز بالصدع والثبات  وتتماشن مع اة دا        

1 2 3 4  

7.3 Assesses and reports students’ learning using 
multiple methods of assessment. 

ّع يقي        ب ويقدب تقريرا  لن تعلي الطال  با تمداب لدة أ اليم ّت

 . تقييمية

1 2 3 4  

7.4  Provides clear, accurate, and concise feedback 
to students on the outcomes of assessment.   

يقدب تغلية راجعة واضحة ودقيقة وموجزة للطال  حول ممرجات     

 . التقييي

1 2 3 4  

7.5 Reviews assessments for continued 
appropriateness. 

 . يراجع التقييمات ل مان ا تمراريةع منا بتةا     

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 5) 

(5الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

USING PEDAGOGY TO IMPROVE LEARNING                     استخدام طرق التدريس لتحسين التَّعُّلم 

8. The knowledge of students and how they learn is applied to support student learning and 
development. 

. تطوير الطال  وتعليمةييتي تطبي  معرفة الطال  وكيطية تعلُّمةي للمسالدة في  .8  

Evidence الدتليل 

8.1 Demonstrates (models) inquiry-based practices that 
support student learning. 

يظةر ممار ات معتمدة للن اال تقصا                                           

 . بصورة تدلي تعلي الطال 

1 2 3 4  
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8.2 Encourages students to interact respectfully with 
others including those with diverse backgrounds. 

يش ع الطال  للن التطالل باحتراب مع اآلخرين بما في لل                        

 . أهحا  الثقافات المتنولة

1 2 3 4  

8.3 Develops and implements learning experiences in 
which students learn and practice conflict resolution 
and negotiation. 

تعليمية والتي من خاللةا يتعلتي الطال  ويتدربون للن  خبرات ينمي وينطل   

 . لي اد الحلول  والتطاوض في النزالات

1 2 3 4  

8.4  Designs and implements learning experiences that 
encourage students to develop their own goals and 
achieve them. 

يصمي وينطل خبرات تعليمية تش ع الطال  للن                                     

 . أ دافةي وتحقيقةا وضع

1 2 3 4  

8.5 Identifies and accesses services within the community, 
as appropriate, to support students with personal 
and/or academic issues.  

يحدد ويصل للن المدمات الم تمعية، أينما ينا م، لمساندة                 

 . الطال  في اةمور الشمصية أو اةكاديمية

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 5) 

(5الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   
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SUBJECT AREA KNOWLEDGE     المعرفة بالمادة الدراسية    

9.  Teaching/subject area knowledge is applied to support student learning.                                                        
.   تطبي  المعرفة بالموضوع لدلي تعلُّي الطالم  

Evidence الدتليل 

9.1 Demonstrates knowledge of subject area during 
lessons. 

 . يظةر معرفة بالمادة الدرا ية أهنا  الدرو  

1 2 3 4  

9.2 Presents lessons that follow Qatar Curriculum 
Standards or the school-developed curriculum. 

يقدب الدرو  التي تتبع معايير المنا ج القطرية أو منا ج                        

  .المعمول بةاالمدر ة 

1 2 3 4  

9.3 Engages students in applying methods of inquiry. 

 .اال تقصا يشرك الطال  في تطبي   رع      
1 2 3 4  

9.4 Promotes critical and creative thinking, decision-
making, and problem solving skills.  

ز التط ير النقدي واإبدالي ومةارات هنع القرار وحل    .المش التيعزتع

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 4) 

(4الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

Part II: Professional Evaluation ( االحترافي-التقييي المةني  ) 

 

PROFESSIONAL TEAMS            الفكَرق المهنية 

10. Intern works as a member of professional teams               يعمل المتدر  كع و  في الطعَرع المةنية .  

Evidence الدتليل 

10.1 Meets personal work-related goals and priorities. 

                     . يحق  اة دا  واةولويات الشمصية المرتبطة بالعمل   
1 2 3 4  

10.2 Contributes to professional teams. 

. يسا ي في الطرع المةنية                
1 2 3 4  

10.3 Works with others to maximize student learning.   يعمل

. مع اآلخرين لرفع مستوى تعلتي الطلبة للن أقصن درجة

 

  

1 2 3 4  

10.4 Contributes to improving the performance of 
professional teams. . يسا ي في تحسين أدا  الطعَرع المةنية     1 2 3 4  

COMMUNITY INVOLVEMENT            المشاركة المجتمعية 
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11. Intern builds partnerships with families and the community         يبني المتدر  لالقات شراكة مع اة ر والم تمع .  

Evidence الدتليل 

11.1 Builds relationships with families and the broader 
community to enhance student learning. 

 . يبني لالقات شراكة مع اة ر والم تمع ك ل بةد  تحسين تعلتي الطلبة        

1 2 3 4  

11.2 Establishes learning environments that acknowledge 
students’ families and communities 

 . ةياتينشن  بيفات تعلي فيةا تقدير ة ر الطلبة وم تمع   

1 2 3 4  

PROFESSIONALISM       المهنيَّة  

12. Intern reflects on, evaluates, and improves professional practice.  يتط ر المتدر  في الممار ات المةنية و تقييمةا و

. تطوير ا  

Evidence الدتليل 

12.1 Reflects critically on professional practice. 

 . يتط ر بصورة ناقدة في الممار ات المةنية      
1 2 3 4  

12.2 Engages in personal and professional development. 

 . يشارك في التطوير المةني والشمصي            
1 2 3 4  

12.3 Recognizes the role of the SEC policies in school 
governance. 

 .  يا ات الم لس اةللن للتعليي في لدارة المدر ةدور يتعرت  للن    

1 2 3 4  

12.4 Meets ethical, accountability, and professional 
requirements. 

 . يحق  متطلبات المس ولية اةخالقية والمةنية      

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 10) 

(10الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   
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QU COLLEGE OF EDUCATION EXPECTATIONS FOR PROFESSIONALISM          
  

جامعة قطر لمهنّية المعلمين / كلية التربية توقعات  
 

PROFESSIONAL BEHAVIORS   السلوكيات المهنية 

1.0 Attendance and Punctuality الحضور ودقة المواعيد 

Evidence الدتليل 

1.1 Arrives on time.                                                                                                                         
ل في المولد                   يصع

 1 2 3 4 
 

 

1.2 Stays until the end of the school day.                                                                        
  يَبقن حتن نةاية اليوب الدرا ي

 1 2 3 4  

1.3 Notifies mentor and supervisor if absent.                                                     
لند الغيا  الموجليببَلتغ المدر  المعاون و   

 1 2 3 4  

1.4 Makes up missed days.                                                                                                       
ض أياب الغيا       4 3 2 1   يبعوت

2.0 Professionalism               المهنية  

2.1 Dresses appropriately 4 3 2 1   يَلبس مالبس منا بة  

2.2 Demonstrates preparedness.                                                                                                  
   يبظةر اال تعداد

 1 2 3 4  

2.3 Demonstrates a positive attitude.                                                                                        
 يبظةر  لوكا  لي ابيا  

 1 2 3 4  

2.4 Willingly accepts responsibilities.                                                                                    
قبل المس وليات برضا  يَ   

 1 2 3 4  

2.5 Completes tasks as instructed.                                                                                
 يب مل المةاب حسم اإرشادات

 1 2 3 4  

2.6 Seeks advice and/or feedback.                                                                             
عةأو التغلية الراج/ طلم النصيحة ويَ    1 2 3 4  

2.7 Accepts feedback constructively.                                                                                
قبل المالحظات بش ل بنا يَ   

 1 2 3 4  

2.8 Demonstrates respect for mentor, students, parents, 
and others وللطال  ولآلبا   للمدر  المعاونيبظةر احتراما          

   ولآلخرين
1 2 3 4  
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2.9 Assumes responsibility for routine tasks without being 
asked repeatedly. 

 .   لية المةاب الروتينية بدون ت رار الطلمومس  يَتولن

 1 2 3 4  

2.10 Completes routine paperwork on time.                                                            
  4 3 2 1  . يبنةي اةوراع الروتينية في مواليد ا

Average for this section: (Total score divided by 14) 

(14الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 
 
 

Part III. Professional Dispositions (التوجهات المهنية)  
 

Teaching  التدريس  

1. Content: Upholds high standards for content 
knowledge for all students. 

 يحافظ للن معايير مرتطعة لمعرفة المحتوى لدى جميع الطال : المحتوى 
1 2 3 4  

2. Pedagogy: Makes decisions consistent with 
the belief that all students can learn. 

يتمل قرارات  بما يتط  مع االلتقاد أن كل  الم لديل القدرة : التدريس 

 . للن التعلي 

1 2 3 4  

3. Diversity: Validates students’ unique strengths 
and ways of learning. 

 الطال يت كد من نقا  القوة الطريدة و رع التعلي لدى : التنوع 
1 2 3 4  

4. Technology: Demonstrates willingness to 
adopt the most appropriate learning 
resources, including ICT resources. 

يظةر رغبة في تبني معظي مصادر التعلي المنا بة، بما في : الت نولوجيا

 . لل  مصادر ت نولوجيا المعلومات 

1 2 3 4  

Scholarship البحث العلمي 

5. Problem Solving: Recognizes the importance 
of and uses a systematic approach to problem 
solving and decision-making. 

يدرك أ مية المنةج المنظي ويستمدمل لحل المش الت : المش التحل 

 . واتمال القرارات 

1 2 3 4  

6. Scholarly Inquiry: Reflects on personal beliefs 
and practices about teaching and learning. 

يتط ر في معتقداتل الشمصية وفي ممار ات التدريس : اال تقصا  البحثي 

 . والتعلي

1 2 3 4  

Leadership  القيادة  

7. Ethical Values: Treats all students, parents, 
and colleagues with fairness and dignity. 1 2 3 4  
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يعامل جميع الطال  وأوليا  االمور وزمال ه بإنصا  : القيي االخالقية 

 ونزا ة  

8. Initiative: Readily engages with new 
opportunities and tasks. 

 يشترك  والية في فرك ومةاب جديدة

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 8) 

(8الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 
 
 
 
 
 

Comments (مالحظات):                                                                                                                 
 
Strengths (نقاط القوة): 
 
 
 
Areas for improvement ( المجاالت

تحسينال ):                                                                                                                                       
 
 
 
Summary (الخالصة) 
 
 
 

 
Intern Signature (توقيع المتدرب):    Date (التاريخ):   
 

Observer Signature (توقيع المالحظ):    Date (التاريخ 
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 علوم  -في التدريب الميداني تقييم األداء  
Clinical Experience Evaluation Survey (CEES) 

Bachelor and Diploma in Secondary Education  
Majors of: Science  

 
College of Education, Qatar University 

 جامعة قطر ، كلية التربية
To be used by the College Supervisor, Mentor Teacher, and Student teachern at Mid-point and End Evaluations 

 والنهائيفي التقييم النصفي  علموالطالب الم والمعلم المعاون المشرف الجامعيقبل يتم استخدامه من 

 

Student teacher’s Name علمالم الطالباسم  ):  Evaluator مقي ِّ مُ ال : (circle one)             

Self (تقييم ذاتي)     Mentor Teacher ( المعاون المعلم )       College 
Supervisor (المشرف الجامعي) 

Mentor Teacher ( المعاون المعلم  ):  College Supervisor (المشرف الجامعي):  

Subject (المادة):  Grade (الصف):  Date (التاريخ):  Total score ( النهائيةالدرجة  ):  

 Important: Please note that successful completion of the clinical experience requires that a candidate score at 
satisfactory level ((3.0) or above on at least 7 of the 8 unit learning outcomes. If by mid-term a candidate is not at 
this level, a remediation plan must be filed.  
 

 8على األقل من  7فأكثر( في  3.0هام جداً: يرجى مالحظة أن االنتهاء من التدريب الميداني بنجاح يتطلب أن يحقق الطالب المتدرب درجة مقبولة ) 
أقل من ذلك في التقييم النصفي؛ فيجب أن يكون هناك خطة عالجية قد تم صياغتها وتنفيذها، وترفق مع لمخرجات تعلم الكلية. وإذا حقق الطالب مستوى 

 هذا النموذج.  

 

Instructions: Please mark the number that matches your observation for that item.  

 

Rating scale: 4= target 2=needs improvement 

 3= satisfactory 1=unsatisfactory 

 
  التقدير:الرجاء اختيار الرقم الذي يطابق مالحظتك حسب كل عبارة من التالية مستخدماً مقياس  التعليمات:

 = غير مقبول  1  تحسين = يحتاج الى  2  = مقبول    3= مستهدف                4            
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Part I: Classroom Performance ( اةدا  الصتطي) 

LESSON PLANNING AND MATERIALS                   درس والمواد التعليميةالتخطيط لل  

1.  Innovative and flexible learning experiences are structured for individuals and group of students. 
(Evaluate on written lesson plan.) 

 (. خطة الدر  الم توبةبنا   للن َقيي . )ولم مولة من الطال يصمي خبرات تعليمية مبت رة ومرنة لألفراد . 1       

Evidence الدتليل 

1.1 Identifies learning goals in Curriculum Standards 
and school-based curricula or IEP.  

يحدد اة دا  التعليمية لمعايير المنةا  والمقررات التعليمية المرتبطة          

. بالمدر ة أو ببرنامج التعليي الطردي  

1 2 3 4 
 

 

1.2 Designs learning experiences suitable to students’ 
developmental level. 

.  الطالم لمستوى تطوريصمي خبرات تعليمية منا بة            

1 2 3 4  

1.3 Plans and incorporates accommodations and 
modifications for special needs students. 

 لويالطال  من  التي تال يي ع المطط الالزمة مع التعديالت         

.         االحتياجات الماهة  

1 2 3 4  

1.4 Designs learning and teaching strategies that are 
innovative and flexible. 

 .  يقوب بتصميي  رع تعلي وتعليي مبت رة ومرنة           

1 2 3 4  

1.5 Integrates teaching materials and resources in 
lesson development. 

. يدمج أدوات التدريس والمصادر في لملية تطوير الدر       

1 2 3 4  

1.6 Designs lessons based on previous student learning 
by monitoring, assessing, and students’ feedback. 

يصمي درو ا  بنا   للن التَّعلي الستاب  للطالم لن  ري  المتابعة                 

.والتقييي والتغلية الراجعة من الطالم  

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 6) 

(6الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

TEACHING AND CLASSROOM MANAGEMENT                       التدريس وإدارة الفصل  

2.   Teaching strategies and resources to engage students in effective learning are used.    . يستمدب
الطعالةاال تراتي يات  التعليمية والمصادر إشراك الطال  في لملية التعلي   .2 

Evidence الدتليل 

2.1 Identifies and states curriculum standard(s) that 
relate to the objectives at the beginning of the lesson. 

 . يبين معيارا  من معايير المنةا  المرتبطة باة دا  في بداية الدر 

1 2 3 4  
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2.2 Uses teaching strategies appropriate for curriculum 
standards. 

. يستمدب  رع التدريس المال مة لمعايير المنةج     

1 2 3 4  

2.3 Engages students by using a range of materials and 
resources. 

. يشرك الطال  با تمداب م مولة من اةدوات والمصادر    

1 2 3 4  

2.4 Uses a variety of skills and resources to adapt lessons. 

 .  يستمدب أش اال متنولة من المةارات والمصادر لتعديل الدرو 
1 2 3 4  

2.5 Organizes individual and group learning strategies 
during the lesson. 

 . ينظي  رع التعلتي الطردية وال مالية أهنا  الدر   

1 2 3 4  

2.6 Employs print, multimedia, and electronic resources 
during the lesson. 

 . يدمج مواد مطبولة ومصادر لل ترونية متعدد أهنا  للقا  الدر    

1 2 3 4  

2.7. Uses questioning effectively to support student 
learning.  

 يستمدب  ريقة التساؤل بش ل فعال لدلي تعلي الطالم

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 7) 

(7الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   
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SAFETY AND WELFARE  

3. demonstrates his/her knowledge of and ability to apply and enforce legal, ethical, and safety procedures 
related to science instruction. 

Evidence الدتليل 

3.1 Designs activities that demonstrate the safe and 
proper techniques for the preparation, storage, 
dispensing, supervision, and disposal of all materials 
used within their subject area science instruction. 

1 2 3 4 

 

3.2 Designs and demonstrates activities that 
demonstrate an ability to implement emergency 
procedures and the maintenance of safety equipment, 
policies and procedures that comply with established 
state and/or national guidelines. 

1 2 3 4 

 

3.3 Ensures safe science activities appropriate for the 
abilities of all students. 

1 2 3 4 
 

3.4 Designs and demonstrates activities that 
demonstrate ethical decision-making with respect to the 
treatment of all living organisms in and out of the 
classroom. Emphasizes safe, humane, and ethical 
treatment of animals and comply with the legal 
restrictions on the collection, keeping, and use of living 
organisms. 

1 2 3 4 

 

Average for this section: (Total score divided by 4) 

(4الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

LEARNING ENVIRONMENT                   بيئة التعلّم  

4. A safe, supportive and challenging learning environment is created.                                                         4 .

.   بيفة تعلي آمنة ودالمة ومليفة بالتحديات توفير  

Evidence الدتليل 

4.1 Provides an environment that develops 
students’ positive attitudes and learning 
opportunities.   

ر وتنمي ات ا ات لي ابية لدى                                        يوفر بيفة تبَطوت

 . الطال  وكلل  فرك التعلي

1 2 3 4  

4.2 Conducts open, inclusive, equitable, and ethical 
interactions and communication with students. 

يقوب بإدارة ودمج التطالالت والتواهل المطتو  والصريد                

 . والمتساوي واةخالقي مع الطال 

1 2 3 4  
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4.3 Selects topics and issues that foster students’ 
critical thinking skills. 

يمتار موضولات وق ايا تعزز مةارات التط ير                                  

 . الناقد لدى الطال 

1 2 3 4  

4.4 Provides an environment that helps students to 
interact and work collaboratively. 

التطالل والعمل يوفر بيفة تسالد الطال  للن                                 

 . بطريقة تعاونية

1 2 3 4  

4.5 Provides reinforcement for appropriate behavior. 

ب تعزيزا                                                                              يقدتع

 . وتش يعا  للسلوك الال  

1 2 3 4  

4.6 Provides feedback for inappropriate behavior.  

يقدب تغلية راجعة                                                                                  

 . للسلوك غير الال  

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 6) 

(6الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

RELEVANCE AND EXTENSIONS الترابط والتو ع في المبرات                                           

5. Learning experiences that connect with the world beyond school are constructed.  

بنا  المبرات التعليمية التي ترتبط بالعالي خار  حدود المدر ة -5    

Evidence الدتليل 

5.1 Incorporates students’ interests and prior 
knowledge by linking to meaningful examples.  

يدمج ا تمامات الطال  وتعلمةي الساب  ولل  بربطةا ب مثلة لات         

 . معنن

1 2 3 4  

5.2 Connects across subject areas on topics, 
problems, and issues relevant to local, 
national, and global communities. 

ربط م االت الدرا ة بالموضولات والمش الت والق ايا المتعلقة ي       

 . بالبيفة المحلية والبيفة العالمية

1 2 3 4  

5.3 Designs lessons that are technology-rich to 
take students beyond the school environment 
to investigate problems and propose possible 
solutions. 

يصمي درو ا  هرية ت نولوجيا  تلط  انتباه الطال  وتت اوز بةي حدود        

 . بيفة المدر ة لتقصي المش الت واقترا  حلول مم نة

1 2 3 4  

5.4 Introduces students to work and leisure 
opportunities as appropriate. 

 . يقدتب للطال  فرها للعمل وفرها للترفيل حسم ما ينا م      

1 2 3 4  



 

86 
 

5.5 Supports students in taking intellectual risks, 
testing ideas, and using initiative. 

يدلي الطال  في التحديات الط رية وتحليل اةف ار واال تطادة               

 . ر الطالممن المبادرة التي تدلي تط ي

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 5) 

(5الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

6. Information and communication technology is applied and integrated in managing student 
learning and is integrated into student work. 

. يطب  ويدمج ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت في توجيل تعلتي الطال  بدم ةا في لملةي. 6  

Evidence الدتليل 

6.1 Identifies students’ learning needs in relation to 
ICT. 

يحدد احتياجات الطال  التعليمية فيما                                             

 . يتعل  بت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

1 2 3 4 
 

 

6.2 Selects ICT-based learning strategies and 
resources.  

يمتار  رقا  وو ا ل تعليمية                                                        

 . قا مة للن ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

1 2 3 4 

 

 

 

6.3 Involves students in using ICT to organize and 
search information.
  

يشرك الطال  في ا تمداب ت نولوجيا المعلومات                               

.      واالتصاالت لتنظيي البيانات والبحث لنةا  

1 2 3 4 

 

 

 

6.4 Evaluates ICT-based learning strategies and 
resources. 

يقيي  رع التعلتي والمصادر التعليمية القا مة                                        

. للن ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت  

1 2 3 4 

 

 

 

6.5 Accesses and manages information on student 
learning using ICT resources. 

يوظف ويدير المعلومات في لملية تعلتي الطالم مستمدما                  

.   موارد ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت  

1 2 3 4 

 

 

 

Average for this section: (Total score divided by 5) 

(5الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

 

ASSESSMENT         التقييم 
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7. Student learning is assessed and reported                                                                         
. تقييي تعلي الطالم ووضعل في هورة تقارير. 7         

Evidence الدتليل 

7.1 Monitors students closely during the lessons. 

يراقم                                                                          

 .  الطال  لن قر  أهنا  للقا  الدرو 

1 2 3 4  

7.2 Plans valid and reliable assessments, aligned to 
objectives, 

 اة دا ي ع تقييمات تمتاز بالصدع والثبات  وتتماشن مع        

1 2 3 4  

7.3 Assesses and reports students’ learning using 
multiple methods of assessment. 

ّع يقي           ب ويقدب تقريرا  لن تعلي الطال  با تمداب لدة ّت

 . أ اليم تقييمية

1 2 3 4  

7.4  Provides clear, accurate, and concise feedback 
to students on the outcomes of assessment.   

يقدب تغلية راجعة واضحة ودقيقة وموجزة                               

 . للطال  حول ممرجات التقييي

1 2 3 4  

7.5 Reviews assessments for continued 
appropriateness. 

 . يراجع التقييمات ل مان ا تمراريةع منا بتةا     

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 5) 

(5الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

USING PEDAGOGY TO IMPROVE LEARNING                     استخدام طرق التدريس لتحسين التَّعُّلم 

8. The knowledge of students and how they learn is applied to support student learning and 
development. 

. تطوير الطال  وتعليمةييتي تطبي  معرفة الطال  وكيطية تعلُّمةي للمسالدة في  .8  

Evidence الدتليل 

8.1 Demonstrates (models) inquiry-based practices that 
support student learning. 

يظةر ممار ات معتمدة للن اال تقصا                                           

 . بصورة تدلي تعلي الطال 

1 2 3 4  

8.2 Encourages students to interact respectfully with 
others including those with diverse backgrounds. 

يش ع الطال  للن التطالل باحتراب مع اآلخرين بما في لل                        

 . أهحا  الثقافات المتنولة

1 2 3 4  

8.3 Develops and implements learning experiences in 
which students learn and practice conflict resolution 
and negotiation. 

1 2 3 4  
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تعليمية والتي من خاللةا يتعلتي الطال  ويتدربون للن  خبرات ينمي وينطل   

 . لي اد الحلول  والتطاوض في النزالات

8.4  Designs and implements learning experiences that 
encourage students to develop their own goals and 
achieve them. 

يصمي وينطل خبرات تعليمية تش ع الطال  للن                                     

 . أ دافةي وتحقيقةا وضع

1 2 3 4  

8.5 Identifies and accesses services within the community, 
as appropriate, to support students with personal 
and/or academic issues.  

يحدد ويصل للن المدمات الم تمعية، أينما ينا م، لمساندة                 

 . الطال  في اةمور الشمصية أو اةكاديمية

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 5) 

(5الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 

SUBJECT AREA KNOWLEDGE     المعرفة بالمادة الدراسية    

  9 Teaching/subject area knowledge is applied to support student learning.                                                      
.   تطبي  المعرفة بالموضوع لدلي تعلُّي الطالم. 9  

Evidence الدتليل 

9.1 Demonstrates knowledge of subject area during 
lessons. 

 . يظةر معرفة بالمادة الدرا ية أهنا  الدرو  

1 2 3 4  

9.2 Presents lessons that follow Qatar Curriculum 
Standards or the school-developed curriculum. 

يقدب الدرو  التي تتبع معايير المنا ج القطرية أو منا ج                        

  .المعمول بةاالمدر ة 

1 2 3 4  

9.3 Engages students in applying methods of inquiry. 

 .اال تقصا يشرك الطال  في تطبي   رع      
1 2 3 4  

9.4 Promotes critical and creative thinking, decision-
making, and problem solving skills.  

ز التط ير النقدي واإبدالي ومةارات هنع القرار وحل    .المش التيعزتع

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 4) 

(4الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   
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Part II: Professional Evaluation  ( االحترافي -التقييي المةني  ) 

PROFESSIONAL TEAMS            الفكَرق المهنية 

10. Intern works as a member of professional 
teams                                                                                                      10 . يعمل المتدر  كع و  في الطعَرع

  . المةنية

Evidence الدتليل 

10.1 Meets personal work-related goals and priorities. 

                     . يحق  اة دا  واةولويات الشمصية المرتبطة بالعمل   
1 2 3 4  

10.2 Contributes to professional teams. 

. يسا ي في الطرع المةنية                
1 2 3 4  

10.3 Works with others to maximize student learning. 

  . تعلتي الطلبة للن أقصن درجةيعمل مع اآلخرين لرفع مستوى  
1 2 3 4  

10.4 Contributes to improving the performance of 

professional teams. 

  . يسا ي في تحسين أدا  الطعَرع المةنية  

1 2 3 4  

COMMUNITY INVOLVEMENT             المشاركة المجتمعية 

11. Intern builds partnerships with families and the community                                                               
. يبني المتدر  لالقات شراكة مع اة ر والم تمع. 11   

Evidence الدتليل 

11.1 Builds relationships with families and the broader 

community to enhance student learning. 

 . يبني لالقات شراكة مع اة ر والم تمع ك ل بةد  تحسين تعلتي الطلبة        

1 2 3 4  

11.2 Establishes learning environments that 

acknowledge students’ families and communities 

 . ةياتينشن  بيفات تعلي فيةا تقدير ة ر الطلبة وم تمع   

1 2 3 4  

PROFESSIONALISM       المهنيَّة  

12. Intern reflects on, evaluates, and improves professional practice.   
. يتط ر المتدر  في الممار ات المةنية و تقييمةا و تطوير ا. 12   

Evidence الدتليل 

12.1 

Reflects critically on professional practice. 

 . يتط ر بصورة ناقدة في الممار ات المةنية      

1 2 3 4  

12.2 EEngages in personal and professional development. 

 . يشارك في التطوير المةني والشمصي            
1 2 3 4  
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12.3 eRecognizes the role of the MOEHE policies in school 

governance. 

في لدارة وزارة التعليي والتعليي العالي  يا ات دور يتعرت  للن    

 . المدر ة

1 2 3 4  

12.4 MMeets ethical, accountability, and professional 
requirements. 

 . يحق  متطلبات المس ولية اةخالقية والمةنية      

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 10) 

(10الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 
 
QU COLLEGE OF EDUCATION EXPECTATIONS FOR PROFESSIONALISM          
  

جامعة قطر لمهنّية المعلمين / كلية التربية توقعات  

PROFESSIONAL BEHAVIORS   السلوكيات المهنية 

1.0 Attendance and Punctuality                                          
الحضور ودقة المواعيد 1.0                               

Evidence الدتليل 

1.1 Arrives on time.                                                                                                                         
ل في المولد                   يصع

 1 2 3 4 
 

 

1.2 Stays until the end of the school day.                                                                        
  4 3 2 1   يَبقن حتن نةاية اليوب الدرا ي

1.3 Notifies mentor and supervisor if absent.                                                     
لند الغيا  الموجليببَلتغ المدر  المعاون و   

 1 2 3 4  

1.4 Makes up missed days.                                                                                                       
ض أياب الغيا       يبعوت

 1 2 3 4  

2.0 Professionalism                  
المهنية 2.0                                                                                                             

2.1Dresses appropriately   4 3 2 1   يَلبس مالبس منا بة  

2.2 Demonstrates preparedness.                                                                                                  
   يبظةر اال تعداد

 1 2 3 4  

2.3 Demonstrates a positive attitude.                                                                                        
 يبظةر  لوكا  لي ابيا  

 1 2 3 4  

2.4 Willingly accepts responsibilities.                                                                                    
قبل المس وليات برضا  يَ   

 1 2 3 4  
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2.5 Completes tasks as instructed.                                                                                
 يب مل المةاب حسم اإرشادات

 1 2 3 4  

2.6 Seeks advice and/or feedback.                                                                             
لراجعةأو التغلية ا/ طلم النصيحة ويَ    1 2 3 4  

2.7 Accepts feedback constructively.                                                                                
قبل المالحظات بش ل بنا يَ   

 1 2 3 4  

2.8 Demonstrates respect for mentor, students, parents, 
and others              

وللطال  ولآلبا  ولآلخرين للمدر  المعاونيبظةر احتراما       

1 2 3 4  

2.9 Assumes responsibility for routine tasks without being 
asked repeatedly. 

  لية المةاب الروتينية بدون ت رار الطلمومس  يَتولن

 1 2 3 4  

2.10 Completes routine paperwork on time.                                                            
  4 3 2 1  . يبنةي اةوراع الروتينية في مواليد ا

Average for this section: (Total score divided by 14) 

(14الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 
 
 

Part III. Professional Dispositions 
المهنية: التوجهات  الثالث:الجزء   

 

Teaching  التدريس  

1. Content: Upholds high standards for content 
knowledge for all students. 

 الطال يحافظ للن معايير مرتطعة لمعرفة المحتوى لدى جميع : المحتوى 
1 2 3 4  

2. Pedagogy: Makes decisions consistent with the 
belief that all students can learn. 

يتمل قرارات  بما يتط  مع االلتقاد أن كل  الم لديل القدرة : التدريس 

 . للن التعلي 

1 2 3 4  

3. Diversity: Validates students’ unique strengths and 
ways of learning. 

 يت كد من نقا  القوة الطريدة و رع التعلي لدى الطال : التنوع 
1 2 3 4  

4. Technology: Demonstrates willingness to adopt 
the most appropriate learning resources, including 
ICT resources. 

يظةر رغبة في تبني معظي مصادر التعلي المنا بة، بما في : الت نولوجيا

 . لل  مصادر ت نولوجيا المعلومات 

1 2 3 4  
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Scholarship البحث العلمي 

5. Problem Solving: Recognizes the importance of 
and uses a systematic approach to problem solving 
and decision-making. 

يدرك أ مية المنةج المنظي ويستمدمل لحل المش الت : المش التحل 

 . واتمال القرارات 

1 2 3 4  

6. Scholarly Inquiry: Reflects on personal beliefs and 
practices about teaching and learning. 

يتط ر في معتقداتل الشمصية وفي ممار ات التدريس : اال تقصا  البحثي 

 . والتعلي

1 2 3 4  

Leadership  القيادة  

7. Ethical Values: Treats all students, parents, and 
colleagues with fairness and dignity. 

يعامل جميع الطال  وأوليا  االمور وزمال ه بإنصا  : القيي االخالقية 

 ونزا ة  

1 2 3 4  

8. Initiative: Readily engages with new opportunities 
and tasks. 

 يشترك  والية في فرك ومةاب جديدة

1 2 3 4  

Average for this section: (Total score divided by 8) 

(8الدرجة ال لية مقسومة للن )معدل الدرجة للن  لا القسي   

 
Comments (مالحظات):                                                                                                                 
 
Strengths (نقاط القوة): 
 
 
 
Areas for improvement ( المجاالت

تحسينال ):                                                                                                                                       
 
 
 
Summary (الخالصة) 
 
 
 

 
Intern Signature (توقيع المتدرب):    Date (التاريخ):   
 

Observer Signature (توقيع المالحظ):    Date (التاريخ 
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CEES B.Ed & DP. Sec. (English) 

 انجليزي-التدريب الميدانيتقييم األداء في 
 

 

Created With: Taskstream - Advancing Educational Excellence  
* = Response is required  

 

* Student teacher’s Name ( معلمالاسم الطالب  )  

 
* Evaluator الُمقي ِّم:  

Self Assessment تقييم ذاتي  

Mentor Teacher المعلم المعاون  

College Supervisor المشرف الجامعي  
* Evaluator Name (اسم المقيم)  
 
* Subject المادة  
 
* Grade الصف  
 
Important  ًهام جدا  
Please note that successful completion of the clinical experience requires that a candidate score at satisfactory level 
((3.0) or above on at least 7 of the 8 unit learning outcomes. If by mid-term a candidate is not at this level, a 
remediation plan must be filed.  
 

لمخرجات تعلم الكلية. وإذا حقق الطالب   8على األقل من   7فأكثر( في   3.0يرجى مالحظة أن االنتهاء من التدريب الميداني بنجاح يتطلب أن يحقق الطالب المتدرب درجة مقبولة )  

يذها، وترفق مع هذا النموذجمستوى أقل من ذلك في التقييم النصفي؛ فيجب أن يكون هناك خطة عالجية قد تم صياغتها وتنف .  

 
Instructions تعليمات  
Please mark the number that matches your observation for that item. Add the points together for a total score. A 
conversion tool is available to calculate percentages from the raw  

الى نسبة مئويةم الذي يطابق مالحظاتك حسب كل عبارة، ثم اجمع نقاط التقييم مع بعضها للحصول على الدرجة الكلية. وتتوفر طريقة لتحويل الدرجة الخام يرجى وضع عالمة على الرق  
 

 
 

Part I: Classroom Performance (األداء الص في) 
 

A. LESSON PLANNING AND MATERIALS  التعليميةأ. التخطيط للدرس والمواد   

* 1. Innovative and flexible learning experiences are structured for individuals and group of 
students. (Evaluate on written lesson plan.)  يصمم خبرات تعليمية مبتكرة ومرنة لألفراد ولمجموعة من الطالب. )قَيم بناًء
  على خطة الدرس المكتوبة(
 

 1 2 3 4 N/A 

1.1 Identifies learning goals in Curriculum Standards and school-

based curricula or IEP.  يحدد األهداف التعليمية لمعايير المنهاج والمقررات التعليمية المرتبطة
 بالمدرسة أو ببرنامج التعليم الفردي

                              

1.2 Designs learning experiences suitable to students’ developmental 

level. تطور الطالب يصمم خبرات تعليمية مناسبة لمستوى. 
                              

1.3 Plans and incorporates accommodations and modifications for 

special needs students. مة مع التعديالت التي تالئم الطالب من ذوى يضع الخطط الالز

 .االحتياجات الخاصة
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1.4 Designs learning and teaching strategies that are innovative and 

flexible يقوم بتصميم طرق تعلم وتعليم مبتكرة ومرنة 
                              

1.5 Integrates teaching materials and resources in lesson 

development يدمج أدوات التدريس والمصادر في عملية تطوير الدرس 
                              

1.6 Designs lessons based on previous student learning by 

monitoring, assessing, and students’ feedback مم دروساً بناًء على التَّعلم الّسابق يص
 للطالب عن طريق المتابعة والتقييم والتغذية الراجعة من الطالب

                              

 
 
B. TEACHING AND CLASSROOM MANAGEMENT ب. التدريس وإدارة الفصل  
 
* 2. Teaching strategies and resources to engage students in effective learning are used. . يستخدم
  التعليمية والمصادر إلشراك الطالب في عملية التعلم الفعالة االستراتيجيات
 1 2 3 4 N/A 

2.1 Identifies and states curriculum standard(s) that relate to the 

objectives at the beginning of the lesson  يبين معياراً من معايير المنهاج المرتبطة
 باألهداف في بداية الدرس

                              

2.2Uses teaching strategies appropriate for curriculum standards. 
 يستخدم طرق التدريس المالئمة لمعايير المنهج

                              

2.3 Engages students by using a range of materials and resources 
 يشرك الطالب باستخدام مجموعة من األدوات والمصادر

                              

2.4Uses a variety of skills and resources to adapt lessons  يستخدم أشكاال
 متنوعة من المهارات والمصادر لتعديل الدروس

                              

2.5Organizes individual and group learning strategies during the 

lesson ينظم طرق التعلّم الفردية والجماعية أثناء الدرس 
                              

2.6 Employs print, multimedia, and electronic resources during the 

lesson يدمج مواد مطبوعة ومصادر إلكترونية متعدد أثناء إلقاء الدرس 
                              

2.7. Uses questioning effectively to support student learning  يستخدم
لدعم تعلم الطالبطريقة التساؤل بشكل فعال   

                              

 
 
C. LEARNING ENVIRONMENT ج. بيئة التعل م  
 
* 3. A safe, supportive and challenging learning environment is created  توفير بيئة تعلم آمنة وداعمة ومليئة
  بالتحديات
 

 1 2 3 4 N/A 

3.1 Provides an environment that develops students’ positive 

attitudes and learning opportunities.  يوفر بيئة تَُطّور وتنمي اتجاهات إيجابية لدى

 .الطالب وكذلك فرص التعلم

                              

3.2 Conducts open, inclusive, equitable, and ethical interactions and 

communication with students.  يقوم بإدارة ودمج التفاعالت والتواصل المفتوح والصريح
 والمتساوي واألخالقي مع الطالب

                              

3.3 Selects topics and issues that foster students’ critical thinking 

skills.يختار موضوعات وقضايا تعزز مهارات التفكير الناقد لدى الطالب 
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3.4 Provides an environment that helps students to interact and work 

collaboratively. بطريقة تعاونيةيوفر بيئة تساعد الطالب على التفاعل والعمل  . 
                              

3.5 Provides reinforcement for appropriate behavior.  ًم تعزيزاً وتشجيعا يقّدِّ

 .للسلوك الالئق
                              

1.6 Provides feedback for inappropriate behavior. يقدم تغذية راجعة للسلوك

                               غير الالئق

 
 
D. RELEVANCE AND EXTENSIONS د. الترابط والتوسع في الخبرات  
 
* 4.Learning experiences that connect with the world beyond school are constructed.  بناء الخبرات
  التعليمية التي ترتبط بالعالم خارج حدود المدرسة
 

 1 2 3 4 N/A 

4.1 Incorporates students’ interests and prior knowledge by linking to 

meaningful examples. يدمج اهتمامات الطالب وتعلمهم السابق وذلك بربطها بأمثلة ذات معنى. 
                              

4.2 Connects across subject areas on topics, problems, and issues 

relevant to local, national, and global communities يربط مجاالت الدراسة
 بالموضوعات والمشكالت والقضايا المتعلقة بالبيئة المحلية والبيئة العالمية

                              

4.3 Designs lessons that are technology-rich to take students beyond 

the school environment to investigate problems and propose possible 

solutions. يصمم دروساً ثرية تكنولوجياً تلفت انتباه الطالب وتتجاوز بهم حدود بيئة المدرسة لتقصي

 .المشكالت واقتراح حلول ممكنة

                              

4.4 Introduces students to work and leisure opportunities as 

appropriate.يقّدم للطالب فرصا للعمل وفرصا للترفيه حسب ما يناسب.  
                              

4.5 Supports students in taking intellectual risks, testing ideas, and 

using initiative. ستفادة من المبادرة التي تدعم يدعم الطالب في التحديات الفكرية وتحليل األفكار واال
 تفكير الطالب

                              

 
 
E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY هـ. تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  
 
* 5. Information and communication technology is applied and integrated in managing student 
learning and is integrated into student work. يطبق ويدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توجيه تعل م الطالب بدمجها
  في عملهم
 

 1 2 3 4 N/A 

5.1 Identifies students’ learning needs in relation to ICT  يحدد احتياجات
 الطالب التعليمية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

                              

5.2 Selects ICT-based learning strategies and resources  يختار طرقاً ووسائل
 تعليمية قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

                              

5.3 Involves students in using ICT to organize and search 

information. يا المعلومات واالتصاالت لتنظيم البيانات والبحث عنهايشرك الطالب في استخدام تكنولوج  
                              

5.4 Evaluates ICT-based learning strategies and resources.  يقيم طرق
 التعلّم والمصادر التعليمية القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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5.5 Accesses and manages information on student learning using ICT 

resources.  يوظف ويدير المعلومات في عملية تعلّم الطالب مستخدماً موارد تكنولوجيا المعلومات

  .واالتصاالت

                              

 
 
F. ASSESSMENT ي. التقييم  
 
* 6. Student learning is assessed and reported تقييم تعلم الطالب ووضعه في صورة تقارير  
 
 1 2 3 4 N/A 

6.1 Monitors students closely during the lessons. يراقب الطالب عن قرب أثناء

  .إلقاء الدروس
                              

6.2 Plans valid and reliable assessments, aligned to objectives  يضع
 وتتماشى مع األهداف تقييمات تمتاز بالصدق والثبات

                              

6.3 Assesses and reports students’ learning using multiple methods 

of assessment. م الطالب باستخدام عدة أساليب تقييميةيقيِّّم ويقدم تقريراً عن تعل . 
                              

6.4 Provides clear, accurate, and concise feedback to students on the 

outcomes of assessment.  يقدم تغذية راجعة واضحة ودقيقة وموجزة للطالب حول مخرجات
 التقييم

                              

6.5 Reviews assessments for continued appropriateness.  يراجع التقييمات

 .لضمان استمراريةِّ مناسبتها
                              

 
 
G. USING PEDAGOGY TO IMPROVE LEARNING .و. استخدام طرق التدريس لتحسين التَّعُّلم  
 
* 7. The knowledge of students and how they learn is applied to support student learning and 
development. يتم تطبيق معرفة الطالب وكيفية تعلُّمهم للمساعدة في تطوير الطالب وتعليمهم  
 

 1 2 3 4 N/A 

7.1 Demonstrates (models) inquiry-based practices that support 

student learning. يظهر ممارسات معتمدة على االستقصاء بصورة تدعم تعلم الطالب 
                              

7.2 Encourages students to interact respectfully with others including 

those with diverse backgrounds.  يشجع الطالب على التفاعل باحترام مع اآلخرين بما في

 .ذلك أصحاب الثقافات المتنوعة

                              

7.3 Develops and implements learning experiences in which students 

learn and practice conflict resolution and negotiation.  ينمي وينفذ خبرات

 .والتفاوض في النزاعات إيجاد الحلول تعليمية والتي من خاللها يتعلّم الطالب ويتدربون على

                              

7.4 Designs and implements learning experiences that encourage 

students to develop their own goals and achieve them.  يصمم وينفذ خبرات

 .تعليمية تشجع الطالب على وضع أهدافهم وتحقيقها

                              

7.5 Identifies and accesses services within the community, as 

appropriate, to support students with personal and/or academic 

issues.  يحدد ويصل إلى الخدمات المجتمعية، أينما يناسب، لمساندة الطالب في األمور الشخصية أو

  .األكاديمية
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H. SUBJECT AREA KNOWLEDGE ي. المعرفة بالمادة الدراسية  
 
* 8. Teaching/subject area knowledge is applied to support student learning.  تطبيق المعرفة بالموضوع لدعم
  .تعلُّم الطالب
 

 1 2 3 4 N/A 

8.1 Demonstrates knowledge of subject area during lessons.  يظهر معرفة

 .بالمادة الدراسية أثناء الدروس
                              

8.2 Presents lessons that follow Qatar Curriculum Standards or the 

school-developed curriculum.  يقدم الدروس التي تتبع معايير المناهج القطرية أو مناهج
 المدرسة المعمول بها

                              

8.3 Engages students in applying methods of inquiry. رك الطالب في يش

 .تطبيق طرق االستقصاء
                              

8.4 Promotes critical and creative thinking, decision-making, and 

problem solving skills. ز التفكير النقدي واإلبداعي ومهارات صنع القرار وحل المشكالت  .يعّزِّ
                              

 
 
 

Part II: Professional Evaluation (التقييم المهني -االحترافي) 
 

 
A. PROFESSIONAL TEAMS أ. الفَِّرق المهنية  
 
* 9. Intern works as a member of professional teams يعمل المتدرب كعضٍو في الفَِّرق المهنية.  
 

 1 2 3 4 N/A 

9.1 Meets personal work-related goals and priorities.  يحقق األهداف
 واألولويات الشخصية المرتبطة بالعمل

                              

9.2 Contributes to professional teams. يساهم في الفرق المهنية                               

9.3 Works with others to maximize student learning.  يعمل مع اآلخرين لرفع

 .مستوى تعلّم الطلبة إلى أقصى درجة
                              

9.4 Contributes to improving the performance of professional teams. 

 .يساهم في تحسين أداء الفَِّرق المهنية
                              

 
 
B. COMMUNITY INVOLVEMENT ب. المشاركة المجتمعية  
 
* 10. Intern builds partnerships with families and the community يبني المتدرب عالقات شراكة مع األسر والمجتمع  
 

 1 2 3 4 N/A 

10.1 Builds relationships with families and the broader community to 

enhance student learning.  يبني عالقات شراكة مع األسر والمجتمع ككل بهدف تحسين تعلّم

 .الطلبة

                              

10.2 Establishes learning environments that acknowledge students’ 

families and communities ينشىء بيئات تعلم فيها تقدير ألسر الطلبة ومجتمعاتهم.  
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C. PROFESSIONALISM ج. المهني ة  
 
* 12. Intern reflects on, evaluates, and improves professional practice.  يتفكر المتدرب في الممارسات المهنية
  وتقييمها وتطويرها
 

 1 2 3 4 N/A 

12.1 Reflects critically on professional practice.  يتفكر بصورة ناقدة في الممارسات

 .المهنية
                              

12.2 Engages in personal and professional development.  يشارك في التطوير

 .المهني والشخصي
                              

12.3 Recognizes the role of the MOEHE policies in school governance. 

في إدارة المدرسةدور سياسات وزارة التعليم والتعليم العالي يتعّرف على  . 
                              

12.4 Meets ethical, accountability, and professional requirements. 

 .يحقق متطلبات المسؤولية األخالقية والمهنية
                              

 
 
**QU COLLEGE OF EDUCATION EXPECTATIONS FOR PROFESSIONALISM  توقعات كلية التربية/ جامعة قطر
  لمهني ة المعلمين
 
D. PROFESSIONAL BEHAVIORS د. السلوكيات المهنية  
 
* 1. Attendance and Punctuality الحضور ودقة المواعيد  
 1 2 3 4 N/A 

1.1 Arrives on time ل في الموعد                                يصِّ

1.2 Stays until the end of the school day. يَبقى حتى نهاية اليوم الدراسي                               

1.3 Notifies mentor and supervisor if absent.  يُبَّلغ المدرس المعاون والموجه عند
 الغياب

                              

1.4 Makes up missed days. يُعّوض أيام الغياب                                

 
* 2.0 Professionalism المهنية  
 1 2 3 4 N/A 

2.1 Dresses appropriately. يَلبس مالبس مناسبة                                

2.2 Demonstrates preparedness. يُظهر االستعداد                               

2.3 Demonstrates a positive attitude.  ًيُظهر سلوكاً إيجابيا                               

2.4 Willingly accepts responsibilities.  ً                                يَقبل المسؤوليات برضا

2.5 Completes tasks as instructed. يُكمل المهام حسب اإلرشادات                               

2.6 Seeks advice and/or feedback.  الراجعةَيطلب النصيحة و/أو التغذية                                

2.7 Accepts feedback constructively. يَقبل المالحظات بشكل بناء                               

2.8 Demonstrates respect for mentor, students, parents, and others 
 يُظهر احتراماً للمدرس المعاون وللطالب ولآلباء ولآلخرين
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2.9 Assumes responsibility for routine tasks without being asked 

repeatedly. تينية بدون تكرار الطلبَيتولى مسؤولية المهام الرو  
                              

2.10 Completes routine paperwork on time. يُنهي األوراق الروتينية في مواعيدها                               

 
 
 
 
 

PART III. PROFESSIONAL DISPOSITIONS التوجهات المهنية 
 
* A. Teaching أ. التدريس  
 

 1 2 3 4 N/A 

1. Content: Upholds high standards for content knowledge for all 

students المحتوى : يحافظ على معايير مرتفعة لمعرفة المحتوى لدى جميع الطلبة 
                              

2. Pedagogy: Makes decisions consistent with the belief that all 

students can learn. بما يتفق مع االعتقاد أن كل طالب لديه القدرة على التعلم التدريس : يتخذ قرارات  
                              

3. Diversity: Readily engages with new opportunities and tasks.  يشترك
 طواعية في فرص ومهام جديدة

                              

4. Technology: Demonstrates willingness to adopt the most 

appropriate learning resources, including ICT resources.  التكنولوجيا: يظهر
تكنولوجيا المعلوماترغبة في تبني معظم مصادر التعلم المناسبة، بما في ذلك مصادر    

                              

 
* B. Scholarship ب. البحث العلمي  
 1 2 3 4 N/A 

5. Problem Solving: Recognizes the importance of and uses a 

systematic approach to problem solving and decision-making.  حل
  المشكالت: يدرك أهمية المنهج المنظم ويستخدمه لحل المشكالت واتخاذ القرارات

                              

6. Scholarly Inquiry: Reflects on personal beliefs and practices about 

teaching and learning.  االستقصاء البحثي : يتفكر في معتقداته الشخصية وفي ممارسات التدريس

 .والتعلم

                              

  
* C. Leadership ج. القيادة  
 

 1 2 3 4 N/A 

7. Ethical Values: Treats all students, parents, and colleagues with 

fairness and dignity. القيم االخالقية : يعامل جميع الطلبة وأولياء االمور وزمالءه بإنصاف ونزاهة  
                              

8. Initiative: Readily engages with new opportunities and tasks.  يشترك
 طواعية في فرص ومهام جديدة
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* Overall Comments المالحظات  
 
 
 
 
 
Strengths & Areas for Improvement نقاط القوة ومجاالت التحسين  
 
 
 
 
 
 

 
 

Summary (المالهة) 
 
 

 

 
Intern Signature ( توقيع المتدر):    Date (التاريخ):   
 

Observer Signature (توقيع المالحظ):   Date (التاريخ): _________ 
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 نموذج تقرير لقاء ولي األمر

 ______________________ التاريخ: ________________ المعلي: الطالم ا ي 

 ________________: _________ ال نس: (K-12)اةحر  اةولن ال ي الطالم 

 العمر: __________________________   الصف: ________________

 

 تعبفة  لا النمول  بعد االنتةا  من مقابلة ولي اةمر  : أكملالمعلمللطالب مالحظة 

 

 موضوع المناقشة خالل اللقا :

 

 

 مالحظات ولي اةمر: )ما  و منظور ولي اةمر؟(

 

 

 

 ابنتل؟(/تحده  في المقابلة، مالا قل  لولي اةمر حول ابنل للا: )للطالم المعلي التغلية الراجعة 

 

 

 في  لا اللقا ( -او لي يتي -)ما اللي تي اتمامل المعلي:الطالم تعلي  

 

 عاون ____________________________________ المعلي المالمعلي _الطالم 
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 أولياء األمورسجل التواصل ما 

 

 التاريخ والوقت اسم الطالب /اسم ولي األمر تفاصيل /نوع التواصل مالحظات عاونالمعلم المتوقيا 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 __________________ المعلي المتعاون __________________المعلي _الطالم 
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 الوالدينالسلم التقييمي لمؤتمر لقاء 
 

 

أوال : للوالدين: يوضد التقرير ما يعرضل الوالدين حول ال وانم 

 التالية: 

 

 مالحظات درجة( 0ال ) درجة( 1نعي )

    مش لة الطالم أو الموضوع اللي تي بمصوهل اللقا     1

     لوك الطالم داخل البي   2

    توقعات الوالدين حول مس وليات الطالم في المدر ة   3

 هانيا : المعلي: يظةر التقرير ما يقدمل المعلي حول ال وانم التالية: 

 

   

التط ر حول ال وانم االي ابية و القوة و القصور حول   4

 أدا  الطالم أو  لوكل 

   

معرفة واضحة لن أدا  الطالم و تقييمل مما يسالد   5

 للن فةي مش لة الطالم 

   

المدر ة و بسيا ة معرفة الوالدين ب دوار المعلي في    6

 المدر ة  

   

التعر  للن مستوى أدا  الطالم و مدى تقدمل و   7

 ال وانم التي بحاجة للن معال ة مع تقديي اةمثلة 

   

 هالثا : اقتراحات المعلي الواردة في التقرير

 

   

يقدب اقتراحات و أنشطة و و ا ل لأل رة يم ن   8

 تقدملا تمدامةا في البي  لتعلي الطالم و 

   

يقدب اقتراحات تسالد للن دلي الممار ات الصطية   9

 اإي ابية 

   

يظةر التقرير التعاون مع الوالدين في وضع الحلول    10

 لدلي تعلي الطالم أو تحسين  لوكل

   

    الم موع

لت ون الدرجة النةا ية  2الدرجة النةا ية : يقسي الم موع للن  

 5من 
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 لصحيفة التفكر االسبوعيةالمبادئ التوجيهية 

 

مشر  كليت  للتعلي  للن وينبغي أن ي ون في متناول  .ت مالت، واة فلةوالم ان للمالحظات، ان هحيطة التط ر  ي 

تعلي كيف تتعم  بمبرت    للن تسالدملمشر  أي ا ليم ن  .إجابة للن أ فلت واالمالحظات الماهة ب  

 .خالل تقديي وجةة نظر أخرى في بعض الحاالت، من تدريسيةلا

ي م أن ت ون للن يقين من ول ن ، ا بوليا تعلي  حول كل موضوعفي كتابة الصحيطة ان  لس  م برا للن ال

 :اآلتيوينبغي أن تت من م لة أ بولية تعليقات حول  .با تمرار  وال الطصل الدرا ي له المواضيع لةعرض الت

 :األمثلة على ذلَ. والمشاعرل واألفكار حول األحداث والبيئة التعليميةالشخصية األفكار . 1

 ؟بتدريس الطال  بدأتكيف كان شعورك لندما  .أ

 ؟المبرة العملية لدي  بعض ولن كان حتن تشعر بالقل  والتوتر  ل  . 

 ؟اة بوع لا معين حدث حول بميبة أمل اهب  أو  ل كن  راضيا  . 

 :األمثلة على ذلَ. طوال الفصل الدراسية الميدانية لخبرومتسلسل ومعمق لعرض متناسق . 2

 ما  و الةد  اللي ترمي لتحسينل في خطت ؟  .أ

 ؟اة بوع لا  ا تريد أن ت خلاخلتةا او ما  ي اإجرا ات المحددة التي  . 

؟ ما رأي  في  له مشاركت  بةان  اكيف ك الطال ؟ مع وقع  بش ل غير متوقع كان   ناك أي حاالت  ل  . 

 الحالة؟

 :األمثلة على ذلَ. مجموعة من الخبرات ووجهات النظر حول العديد من جوانب التعليم والتعلم. 3

  الصعوبة؟توقع  قبل البد  في التدريم الميداني ان تغيير بعض العادات  ي ون بةله  ل  .أ

 ؟و لوك زمال  والتي رأيتةا في  لوك  االحترا   الدالة للنما  ي اةدلة  . 

لوصول هذت الصفات  رورية لاعتقادك لماذا السريةل األخالقل واحترام التدريس كمهنةل ب حولأمثلة عديدة  .4

 :األمثلة على ذلَ. مستوى عال من االحترافل

 ومات؟ ؟ كيف ي م أن تتعامل مع تل  المعلو رية ثقةل  بلكر شي  ل  ب الم أو زميل   ل قاب  .أ

 كمةنة؟ والتبار ا لتعليي لللن دلم   ةمثلقدب ا . 

األمثلة على  .المهنية يةوالفهمل والكفا اتالمهاراكتساب في  والمهني نمو الشخصيللالحاجة  ظهاروإ التقدير.5

 :ذلَ

 ؟  حول مالا؟  كاناة بوعطوير مةني  لا  ل شارك  في أي جلسات ت .أ

 ؟وترغم في معرفة المزيد لنل؟ ما  النمو المةني  موضوع فياي  ل  ناك  . 

 المزيد من المبرة كمعلي؟ لمالا تعتقد لل ؟  سبتكا مالك غييرتتالنمو المةني  ل احتياجات  في  . 
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Mid and Final Reflective Journals Rubric 

 صحيفة التفكر النصفي والنهائيل يتقييمالسلم ال

(TaskStream Assignment) 

 
 

Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

Reflectivity 

 الت مل

Reflections do 

not reveal the 

thoughts, 

feelings, or 

insights of the 

candidate.  

الت مل ال يبين أف ار، 

مشالر أو رؤى 

 المرشد 

Reflections 

reveal some 

(limited) 

personal 

experiences, 

thoughts, 

feelings, or 

insights.  

الت مل يبين بعض 

الت ار  الشمصية 

المحدودة ، 

واةف ار، 

 والمشالر، والرؤى 

Reflections 

provide 

personal 

experiences, 

noting some 

personal 

thoughts, 

feelings, or 

insights.  

الت مل يقدب ت ار  

شمصية، يبين بعض 

اةف ار الشمصية، 

 والمشالر، والرؤى 

Reflections are 

deeply 

thoughtful, 

providing 

personal 

thoughts, 

feelings, and 

insights.  

الت مالت ت ون 

مدرو ة بعم ، 

وتقدب أف ارا  

شمصية، ومشالر، 

 ورؤى 

Thoroughness 

 الشمول

Very limited 

number of 

reflections; 

brief and/or 

incomplete.  

لدد محدود من 

الت مالت، وت ون 

ممتصرة و/أو غير 

 م تملة  

Set of 

reflections 

provides some 

insight into 

experience, but 

lacks 

thoroughness 

and/or depth.  

م مولة من  

الت مالت تت من 

بعض الت ار  

أو /وتطتقر الشمول  و

 العم  

Set of 

reflections 

provides an 

overview of 

experience.  

م مولة من  

الت مالت تقدب لمحة 

لامة لن المبرات 

 والت ار  

Set of 

reflections is 

substantive, 

thorough and 

provides an in-

depth view of 

experience.  

  م مولة من

الرت مالت ت ون 

موضولية، وتقدب 

لميقة لن هورة 

 المبرات الت ار   

Variety 

 التنوع

Reflections are 

repetitive and 

portray a very 

A limited 

number of 

aspects of 

Several 

important 

aspects of 

Narratives on a 

broad and 

range of 
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Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

limited number 

of aspects of 

teaching and 

learning.  

الت مالت م ررة 

وتعطي هورة 

محدودة جدا  لن 

م االت التعلي 

 والتعليي  

teaching and 

learning are 

discussed.  

لدد محدود من 

م االت التعلي 

 والتعليي يتي مناقشتةا 

teaching and 

learning are 

discussed.  

 

لدد من الم االت 

المةمة في لملية 

التعلي والتعليي يتي 

 مناقشتةا  

experiences 

provide in-

depth 

perspectives on 

numerous 

aspects of 

teaching and 

learning.  

السرد للن نطاع 

وا ع من الت ار  

والمبرات يقدب 

وجةات نظر لميقة 

م لدة حول جوان

 من التعلي والتعليي 

 

Professionalis

m 

 المةنية 

There are 

serious errors 

in 

professionalism

.  

 ناك بعض اةخطا  

 ال بيرة في المةنية 

There are some 

errors in 

professionalism 

in several of the 

reflections; 

none serious.  

 ناك بعض اةخطا  

ن المةنية في بعض م

الت مالت، ول نةا 

لات   ليس  أخطا 

 اهر كبير

Overall, the 

reflections 

exhibit high 

standards of 

confidentiality, 

ethics, and 

respect for 

teaching as a 

profession. 

لجماليا ، الت مالت  

تقدب مقيا  لالي من 

السرية، اةخالع، 

واالحتراب للتعليي 

 كمةنة  

The entire set 

of reflections 

exhibits high 

standards of 

confidentiality, 

ethics, and 

respect for 

teaching as a 

profession.  

كل الت مالت تقدب 

مقيا  لالي من 

السرية، اةخالع، 

واالحتراب للتعليي 

 كمةنة   

Growth 

 التطور

No professional 

growth is 

demonstrated.  

 يوجد شر  ال

 للتطور 

There is some 

evidence of 

candidate 

growth in skill, 

understanding, 

Overall, the 

reflections 

demonstrate 

candidate 

growth in skill, 

The set of 

reflections 

clearly 

demonstrate 

candidate 
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Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

or 

professionalism

; however, it is 

not clearly 

demonstrated.  

يوجد بعض اةدلة 

للن  تطور مةارات 

المرشد، وتطور 

فةمل أو مةنيتل، 

ول ن دون وجود 

 شر  واضد 

understanding, 

or 

professionalism

.  

لجماال، الت مالت 

تشر  تطور 

مةارات المرشد، 

وتطور فةمل  

 ومةنيتل  

growth in skill, 

understanding, 

and 

professionalism

.  

م مولة من  

الت مالت تشر  

بوضو  تطور 

مةارات المرشد، 

وتطور فةمل  

 ومةنيتل 

 

 

  



 

109 
 

 
 

 ) الدرس التكنولوجي(  للتعلم تكنولوجيامشروع الالمبادئ التوجيهية ل 

 TaskStream    متطلب 

 

 نظرة عامة

و ي أي ا قيمة للطال    المطا ييتوفر الت نولوجيا م مولة متنولة من اةدوات لتعزيز مةارات التدريس وتوضيد 

 و  يتي تقييي  لين العنصرين خالل الطصل الدرا ي لتدريس الطال  من خالل مشا دة   في لملية التعلي والتعليي 

  در  ما

 :لتلبية االحتياجات الثالهة لةلا المعيار ي م لتماب ما يلي وبصورة مقبولة

  يستبيان اال تمداب المال ي للت نولوجيا في التدر •

  تبيان ا تمداب الطال  للت نولوجيا بش ل منا م للتعلي  •

  لظةار الولي للت نولوجيا المال مة لتعزيز التعلي من قبل  ال  الدلي اإضافي •

 

 :المهمة

  في أحد المشا دات، ي م دمج الت نولوجيا التي تتال ب مع المحتوى، والتي تحتوي للن تطالل للطال   أ

 :ي للت نولوجيا التطاللية لتعزيز التدريسأمثلة لال تمداب المال 

با تمداب السبورة التطاللية في اللغة العربية أو اإن ليزية، ا لم من الطال  كتابة ا ي كل من الصور : در  اللغة -

  المعروضة

با تمداب شطافية مطبولة لمريطة دولة قطر للن جةاز لرض ضو ي، ا لم من الطال  : الدرا ات االجتمالية -

هي ا لم من الطال  ر ي الطرع بينةا للن المرا ط الماهة   حديد موقع الدوحة، ومدن وبلدات أخرى داخل الحدودت

  بةي 

با تمداب اآلالت الحا بة والشب ة التطاللية للن السبورة، قي بحسا  أي من الش لين يحتا  للن  يا  : الرياضيات

  أ ول

برنامج الر وب البيانية، قي بتحديد أي الحركات اال تزازية تتشابل با تمداب أجةزة كشف الحركة، و: الطيزيا  -

  حركتةا مع المنحنيات المقدمة

 .( خالل المحا رة كاف لهذت المهمةPowerPoint)ال يعتبر استخدام برنامج عرض الشرائح : مالحظة 

 

المحتوى ومستوى في أحد المشا دات، قي بدمج الت نولوجيا التي تعزز تعلي الطالم وتنا م كل من  .ت

  الطال 

 :لتعزيز التعلمأمثلة من اال تمداب المال ي للت نولوجيا التطاللية 

مع دمج للصوت والطيديو  PowerPointيقوب الطال  بإنشا  لرض شرا د : الدرا ات االجتمالية -

في للن مدى داخل العرض إظةار الطروع المعمارية بين الدوحة القديمة وال ديدة، ولظةار الت هير الثقا

  التاريخ

يقوب الطال  بعمل تس يالت هوتية منطوقة لةي ل لمات ممتلطة، ولبارات، وأهوات وتحليلةا : اللغة -

  من أجل تحسين النط  بش ل أكثر وضوحا

يستمدب الطال  برنامج النملجة لمل  ال زيفات ال يميا ية االفتراضية وتحقي  التوازن بين : ال يميا  -
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  يميا يةالمعادالت ال 

( خالل المحا رة كاف لهذت PowerPoint)ال يعتبر استخدام برنامج عرض الشرائح : مالحظة 

 .المهمة

والتي من ( 5-3من )في خطة الدر  الماك ب ، قي بوهف لدة انواع من الت نولوجيا المسالدة    

  ش نةا أن تم ن  الم الدلي اإضافي من تعزيز تعلمل

 :مال مة لتعزيز تعلي  الم الدلي اإضافيأمثلة من الت نولوجيا ال

  ا تمداب الطال  اللين يعانون من مش الت النظر اةلوان البديلة لعرض نص كبير الطبالة للن الشاشة -

   الم مع هعوبة في ا تمداب لوحة المطاتيد يستمدب تطبي  االمال  لتس يل المالحظات الصطية -
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Technology for Learning Project 

 مشروع التكنولوجيا للتعلمالسلم التقييمي ل

 

 
 

Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

Technology in 

teaching 

 الت نولوجيا في التعليي

Teacher uses 

technology to 

display 

information.  

يستمدب المعلي 

الت نولوجيا لعرض 

 المعلومات

Teacher uses 

technology to 

present 

information 

that is 

appropriate for 

students. 

Technology 

provides little 

or no help in 

support of the 

learning 

opportunity for 

students.  

يستمدب المعلي 

الت نولوجيا لتقديي 

معلومات منا بة 

توفر  .للطال 

الت نولوجيا مسالدة 

ضفيلة أو معدومة 

في دلي فرهة 

 .التعلي للطال 

Teacher uses 

interactive 

technology or 

technologies to 

present lesson 

that is 

appropriate for 

students. 

Technology 

supports lesson 

objectives. 

Technology is 

helpful to the 

learning 

opportunity 

provided to 

students.  

يستمدب المعلي 

الت نولوجيا أو التقنيات 

لتقديي الدر   التطاللية

اللي يتنا م مع 

تدلي   الطال 

الت نولوجيا أ دا  

الت نولوجيا  .الدر 

مطيدة لطرك التعلي 

 .المقدمة للطال 

Teacher 

creatively uses 

diverse 

technologies to 

make learning 

more 

motivating, 

authentic, and 

effective. 

Technology is 

interactive, 

engaging, and 

clearly supports 

lesson 

objectives. 

Technology is 

essential to the 

learning 

opportunity 

provided to 

students.  

 

يستمدب المعلي تقنيات 

متنولة ب  لو  مبدع 

ل عل التعلي أكثر 

تحطيزا، أهيال، 

 فعالية  وأكثر

الت نولوجيا 

المستمدمة تطاللية، 
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Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

  وتدلي المشاركة

وتدلي الت نولوجيا 

بوضو  أ دا  

الت نولوجيا   الدر 

ضرورية لطرك 

التعلي المقدمة 

   للطال 

Technology for 

learning 

 

 الت نولوجيا للتعلي

Students use 

technology for 

single-purpose 

tasks isolated 

from lessons 

and objectives.  

يستمدب الطال  

الت نولوجيا للمةاب 

لات الغرض الواحد 

والمعزولة لن 

 .الدرو  واة دا 

Students use 

technology, but 

for routine, 

low-level word 

processing, 

presentation, 

and/or 

spreadsheet 

processes and 

functions.  

يستمدب الطال  

الت نولوجيا، ول ن 

لاللمال الروتينية، 

ومعال ة النصوك، 

أو /والعرض، و

جداول  /العمليات 

  البيانات

 

Students use 

technology 

effectively in a 

learning 

opportunity that 

would be 

difficult or 

impossible to do 

without 

technology.  

يستمدب الطال  

الت نولوجيا بش ل فعال 

في التعلي التي  ي ون 

من الصعم أو من 

المستحيل اال تغنا  

 .لن الت نولوجيا بةا

Students engage 

with 

technologies 

that enable 

them to create, 

investigate, 

and/or analysis 

information. 

The use of 

technology 

empowers 

students to be 

self-directed 

learners.  

ينشغل الطال  في 

الت نولوجيا التي 

تم نةي من المل  

أو  / و .والبحث فيةا

اتتحليل البيان ان  .

ا تمداب الت نولوجيا 

يسالد في تم ين 

الطال  لي ونوا 

 .متعلمين لاتيين

Assistive 

technologies 

 الت نولوجيا المسالدة

Little to no 

attention to the 

identification of 

Identifies 

assistive 

technologies 

Identifies 

appropriate 

assistive 

Identifies 

creative uses of 

readily 
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Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

or use of 

assistive 

technologies. 

 

تحديد أو ا تمداب 

 .الت نولوجيا المسالدة 

and identifies 

students’ 

needs, but does 

not match ATs 

to specific 

needs.  

يعر  الت نولوجيات 

المسالدة ويحدد 

احتياجات الطال ، 

ول ن ال يطاب  

الت نولوجيا 

المسالدة مع 

احتياجات الطالم 

 .المحددة 

technologies to 

enhance learning 

of students with 

specific 

exceptionalities.  

 

يعر  الت نولوجيات 

المسالدة المال مة 

لتعزيز التعلي لدى 

 ال  لوو الحاجات 

  الماهة المحددة 

 

available 

technologies to 

enhance the 

learning 

opportunities of 

students with 

exceptionalities, 

correctly 

matching the 

solution to the 

learning 

challenge and 

learning 

objective.  

يتعر  لال تمدامات 

المبت رة من 

الت نولوجيات المتاحة  

لتعزيز فرك التعلي 

لطال  الدلي 

اإضافي، بحيث 

طاب   الحل للتحدي ي

مع  د  التعلي بش ل 

 .هحيد

Creativity and 

Higher Level 

Thinking 

اإبداع ومستويات 

 التط ير العليا

Technology use 

does not 

encourage or 

allow for 

higher-level 

thinking or 

creativity. 

ا تمداب الت نولوجيا 

ال يش ع او يسمد 

للن التط ير او 

Technology 

use allows for 

creativity and 

higher -level 

thinking, 

although in a 

limited way. 

ا تمداب الت نولوجيا 

يسمد لإلبداع 

والتط ير بمستويات 

Technology use 

allows for 

creativity and 

higher -level 

thinking. 

ا تمداب الت نولوجيا 

يسمد لإلبداع والتط ير 

 .بمستويات لليا

Technology use 

encourages 

creativity and 

higher-level 

thinking. 

 

ا تمداب الت نولوجيا 

يش ع اإبداع 

والتط ير بمستويات 

  لليا
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Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

االبداع بمستويات 

 لليا

لليا ، ول ن بطريقة 

 محدودة

 

Reflection 

 التط ر

Reflection 

discusses 

student 

learning. 

التط ر تناقش هحف 

  كيطية تعلي الطال 

Reflection 

discusses 

student 

learning; may 

identify 

connections 

between 

technology and 

learning.  

تناقش هحف التط ر 

كيطية تعلي الطال ، 

من المم ن ان تبين 

العالقات بين 

 الت نولوجيا والتعلي

Reflection 

discusses 

students 

learning; 

identifies ways 

in which 

technology 

affects learning.  

تناقش هحف التط ر 

 .كيطية تعلي الطال 

وتحدد الطرع التي 

ت هر الت نولوجيا للن 

 .التعلي 

Reflection 

focuses on 

student 

learning; clearly 

and insightfully 

identifies the 

ways in which 

technology 

interacts, 

enhances, or 

restricts 

learning.  

تركز هحف التط ر 

للن تعلي الطال  

وتعر  بوضو  

الطرع التي تتطالل 

بةا الت نولوجيا  أو 

تعزز ا، أو تقيد بةا 

 .التعلي 
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 دراسيةلمبادئ التوجيهية للوحدة الا

 

 TaskStreamمتطلم 

 

 الهدف

في  -وليس موضولا-خطة الوحدة، تت ون من خطط الدرو  كاملة والمواد الدالمة لةا، وي م أن تستةد  مطةوما 

والةد  من الوحدة  و تطوير خبرات ومواقف تعليمية غنية ومحددة لتعليي الطال  المطةوب  .المنةا  الدرا ي

طعالة من قبل المشاركة لمتعددة ل اوينبغي أن تشمل اال تمداب الم ثف للت نولوجيا من أجل التعلي، وفرهالمستةد   

 .قي  الن ا تحمن المتعلمين كافة الطال ، والتعليي المتمايز بعناية والتقييي لتم ين 

 

 فاصيلالت

 .ممتلطة ضمن  لا المطةوبوالتي تغطي موضولات متسلسلة الم مولة من الدرو  من وحدة ال ون تي م أن ت  1

 .المدر  لمدر ة والموضوعلوحدة مع المنا ج المقررة الي م أن تتماشن أ دا    2

 .ةالتعليمم مولات زمنية )حصص( ( 6( للن  تة )4وحدة أربعة )ال خل ي م أن ت  3

ت كد من ا تمدامةا للحصول للن  .لتقييي لمل التعليمية حدة الولمطط الدر  والتصحيد  ا تمداب معاييرو يتي   4

 .الملح  التصحيد فييم ن العثور للن معايير  .معلومات لضافية حول كيطية ا ت مال وحدت 
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 Unit Plan Rubric 

  

Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

Objectives 

 األهداف

Few objectives 

are aligned 

with Qatar 

National 

Curriculum 

Standards or 

written clearly in 

measurable 

terms, or few are 

appropriate for 

each lesson and 

for students. 

القليل من األهداف 

تتماشى مع معايير 

المناهج الوطنية 

القطرية ومكتوبة بشكل 

واضح قابل للقياس، 

ومناسبة للدروس 

 .وللطالب

Some objectives 

are aligned with 

Qatar National 

Curriculum 

Standards and 

written clearly 

in measurable 

terms, and 

appropriate for 

each lesson and 

for students. 

بعض األهداف 

تتماشى مع معايير 

المناهج الوطنية 

القطرية ومكتوبة 

بشكل واضح قابل 

للقياس، ومناسبة 

 .للدروس وللطالب

Most objectives 

are aligned with 

Qatar National 

Curriculum 

Standards and 

written clearly in 

measurable 

terms, and 

appropriate for 

each lesson and 

for students. 

معظم األهداف تتماشى 

مع معايير المناهج 

الوطنية القطرية 

ومكتوبة بشكل واضح 

قابل للقياس، ومناسبة 

 .للدروس وللطالب

All objectives are 

aligned with 

Qatar National 

Curriculum 

Standards and 

written clearly in 

measurable 

terms, and 

appropriate for 

each lesson and 

for students. 

جميع األهداف تتماشى 

مع معايير المناهج 

الوطنية القطرية 

ومكتوبة بشكل واضح 

قابل للقياس، ومناسبة 

 .للدروس وللطالب

Content  

 المحتوى

Many content 

errors and shows 

little 

understanding of 

the major ideas 

of the discipline. 

All content 

represents a 

single content 

area. 

Some content 

knowledge 

errors;  some 

understanding 

of the major 

ideas of the 

discipline. All 

content 

represents a 

Most content 

knowledge is 

accurate 

presented and 

reflects the 

important ideas 

of the discipline. 

Unit includes 

content from 

All content 

knowledge is 

accurate and 

clearly 

presented; 

knowledge 

reflects the 

major ideas of 

the discipline. 

Unit includes 
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العديد من األخطاء في 

المحتوى واظهار القليل 

من الفهم ولألفكار 

 .الرئيسية للموضوع

كل المحتوى يمثل 

مجاال واحدا فقط من 

 الموضوعات

single content 

area.  

 

بعض األخطاء في 

. المحتوى المعرفي

بعض الفهم لألفكار 

الرئيسية في 

كل . الموضوع

المحتوى يمثل مجاال 

واحدا فقط من 

  المحتوى

several 

disciplines.  

 

معظم محتويات 

المحتوى المعرفي 

دقيقة وتعكس األفكار 

 .الهامة للموضوع

وتشمل الوحدة 

التعليمية عدة 

 .تخصصات

content from 

each of the 

disciplines of 

language arts 

(Arabic or 

English), math, 

science, and 

social studies. 

المحتوى المعرفي 

بأكمله دقيق ومقدم 

بوضوح؛ ويعكس 

المعرفة واألفكار 

 .الرئيسية للموضوع

وتشمل الوحدة 

محتويات من كل 

 تخصصات اللغة

العربية أو )

، (اإلنجليزية

والرياضيات، والعلوم، 

والدراسات 

 .االجتماعية

Language arts-

-Integration 

تكامل الفنون 

 اللغوية

Poor use of  

concepts from 

reading, 

language and 

student 

development, to 

teach reading, 

writing, speaking, 

viewing, 

listening, and 

thinking skills 

محاوالت فليلة  

ستخدام المفاهيم من ال

القراءة واللغة ونمو 

Uses few 

concepts from 

reading, 

language and 

student 

development, to 

teach reading, 

writing, 

speaking, 

viewing, 

listening, and 

thinking skills  

يستخدم القليل من 

ءة المفاهيم من القرا

Uses some 

concepts from 

reading, 

language and 

student 

development, to 

teach reading, 

writing, 

speaking, 

viewing, 

listening, and 

thinking skills  

يستخدم بعض المفاهيم 

من القراءة واللغة 

Uses concepts 

from reading, 

language and 

student 

development, to 

teach reading, 

writing, 

speaking, 

viewing, 

listening, and 

thinking skills in 

several lessons is 

realistic  
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الطالب، لتعليم القراءة 

والكتابة والمحادثة 

والمشاهدة، واالستماع، 

  ومهارات التفكير

واللغة ونمو الطالب، 

لتعليم القراءة والكتابة 

والمحادثة والمشاهدة، 

واالستماع، ومهارات 

 التفكير

ونمو الطالب، لتعليم 

القراءة والكتابة 

والمحادثة والمشاهدة، 

واالستماع، ومهارات 

 التفكير 

يستخدم المفاهيم من 

القراءة واللغة ونمو 

الطالب، لتعليم القراءة 

والكتابة والمحادثة 

، واالستماع، والمشاهدة 

ومهارات التفكير في 

العديد من الدروس 

 اقعية

Alignment of 

Instruction 

and 

Objectives 

 مواءمة 

 التعليمات و

  األهداف

Few lessons, 

activities, and 

assignments are 

linked to 

objectives.  

القليل من الدروس، 

األنشطة، والمهام 

 مرتبطة باألهداف

Some lessons, 

activities, and 

assignments are 

linked to 

objectives.  

بعض الدروس، 

األنشطة، والمهام 

 مرتبطة باألهداف

Most lessons, 

activities, and 

assignments are 

linked to 

objectives.  

معظم الدروس، 

األنشطة، والمهام 

 مرتبطة باألهداف

All lessons, 

activities, and 

assignments are 

linked to 

objectives.  

جميع الدروس، 

األنشطة والمهام 

 مرتبطة باألهداف

Technology 

 التكنولوجيا

Available 

technology is not 

used or is used 

inappropriately.  

ال تستخدم التكنولوجيا 

المتاحةأو انها تستخدم 

 بشكل غير مناسب

Available 

technology is 

used but does 

little to support 

the objectives 

and to engage 

learners.  

التكنولوجيا المتاحة 

مستخدمة، ولكنها 

تدعم األهداف قليال ما 

أو تعمل على مشاركة 

 المتعلم

Available 

technology is 

used 

appropriately, 

somewhat 

supports the 

objectives, and 

engages 

learners.  

تستخدم التكنولوجيا 

المتاحة بشكل جيد، 

والى حد ما تدعم 

األهداف، وتعمل على 

 مشاركة المتعلم

Available 

technology is 

used 

appropriately, 

supports the 

objectives, and 

engages learners. 

تستخدم التكنولوجيا 

المتاحة بشكل جيد، 

وتدعم األهداف، 

وتعمل على مشاركة  

  المتعلم 

Instructional 

Strategies and 

Assignments 

االستراتيجيات 

 التعليمية والمهمات

Employs no 

variety of 

instructional 

strategies and 

assignments. 

Employs little 

variety of 

instructional 

strategies and 

assignments. 

Employs some 

variety of 

instructional 

strategies and 

assignments to 

Employs a variety 

of instructional 

strategies and 

assignments to 

meet stated 
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Instruction is 

teacher-

centered; almost 

no opportunity 

for active 

learning or 

creative thought. 

ليس هناك اي  تنوع 

في استخدام 

االستراتيجيات والمهام 

و التدريس  .التعليمية

 .مرتكزعلى المعلم

تقريبا ال يوجد اي 

فرصة للتعلم النشط أو 

اإلبداعيالتفكير  .  

Most activities 

are teacher-

centered. Little 

opportunity for 

creative 

thought.  

 

استخدام محدود 

لالستراتيجيات 

 .التعليمية والمهام

معظم األنشطة تركز 

مع  .على المعلم 

ضئيلة وجود فرص 

 للتفكير اإلبداعي

meet stated 

objectives. Most 

activities are 

student-

centered and 

active learning 

and higher-level 

thinking are 

encouraged in 

some activities, 

but not 

consistently.  

التنوع من  بعض هناك

االستراتيجيات والمهام 

لتلبية األهداف المعلنة 

معظم  .التعليمية

أنشطة التعلم تركز 

على الطالب ويشجع 

توظيف التعلم النشط 

ومهارات التفكير 

العليا، ولكن ليس 

. بشكل دائم   

objectives. All 

learning activities 

are student-

centered, and 

most employ 

active learning. 

Many activities 

require higher 

level thinking 

skills and provide 

opportunities for 

creativity.  

تستخدم مجموعة 

متنوعة من 

االستراتيجيات والمهام 

لتلبية األهداف المعلنة 

جميع أنشطة  .التعليمية

التعلم تركز على 

الطالب، وأغلبها 

 .يوظف التعلم النشط

تتطلب العديد من 

األنشطة مهارات 

التفكير عليا وتوفر 

 .فرصا لإلبداع

Differentiation 

of 

Instruction 

/التمايز مراعاة  

الفروق في 

 التدريس

Differentiation is 

not used.  

 /ال يستخدم التمايز

اة الفروق في مراع

 التدريس

Differentiation is 

used across few 

lessons to meet 

the needs of 

students.  

 /يستخدم التمايز

مراعاة الفروق في 

القليل من الدروس 

لتلبية احتياجات 

 .الطالب

Differentiation is 

used across 

some lessons to 

meet the needs 

of students.  

مايزيستخدم الت / 

مراعاة الفروق لبعض 

الدروس لتلبية 

 .احتياجات الطالب

Differentiation is 

used across all 

lessons to meet 

the needs of 

students.  

 /يستخدم التمايز

مراعاة الفروق في 

جميع الدروس لتلبية 

 .احتياجات الطالب
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Assessment 

 التقييم

Lessons do not 

contain an 

assessment, or 

no assessments 

are aligned with 

the objectives.  

الدروس ال تحتوي 

على تقييم، أو أن 

التقييم ال يتماشى مع 

 .األهداف

Few lessons 

contain an 

assessment that 

is aligned with 

objective(s), or 

lessons include 

an assessment 

that is not 

aligned with the 

objectives.  

بعض الدروس 

تحتوي على تقييم 

يتواءم مع األهداف ، 

أو الدروس تشمل 

تقييما ال يتماشى مع 

  .األهداف

Most lessons 

contain an 

assessment that 

is aligned with 

objectives.  

جميع الدروس تحتوي 

على األقل تقييما 

 .يتواءم مع األهداف

All lessons 

contain at least 

assessments that 

are aligned with 

objectives.  

جميع الدروس تحتوي 

على األقل تقييمات 

 .تتواءم مع األهداف

Lesson and 

unit 

coherence 

 

الدروس وترابط 

 الوحد التعليمية

  

Lessons are 

minimally 

organized. Unit 

does not reflect 

knowledge about 

the 

development, 

learning, and 

motivation of 

studentren.  

الدروس منظمة بالحد 

ال تعكس  .األدنى

الوحدة المعارف حول 

النمو والتعلم، والدافعية 

 .لدى للطالب

Lessons are 

somewhat 

organized and 

move students 

somewhat 

toward 

achieving 

objectives. 

Limited 

reflection of 

knowledge 

about the 

development, 

learning, and 

motivation of 

studentren.  

الدروس منظمة بعض 

الشيء وتقود الطالب 

إلى حد ما نحو تحقيق 

Lessons are 

organized and 

move students 

toward achieving 

objectives. Some 

lessons reflect an 

understanding of 

the 

development, 

learning, and 

motivation of 

studentren, but 

not consistently 

demonstrated.  

 

الدروس منظمة وتقود 

قيق الطالب نحو تح

بعض  .األهداف

 الدروس تعكس فهما

Lessons are 

sequentially 

organized and 

move students 

toward achieving 

objectives. Set of 

lessons reflects 

an understanding 

of the 

development, 

learning, and 

motivation of 

studentren.  

الدروس منظمة 

ومتسلسلة وتقود 

الطالب نحو تحقيق 

مجموع  .األهداف

 فهماالدروس يعكس 
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هناك القليل  .األهداف

من المعارف حول 

النمو والتعلم، 

لدافعية لدى وا

 .للطالب

لكيفية تطور، وتعلم، 

الدافعية لدى الطالب، 

  ولكن ليس بشكل دائم

لكيفية تطور، وتعلم، 

 .الدافعية لدى للطالب

Spelling, 

grammar, 

punctuation 

 

التهجئة والنحو 

  وعالمات الترقيم

Errors in 

grammar, 

punctuation, or 

spelling require 

major editing and 

revising.  

أخطاء في النحو 

وعالمات الترقيم، أو 

التهجئة تتطلب التحرير 

عةوالمراج . 

Errors in 

grammar, 

punctuation, or 

spelling require 

major editing 

and 

revising.  

أخطاء في النحو 

وعالمات الترقيم، أو 

التهجئة تتطلب 

 .التحرير والمراجعة

Errors in 

grammar, 

punctuation, or 

spelling require 

minor editing 

and revising 

أخطاء في النحو 

وعالمات الترقيم، أو 

التهجئة تتطلب تحريرا 

 .ومراجعة طفيفة

Unit contains 

almost no errors 

in grammar, 

punctuation, or 

spelling.  

الوحدة ال تحتوي على 

أية أخطاء في قواعد 

اللغة وعالمات 

 .الترقيم، أو التهجئة

 
 

 

  



 

122 
 

Unit Plan Rubric (Social Studies) 

 )دراسات اجتماعية(   لوحدة الدراسيةي لتقييمال السلم

 
 

Undemonstrated or 

Unsatisfactory  
Needs Improvement  Satisfactory  Target  

Standards 

/Objectives 

 المعايير/اة دا 

 

NCSS 2a 

Little to no evidence of 

standards/ objectives 

that demonstrate social 

studies knowledge 

aligned with the C3 

Framework or Qatar 

National Curriculum 

Standards. Standards/ 

objectives are not 

clearly stated or are not 

stated in measureable 

terms.  

 

 

 

 القليل أو لدب وجود دليل للن

  تظةر المعايير / اة دا   أن

معرفة بالدرا ات االجتمالية 

المتوافقة مع معايير المنا ج  

الو نية لدولة قطر  ال يتي تحديد 

المعايير / اة دا  بوضو  أو 

ال يتي لكر ا و ي غير قابلة 

 .للقيا 

Some standards/objectives 

within the unit have 

standards / objectives that 

demonstrate social studies 

knowledge aligned with the 

C3 Framework and/or Qatar 

National Curriculum 

Standards, but this is not 

consistent across the unit. 

Objectives/standard 

statements may lack clarity 

or may not be stated in 

measureable terms. 

 

تحتوي بعض المعايير / اة دا   

ة للن معايير / أ دا   داخل الوحد

تبظةر معرفة بالدرا ات االجتمالية 

المتوافقة مع معايير المنا ج الو نية 

ول ن  لا ال ينطب  للن كل   القطرية،

أجزا  الوحدة  قد تطتقر اة دا  للن  

 .الوضو  و ي غير قابلة للقيا 

Most lessons have 

standards / objectives 

that demonstrate 

social studies 

knowledge aligned 

with the C3 

Framework and Qatar 

National Curriculum 

Standards. Most are 

stated clearly in 

measureable terms.  

 

 

 

معظي الدرو  تحتوي للن  

معايير / أ دا  تبظةر معرفة  

بالدرا ات االجتمالية 

ومعايير المنا ج الو نية في  

قطر  معظي اة دا   

 .و قابلة للقيا  واضحة

All lessons have 

standards / objectives 

that demonstrate 

social studies 

knowledge aligned 

with the C3 

Framework and Qatar 

National Curriculum 

Standards. All are 

stated clearly in 

measurable terms. 

 

 

 

جميع الدرو  لةا معايير /  

رفة  أ دا  تبظةر مع 

الدرا ات االجتمالية ب

وتتماشن مع معايير المنا ج  

الو نية في قطر  كل  

اة دا  واضحة وقابلة 

  .للقيا 

Content 

 المحتوى

NCSS 2a 

Many content errors and 

shows little 

understanding of the 

major ideas of the 

discipline. No evidence 

of inclusion of theory 

and/or research.  

 

 

العديد من اةخطا  في المحتوى  

للمطا يي  الطةي  وبعض  و  

المرتبطة بالدرا ات  

  االجتمالية

ا تمداب  ال يوجد أي دليل للن  

النظريات أو   أو الرجوع

 البحوث 

Some content knowledge 

errors are present; only 

limited evidence of theory 

and research from the 

discipline.  

 

 

 

 

بعض اةخطا  في المحتوى  

   المعرفي

يوجد دليل للن ا تمداب   القليل من  

 النظريات أو البحوث 

Content includes 

theory and research 

from the discipline. 

All content 

knowledge is 

accurate, although its 

presentation may lack 

clarity.  

 

 

يع س المحتوى بعض  

نظريات وبحوث في م ال  

الدرا ات االجتمالية   

المحتوى المعرفي ب كملل  

دقي  و ل ن غير مقدب  

 بوضو 

Content clearly 

reflects accurate 

theory and research 

of the discipline. All 

content knowledge is 

accurately and clearly 

presented; knowledge 

reflects the major 

ideas of the 

discipline.  

يع س المحتوى بوضو  

نظريات وبحوث في م ال  

الدرا ات االجتمالية   

ب كملل  المحتوى المعرفي 

ويع س دقي  ومقدب بوضو  

ب  ي المعار  في   الماب

  م ال الدرا ات االجتمالية

Support for 

Literacy 

دلي القرا ة وال تابة  

 لند الطالم 

Limited use of reading 

and writing 

 

 وال تابة ا تمداب محدود للقرا ة

 

Includes reading 

reading/writing tasks 

 

الوحدة للن بعض اةنشطة  تحتوي 

 القرا ية أو ال تابية

 

Includes reading 

reading/writing 

tasks that support 

both the content area 

and literacy 

 

تحتوي الوحدة للن بعض 

اةنشطة القرا ية أو ال تابية 

تنمي معار  الطال  و  

Includes reading from 

multiple 

sources and multiple 

reading/writing tasks 

that clearly support 

both the content area 

and literacy 

تحتوي الوحدة للن نصوك 

من مصادر ممتلطة وللن 

أنشطة قرا ية وكتابية تنمي 
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Undemonstrated or 

Unsatisfactory  
Needs Improvement  Satisfactory  Target  

مةاراتي القرا ة و ال تابة 

 لديل

معار  الطال  و مةاراتي  

 القرا ة و ال تابة لديل  

Use of 

Technology 

 ا تمداب الت نولوجيا

NCSS 2e 

Little or no effort is 

made in the unit to use 

available technology to 

engage learners in 

developing civic 

competence.  

 

يتي بلل القليل من ال ةد أو لدب 

بلل جةد في الوحدة ال تمداب  

الت نولوجيا المتاحة إشراك  

 ة  المتعلمين وتطوير ال طا

 .المدنية

An attempt to use available 

technology to engage 

learners in developing civic 

competence is evident in the 

unit, but its effectiveness is 

not evident.  

 

محاولة ال تمداب الت نولوجيا يت د 

المتاحة إشراك المتعلمين وتطوير 

امل الوحدة  ولل  في ك  ال طا ة المدنية

 ول ن فعاليتةا ليس  واضحة 

Available technology 

to engage learners in 

developing civic 

competence is evident 

in the unit, but is not 

used consistently.  

 

تستمدب الت نولوجيا المتاحة  

بش ل جيد، وتدلي اة دا ، 

وتعمل للن مشاركة المتعلي  

المدنية  في و تطوير ال طا ة  

 بعض أجزا  الوحدة

Available technology 

is consistently used 

throughout the unit to 

engage learners in 

developing civic 

competence.  

 

تستمدب الت نولوجيا المتاحة  

بش ل جيد، وتدلي اة دا ، 

وتعمل للن مشاركة المتعلي  

 و تطوير ال طا ة المدنية

Instructional 

Strategies and 

Assignments – 

Variety 

اال تراتي يات  

  - التعليمية والمةمات 

 التنوع

NCSS 2b 

 

Employs no variety of 

instructional strategies 

and 

assignments. Instruction 

is teacher-centered; 

almost no opportunity 

for active learning or 

creative thought.  

 

 

 

 

 

 

في ا تمداب   اي تنوعليس  ناك 

اال تراتي يات والمةاب 

  للن والتدريس مرت ز .التعليمية

تقريبا ال يوجد اي فرهة   .المعلي

للتعلي النشط أو التط ير  

 .اإبدالي

Employs little variety of 

instructional strategies and 

assignments. Most activities 

are teacher-centered. Little 

opportunity for creative 

thought.  

 

 

 

 

 

 

ا تمداب محدود لال تراتي يات  

معظي اةنشطة   .التعليمية والمةاب

مع وجود فرك  .تركز للن المعلي

 ضفيلة للتط ير اإبدالي

Employs some variety 

of 

instructional 

strategies and 

assignments to meet 

stated 

objectives. Most 

activities are student-

centered and active 

learning and higher 

level thinking are 

encouraged in some 

activities, but not 

consistently.  

 

 

 

 ناك بعض التنوع من 

اال تراتي يات والمةاب لتلبية 

 .لتعليميةاة دا  المعلنة ا

معظي أنشطة التعلي تركز  

للن الطالم ويش ع توظيف 

التعلي النشط ومةارات  

التط ير العليا، ول ن ليس  

  بش ل دا ي

Employs a variety of 

instructional 

strategies and 

assignments to meet 

stated objectives. All 

learning activities are 

student-centered, and 

most employ active 

learning. Many 

activities require 

higher level thinking 

skills and provide 

opportunities for 

creativity.  

 

تستمدب م مولة متنولة من 

اال تراتي يات والمةاب لتلبية 

 .اة دا  المعلنة التعليمية

جميع أنشطة التعلي تركز  

للن الطالم، وأغلبةا يوظف  

تتطلم العديد  .النشط التعلي

من اةنشطة مةارات التط ير  

 .لليا وتوفر فرها لإلبداع

Instructional 

Strategies -- 

Concepts, facts, 

and tools 

اال تراتي يات  

المطا يي   -التعليمية 

 والحقا   واةدوات 

 

NCSS 2b 

Limited or no examples 

of learning sequences 

that engage learners 

with disciplinary 

concepts, facts, or tools 

from the social studies 

disciplines; or, activities 

to support the 

development of social 

studies literacies for 

civic life may be weak.  

 

أمثلة محدودة أو ال أمثلة لتعلي  

الطال  مع  يدمج متسلسل 

المطا يي والحقا   وأدوات  

الدرا ة )خرا ط، وها   أهلية  

Unit includes examples of 

learning sequences that 

engage learners with 

disciplinary concepts, facts, 

or tools from the social 

studies disciplines, but 

activities to develop social 

studies literacies for civic 

life are under-developed.  

 

 

تشتمل الوحدة للن أمثلة لتعلي  

الطال  مع المطا يي يدمج متسلسل 

وأدوات الدرا ة )خرا ط،  والحقا   

وها   أهلية   للخ( من فروع  

الدرا ات االجتمالية؛ ول ن اةنشطة  

Unit includes 

examples of learning 

sequences that engage 

learners with 

disciplinary concepts, 

facts, and tools from 

the social studies 

disciplines to 

facilitate social 

studies literacies for 

civic life.  

 

تشتمل الوحدة للن أمثلة  

الطال   يدمج لتعلي متسلسل 

مع المطا يي والحقا    

وأدوات الدرا ة )خرا ط،  

Unit includes 

multiple, well-

designed examples of 

learning sequences 

that effectively 

engage learners with 

disciplinary concepts, 

facts, and tools from 

the social studies 

disciplines to 

facilitate social 

studies literacies for 

civic life.  

 

تشتمل الوحدة للن أمثلة  

متعددة ومصممة بش ل جيد  
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Undemonstrated or 

Unsatisfactory  
Needs Improvement  Satisfactory  Target  

  للخ( من فروع الدرا ات  

االجتمالية؛ أو أنشطة ال تدلي 

لملية تعلي الدرا ات  

 االجتمالية للحياة المدنية

التي تدلي لملية تعلي الدرا ات  

االجتمالية للحياة المدنية ليس   

 متميزة

وها   أهلية   للخ( من  

فروع الدرا ات االجتمالية 

تدلي لملية تعلي الدرا ات  

 االجتمالية للحياة المدنية  

الطال   يدمج لتعلي متسلسل 

مع المطا يي والحقا    

وأدوات الدرا ة )خرا ط،  

أهلية   للخ( من  وها   

فروع الدرا ات االجتمالية 

تدلي لملية تعلي الدرا ات  

 االجتمالية للحياة المدنية

Instructional 

Strategies and 

Assignments – 

Inquiry 

 

اال تراتي يات  

  – التعليمية والمةمات

 التحقي  

NCSS 2c 

Unit has little or no 

evidence of the 

disciplinary inquiry.  

 

 

 

 

 

تت من الوحدة للن أدلة ضفيلة 

أو انعداب اةدلة للن تقصي  

 معار  الدرا ات االجتمالية

Unit includes at least one 

example of a learning 

sequence that engages 

learners in disciplinary 

inquiry, but the use of 

inquiry to facilitate social 

studies literacies for civic 

life are lacking.  

 

 

تت من الوحدة مثاال  واحدا  للن اةقل  

تبشرك    لمواقف تعلي متسلسلة 

المتعلمين في تقصي معار   

الدرا ات االجتمالية والتي تسةل  

لملية تعلي الدرا ات االجتمالية 

 للحياة المدنية

Unit includes some 

examples of learning 

sequences that engage 

learners in 

disciplinary inquiry to 

develop social studies 

literacies for civic 

life.  

 

 

تت من الوحدة بعض اةمثلة  

لمواقف تعلي متسلسلة    

تبشرك المتعلمين في تقصي 

معار  الدرا ات  

والتي تسةل   االجتمالية

لملية تعلي الدرا ات  

 االجتمالية للحياة المدنية

Unit includes 

multiple, well-

designed examples of 

learning sequences 

that engage learners 

in disciplinary 

inquiry to develop 

social studies 

literacies for civic 

life.  

 

تشتمل الوحدة للن أمثلة 

متعددة ومصممة بش ل 

جيد لمواقف تعلي متسلسلة  

تبشرك المتعلمين في 

تقصي معار  الدرا ات 

االجتمالية والتي تسةل 

لملية تعلي الدرا ات 

 .االجتمالية للحياة المدنية

Instructional 

Strategies - Use 

of 

Representations 

اال تراتي يات  

ا تمداب  -التعليمية 

 التمثيل  

 

NCSS 2d 

Little or no evidence of 

efforts to engage 

learners in creating 

representations that 

convey social studies 

knowledge and civic 

competence.  

 

 

و معدومة للن  أدلة قليلة أ

  ال ةود المبلولة إشراك

في لنشا  تمثيالت   المتعلمين

)كالمرا ط والر وب البيانية 

تعبر لن االلماب بمعار      للخ(

و مطا يي الدرا ات االجتمالية  

 وال طا ة المدنية

Unit includes limited 

examples of lessons that 

engage learners in creating 

representations that convey 

social studies knowledge 

and civic competence.  

 

 

 

من   قليلة     تشتمل الوحدة للن أمثلة

الدرو  التي تشرك المتعلمين في 

)كالمرا ط والر وب  لنشا  تمثيالت

تعبر لن االلماب    البيانية   للخ(

بمعار  و مطا يي الدرا ات  

 ..االجتمالية وال طا ة المدنية

Unit includes some 

examples of lessons 

that engage learners 

in creating 

representations that 

convey social studies 

knowledge and civic 

competence.  

 

 

تت من الوحدة بعض اةمثلة  

و  التي تشرك  للن الدر

المتعلمين في لنشا  تمثيالت  

)كالمرا ط والر وب البيانية 

تعبر لن االلماب    للخ(

بمعار  و مطا يي الدرا ات  

 .االجتمالية وال طا ة المدنية

Unit includes 

multiple examples of 

lessons that engage 

learners effectively in 

creating diverse 

forms of 

representation that 

convey social studies 

knowledge and civic 

competence.  

 

تشتمل الوحدة للن أمثلة  

متعددة للن الدرو  التي  

تشرك المتعلمين في لنشا   

)كالمرا ط والر وب   تمثيالت

تعبر لن   البيانية   للخ(

االلماب بمعار  و مطا يي 

الدرا ات االجتمالية 

 .وال طا ة المدنية

Differentiation 

of Instruction 

/التمايز مرالاة   

 الطروع في التدريس 

Little or no evidence is 

present of an attempt to 

use knowledge of 

learners' social-cultural 

assets, learning 

demands, and individual 

identities to plan and 

implement relevant and 

responsive pedagogy 

An attempt to use 

knowledge of learners' 

social cultural assets, 

learning demands, and 

individual identities to plan 

and implement relevant and 

responsive pedagogy that 

ensures equitable learning 

opportunities in social 

Knowledge of 

learners'  social 

cultural assets, 

learning demands, 

and individual 

identities to plan and 

implement relevant 

and responsive 

pedagogy that ensures 

Knowledge of 

learners' social-

cultural assets,  

learning demands, 

and individual 

identities is 

clearly used 

throughout the 
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Undemonstrated or 

Unsatisfactory  
Needs Improvement  Satisfactory  Target  

that ensures equitable 

learning opportunities in 

social studies. 

 

 

 

أدلة قليلة أو معدومة للن محاولة  

ا تمداب المعرفة باةهول  

االجتمالية والثقافية للمتعلمين،  

لتعل ، والةويات  ومتطلبات ا 

الطردية؛ لتمطيط وتنطيل  رع  

ا   تدريس مال مة ت من فره 

تعليمية منصطة في الدرا ات  

 االجتمالية

studies is evident in the unit; 

however, it is not 

consistently employed or is 

not always employed 

effectively. 

 

محاولة لال تمداب المعرفة باةهول 

االجتمالية والثقافية للمتعلمين ،  

التعلي ، والةويات الطردية؛  ومتطلبات 

لتمطيط وتنطيل  رع تدريس مال مة  

ا تعليمية منصطة في  ت من فره 

الدرا ات االجتمالية في بعض 

 أجزا  الوحدة 

equitable learning 

opportunities in social 

studies 

is evident in most 

lessons. 

 

 

 

يت د في غالبية درو  

المعرفة    الوحدة ا تمداب 

باةهول االجتمالية 

والثقافية للمتعلمين ،  

ومتطلبات التعلي ، والةويات 

الطردية؛ لتمطيط وتنطيل 

س مال مة ت من   رع تدري

ا تعليمية منصطة في   فره 

  الدرا ات االجتمالية

unit to plan and 

implement 

relevant and 

responsive pedagogy 

that ensures 

equitable learning 

opportunities in 

social studies   

 

يت د في جميع أجزا   

  الوحدة اال تمداب الطعال

للمعرفة باةهول 

االجتمالية والثقافية 

للمتعلمين ، ومتطلبات التعلي  

، والةويات الطردية؛ لتمطيط  

وتنطيل  رع تدريس مال مة  

ا تعليمية منصطة  ت من فره 

  االجتمالية  في الدرا ات

Assessment -- 

Design and 

Implementation 

 

التصميي   -التقييي 

 والتنطيل

NCSS 3a  

Either assessments are 

lacking or they do not 

adequately assess 

students' mastery of 

important disciplinary 

knowledge, inquiry, or 

forms of representation.  

 

 

 

 

 

التقييي غير موجودة أو أدوات 

أنةا ال تقيي بش ل كا   تم ن  

الطال  من المعار  المرتبطة  

بالدرا ات االجتمالية أو  

أو التمثيالت والر وب  التقصي 

 البيانية

Unit includes at least two 

assessments that measure 

learners' mastery of at least 

one of the following: 

disciplinary knowledge, 

inquiry, and forms of 

representation for civic 

competence. The 

assessments are at least 

partially aligned with Qatar 

National Curriculum 

Standards.  

 

 

 

تت من الوحدة اهنين للن اةقل من 

التقييمات التي تقيس لتقان المتعلمين 

لما ال يقل للن واحدة من المةارات  

التالية: المعار  المرتبطة بالدرا ات  

أو التمثيالت  التقصي  االجتمالية أو 

والر وب البيانية  تتواف  التقييمات  

للن اةقل جز يا  مع معايير المنا ج 

 .الو نية القطرية

Unit includes a range 

of authentic 

assessments that 

measure learners' 

mastery at least two 

of the following: 

disciplinary 

knowledge, inquiry, 

and forms of 

representation for 

civic competence. All 

assessments are 

aligned with Qatar 

National Curriculum 

Standards.  

 

تت من الوحدة م مولة من 

التقييمات التي تقيس لتقان 

المتعلمين لما ال يقل للن  

اهنين من المةارات التالية:  

المعار  المرتبطة  

بالدرا ات االجتمالية أو  

أو التمثيالت  التقصي 

والر وب البيانية  تتواف  

التقييمات للن اةقل جز يا  

مع معايير المنا ج الو نية  

 .ةالقطري

Unit includes a range 

of authentic 

assessments that 

measure learners' 

mastery all of the 

following: 

disciplinary 

knowledge, inquiry, 

and forms of 

representation for 

civic competence. All 

assessments are 

aligned with Qatar 

National Curriculum 

Standards.  

 

تشتمل الوحدة للن م مولة 

من التقييمات التي تقيس  

لتقان المتعلمين ل ل ما يلي:  

المعار  المرتبطة  

بالدرا ات االجتمالية 

والتمثيالت  التقصي و

والر وب البيانية  تتواف  

جميع التقييمات مع معايير  

 .المنا ج الو نية القطرية

Theory and 

Research in 

Assessment 

 

النظريات والبحوث  

 في م ال التقييي

Little or no evidence is  

provided that theory and 

research was used to 

design assessments. 

 

 

 

 

 

At least two references are 

provided to show the use of 

theory and research in 

assessment design. Citations 

may be incomplete or have 

multiple errors. 

 

 

 

 

Multiple appropriate 

references are used to 

design assessments 

and references in 

APA style are 

provided; with few 

errors. 

 

 

 

 

Multiple appropriate 

references are used to 

design assessments 

and accurate, 

complete APA 

references are 

provided to show the 

effective use of 

theory and research 

in assessment. 
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Undemonstrated or 

Unsatisfactory  
Needs Improvement  Satisfactory  Target  

أدلة قليلة أو معدومة للن  

ا تمداب النظريات واةبحاث  

 .لتصميي التقييمات

يدل    لكر ما ال يقل لن مرجعين

النظريات والبحوث في   للن ا تمداب

تصميي التقييمات  قد ت ون 

غير م تملة أو تحتوي  اال تشةاديات

 .للن أخطا  متعددة

ا تمداب مراجع متعددة  

ومنا بة لتصميي التقييمات  

وتوهي  المراجع في أ لو   

APA بعض اةخطا    مع 

 

 

ا تمداب مراجع متعددة  

 ومنا بة

لتصميي التقييمات وتوهي  

دقي  ل ل المراجع في  

  APAأ لو 

واال تمداب الطعال للنظريات  

 التقييي والبحوث في 

Use of Self- 

Assessment 

 

 التقييي اللاتي  ا تمداب

Little or no evidence of 

activities that engage 

learners in self -

assessment. 

 

 

 

 

 

 

 

قليال من اةنشطة  لددا يوجد 

التي تشرك المتعلمين في التقييي 

 .اللاتي

Unit provides at least one 

example of an activity that 

engages learners in self-

assessment that supports 

individualized learning 

outcomes related to at least 

one of the following: 

disciplinary knowledge, 

inquiry, and forms of 

representation for civic 

competence. 

 

 

 

  للن اةقل مثال واحد توفر الوحدة

من نشا  يشرك المتعلمين في التقييي 

اللاتي اللي يدلي تحقي  ممرجات  

التعلي الطردية والمتعلقة بمعار   

الدرا ات االجتمالية أو التقصي أو  

 .اش ال التمثيل والر وب البيانية

Unit provides 

examples of activities 

that engage learners 

in self-assessment 

that supports 

individualized 

learning outcomes 

related to at least one 

of the following: 

disciplinary 

knowledge, inquiry, 

and forms of 

representation for 

civic competence. 

 

تشتمل الوحدة للن أمثلة من 

اةنشطة التي تشرك  

 المتعلمين في التقييي اللاتي  

اللي يدلي تحقي  ممرجات  

لي الطردية والمتعلقة  التع 

بمعار  الدرا ات  

االجتمالية أو التقصي أو 

اش ال التمثيل والر وب 

 .البيانية

Unit provides  

multiple examples of 

activities that 

effectively engage 

learners in self- 

assessment that 

supports 

individualized 

learning outcomes 

related to disciplinary 

knowledge, inquiry, 

and forms of 

representation for 

civic competence. 

 

تشتمل الوحدة للن أمثلة  

متعددة من اةنشطة الطعالة  

والتي تشرك المتعلمين في  

التقييي اللاتي اللي يدلي 

تحقي  ممرجات التعلي  

الطردية والمتعلقة بمعار   

الدرا ات االجتمالية أو  

 ال التمثيل  التقصي أو اش

 .والر وب البيانية

Spelling, 

grammar, 

punctuation 

Errors in grammar, 

punctuation, or spelling 

require major editing 

and revising. 

 

أخطا  في النحو ولالمات  

الترقيي، أو التة فة تتطلم  

 .التحرير والمراجعة

Errors in grammar, 

punctuation, or spelling 

require major editing and 

revising. 

 

أخطا  في النحو ولالمات الترقيي،  

أو التة فة تتطلم التحرير  

 .والمراجعة 

Errors in grammar, 

punctuation, or 

spelling require minor 

editing and revising. 

 

أخطا  في النحو ولالمات  

الترقيي، أو التة فة تتطلم  

عة  طيطةتحريرا ومراج  . 

Unit contains almost 

no errors in grammar, 

punctuation, or 

spelling. 

 

الوحدة ال تحتوي للن أية  

أخطا  في قوالد اللغة  

ولالمات الترقيي، أو  

 .التة فة
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Unit Plan Rubric (English) 

 )لغة انجليزية(   لوحدة الدراسيةي لتقييمال السلم

  
Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactory  

Needs 
Improvement  

Satisfactory  Target  
Score/Level 

Language and 
Literacy 
Objectives 
(Language as 
a System) 
TESOL 1.a.   

Few to no lessons 
have objectives 
that are 
supportive of ELLs 
in acquiring 
English language, 
literacy, or the 
target content.  

Overall, lessons 
support ELLs as 
they acquire 
English language 
and literacy and 
the target 
content, although 
one or more 
lessons do not 
have objectives 
that would 
support ELLs. 

Objectives in all 
lessons support 
ELLs as they 
acquire English 
language and 
literacy and the 
target content. 

Specific 
objectives are 
identified in in 
each lesson in 
phonology, 
morphology, 
syntax, 
pragmatics or 
semantics as 
appropriate to 
support ELLs as 
they acquire 
English language 
and literacy and 
the target 
content. 

  

Standards  
International- Qatar University CED Standards- Bachelor or Diploma in 
Education (2013) 
PLO:  
PLO 1: Apply key theories and concepts of the subject matter in educational settings. 

USA- TESOL Standards (2015) 
Domain:  
Domain 1. Language Candidates know, understand, and use the major theories and research 
related to the structure and acquisition of language to help English language learners’ (ELLs’) 
develop language and literacy and achieve in the content areas. Issues of language structure 
and language acquisition development are interrelated. The divisions of the standards into 1.a. 
language as a system, and 1.b. language acquisition and development do not prescribe an 
order. 
Standard:  
Standard 1.a. Language as a System Candidates demonstrate understanding of language as a 
system, including phonology, morphology, syntax, pragmatics and semantics, and support ELLs 
as they acquire English language and literacy in order to achieve in the content areas. 
Indicator:  
1.a.1. Demonstrates knowledge of the components of language and language as an integrative 
system. 
Indicator:  
1.a.2. Apply knowledge of phonology (the sound system), morphology (the structure of words), 
syntax (phrase and sentence structure), semantics (word/sentence meaning), and pragmatics 
(the effect of context on language) to help ELLs develop oral, reading, and writing skills 
(including mechanics) in English. 
Indicator:  
1.a.3. Demonstrate knowledge of rhetorical and discourse structures as applied to ESOL 
learning.  
Indicator:  
1.a.4. Demonstrate proficiency in English and serve as a good language model for ELLs. 

Cultural 
values and 

Little to no 
recognition of the 

Demonstrates 
awareness of the 

Include activities 
that incorporates 

Consistently 
design instruction 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactory  

Needs 
Improvement  

Satisfactory  Target  
Score/Level 

beliefs in the 
context of 
teaching and 
learning.  
TESOL 2 

students’ cultural 
values or beliefs 
in instructional 
plans. 

importance of 
students’ cultural 
values in 
instruction.  

students’ cultural 
values and 
beliefs, but not 
consistently.  

that incorporates 
students’ cultural 
values and beliefs 
in instructional 
plans.  

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

ASEN students. 
Standard: 2. Engaging students and developing them as learners 
Indicator: 2.4 Develops students' literacy and numeracy skills 

USA- TESOL Standards (2015) 
Domain:  
Domain 2. Culture Candidates know, understand, and use major concepts, principles, theories, 
and research related to the nature and role of culture and cultural groups to construct 
supportive learning environments for ELLs. 
Standard:  
Standard 2. Culture as It Affects Student Learning Candidates know, understand, and use major 
theories and research related to the nature and role of culture in their instruction. They 
demonstrate understanding of how cultural groups and individual cultural identities affect 
language learning and school achievement. 
Indicator:  
2.a. Understand and apply knowledge about cultural values and beliefs in the context of 
teaching and learning. 
Indicator:  
2.b. Understand and apply knowledge about the effects of racism, stereotyping, and 
discrimination to teaching and learning.  
Indicator:  
2.c. Understand and apply knowledge about cultural conflicts and home events that can have 
an impact on ELLs’ learning. 
Indicator:  
2.d. Understand and apply knowledge about communication between home and school to 
enhance ESL teaching and build partnerships with ESOL families.  
Indicator:  
2.e. Understand and apply concepts about the interrelationship between language and culture.  
Indicator:  
2.f. Use a range of resources, including the Internet, to learn about world cultures and 
specifically the cultures of students in their classrooms and apply that learning to instruction. 
Indicator:  
2.g. Understand and apply concepts of cultural competency, particularly knowledge about how 
an individual’s cultural identity affects their learning and academic progress and how levels of 
cultural identity will vary widely among students. 

Planning for 
Standards-
Based ESL 
and Content 
Instruction 
TESOL 3.a. 

Many content 
errors and shows 
little 
understanding of 
the major ideas of 
the discipline. All 
content 
represents a 
single content 
area.  

Some content 
knowledge errors; 
some 
understanding of 
the major ideas of 
the discipline. All 
content 
represents a 
single content 
area.  

Most content 
knowledge is 
accurate 
presented and 
reflects the 
important ideas 
of the discipline. 
Unit includes 
content from 
several 
disciplines.  

All content 
knowledge is 
accurate and 
clearly presented; 
knowledge 
reflects the major 
ideas of the 
discipline.  
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactory  

Needs 
Improvement  

Satisfactory  Target  
Score/Level 

Standards  
International- Qatar National Professional Standards for Teachers (2016) 
Standard: 2. Engaging students and developing them as learners 
Indicator: 2.4 Develops students' literacy and numeracy skills 

International- Qatar University CED Standards- Bachelor or Diploma in 
Education (2013) 
PLO:  
PI 2a. Design instructional plans to maximize student learning. 

USA- TESOL Standards (2015) 
Domain:  
Domain 3. Planning, Implementing, and Managing Instruction Candidates know, understand, 
and use evidence-based practices and strategies related to planning, implementing, and 
managing standards-based ESL and content instruction. Candidates are knowledgeable about 
program models and skilled in teaching strategies for developing and integrating language 
skills. They integrate technology as well as choose and adapt classroom resources appropriate 
for their ELLs. 
Standard:  
Standard 3.a. Planning for Standards-Based ESL and Content Instruction Candidates know, 
understand, and apply concepts, research, and best practices to plan classroom instruction in a 
supportive learning environment for ELLs. They plan for multilevel classrooms with learners 
from diverse backgrounds using standards-based ESL and content curriculum. 
Indicator:  
3.a.1. Plan standards-based ESL and content instruction. 
Indicator:  
3.a.2. Create supportive, accepting classroom environments. 
Indicator:  
3.a.3. Plan differentiated learning experiences based on assessment of students’ English and L1 
proficiency, learning styles, and prior formal educational experiences and knowledge. 
Indicator:  
3.a.4. Provide for particular needs of students with interrupted formal education (SIFE). 
Indicator:  
3.a.5 Plan for instruction that embeds assessment, includes scaffolding, and provides 
reteaching when necessary for students to successfully meet learning objectives. 

Planning for 
Standards-
Based ESL 
and Content 
Instruction- 
TESOL 3.a. 

Employs no 
variety of 
instructional 
strategies and 
assignments. 
Instruction is 
teacher-centered 
and provides no 
opportunity for 
cooperative 
learning.  

Employs little 
variety of 
instructional 
strategies and 
assignments. 
Most activities 
are teacher-
centered. Little 
opportunity for 
cooperative 
learning.  

Employs some 
variety of 
instructional 
strategies and 
assignments to 
meet stated 
objectives. Uses 
activities that are 
student-centered, 
and employ 
cooperative 
learning, but not 
consistently.  

Employ a variety 
of instructional 
strategies and 
assignments to 
meet 
stated objectives 
and the needs of 
ESL learners. 
Consistently plans 
activities that are 
student-centered, 
and employ 
cooperative 
learning and 
other active 
learning 
strategies.  

  

Standards  
USA- TESOL Standards (2015) 
Domain:  
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactory  

Needs 
Improvement  

Satisfactory  Target  
Score/Level 

Domain 3. Planning, Implementing, and Managing Instruction Candidates know, understand, 
and use evidence-based practices and strategies related to planning, implementing, and 
managing standards-based ESL and content instruction. Candidates are knowledgeable about 
program models and skilled in teaching strategies for developing and integrating language 
skills. They integrate technology as well as choose and adapt classroom resources appropriate 
for their ELLs. 
Standard:  
Standard 3.a. Planning for Standards-Based ESL and Content Instruction Candidates know, 
understand, and apply concepts, research, and best practices to plan classroom instruction in a 
supportive learning environment for ELLs. They plan for multilevel classrooms with learners 
from diverse backgrounds using standards-based ESL and content curriculum. 
Indicator:  
3.a.1. Plan standards-based ESL and content instruction. 
Indicator:  
3.a.2. Create supportive, accepting classroom environments. 
Indicator:  
3.a.3. Plan differentiated learning experiences based on assessment of students’ English and L1 
proficiency, learning styles, and prior formal educational experiences and knowledge. 
Indicator:  
3.a.4. Provide for particular needs of students with interrupted formal education (SIFE). 
Indicator:  
3.a.5 Plan for instruction that embeds assessment, includes scaffolding, and provides 
reteaching when necessary for students to successfully meet learning objectives. 

Implementing 
and 
Managing 
Standards-
Based ESL 
and Content 
Instruction 
TESOL 3.b. 

Little to no 
inclusion of 
techniques for 
developing and 
integrating 
English listening, 
speaking, reading, 
and writing. 

Few lessons 
include 
techniques for 
developing and 
integrating 
English listening, 
speaking, reading, 
or writing. 

Most lessons 
include 
standards-based 
teaching 
strategies and 
techniques for 
developing and 
integrating 
English listening, 
speaking, reading, 
and writing. 

Unit includes a 
variety of 
standards-based 
teaching 
strategies and 
techniques for 
developing and 
integrating 
English listening, 
speaking, reading, 
and writing.  

  

Standards  
International- Qatar National Professional Standards for Teachers (2016) 
Standard: 1. Planning for student progress and achievement 
Indicator: 1.5 Selects flexible and innovative strategies and classroom activities. 

USA- TESOL Standards (2015) 
Domain:  
Domain 3. Planning, Implementing, and Managing Instruction Candidates know, understand, 
and use evidence-based practices and strategies related to planning, implementing, and 
managing standards-based ESL and content instruction. Candidates are knowledgeable about 
program models and skilled in teaching strategies for developing and integrating language 
skills. They integrate technology as well as choose and adapt classroom resources appropriate 
for their ELLs. 
Standard:  
Standard 3.b. Implementing and Managing Standards-Based ESL and Content Instruction 
Candidates know, manage, and implement a variety of standards-based teaching strategies and 
techniques for developing and integrating English listening, speaking, reading, and writing. 
Candidates support ELLs’ access to the core curriculum by teaching language through academic 
content. 
Indicator:  
3.b.1. Organize learning around standards-based subject matter and language learning 
objectives. 
Indicator:  
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactory  

Needs 
Improvement  

Satisfactory  Target  
Score/Level 

3.b.2. Incorporate activities, tasks, and assignments that develop authentic uses of language as 
students learn academic vocabulary and content-area material. 
Indicator:  
3.b.3. Provide activities and materials that integrate listening, speaking, reading, and writing. 
Indicator:  
3.b.4. Develop students’ listening skills for a variety of academic and social purposes.  
Indicator:  
3.b.5. Develop students’ speaking skills for a variety of academic and social purposes. 
Indicator:  
3.b.6. Provide standards-based instruction that builds on students’ oral English to support 
learning to read and write. 
Indicator:  
3.b.7. Provide standards-based reading instruction adapted to ELLs. 
Indicator:  
3.b.8. Provide standards-based writing instruction adapted to ELLs. Develop students’ writing 
through a range of activities, from sentence formation to expository writing. 

Using 
Resources 
and 
Technology 
Effectively in 
ESL and 
Content 
Instruction 
TESOL 3.c. 

Shows little 
awareness of 
appropriate 
materials, 
resources, or 
technologies to 
support effective 
ESL and content 
teaching.  

Shows awareness 
of materials, 
resources, and 
technologies that 
support effective 
ESL and content 
teaching, but 
does not chose or 
adapt them 
appropriately.  

Chooses 
materials, 
resources, and 
technologies  
appropriately to 
support effective 
ESL and content 
teaching.  

Uses a wide range 
of standards-
based materials, 
resources, and 
technologies to 
support effective 
ESL and content 
teaching. 

  

Standards  
International- Qatar National Professional Standards for Teachers (2016) 
Standard: 1. Planning for student progress and achievement 
Indicator: 1.2 Selects a range of supporting learning resources to meet curriculum 

objectives. 

USA- TESOL Standards (2015) 
Domain:  
Domain 3. Planning, Implementing, and Managing Instruction Candidates know, understand, 
and use evidence-based practices and strategies related to planning, implementing, and 
managing standards-based ESL and content instruction. Candidates are knowledgeable about 
program models and skilled in teaching strategies for developing and integrating language 
skills. They integrate technology as well as choose and adapt classroom resources appropriate 
for their ELLs. 
Standard:  
Standard 3.c. Using Resources and Technology Effectively in ESL and Content Instruction 
Candidates are familiar with a wide range of standards-based materials, resources, and 
technologies, and choose, adapt, and use them in effective ESL and content teaching. 
Indicator:  
3.c.1. Select, adapt, and use culturally responsive, ageappropriate, and linguistically accessible 
materials. 
Indicator:  
3.c.2. Select materials and other resources that are appropriate to students’ developing 
language and content-area abilities, including appropriate use of L1. 
Indicator:  
3.c.3. Employ a variety of materials for language learning, including books, visual aids, props, 
and realia. 
Indicator:  
3.c.4. Use technological resources (e.g., Web, software, computers, and related devices) to 
enhance language and content-area instruction for ELLs. 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactory  

Needs 
Improvement  

Satisfactory  Target  
Score/Level 

Classroom-
Based 
Assessment 
for ESL 
 
TESOL 4.c. 

Lessons do not 
contain an 
assessment, or 
assessments are 
not appropriate 
for ELLs.  

Although most 
lessons include a 
formative or 
summative 
assessment, they 
are not 
consistently 
appropriate for 
ELLs.  

Uses 
performance-
based assessment 
tools and 
techniques 
appropriate for 
ELLs for formative 
and summative 
assessment to 
inform 
instruction.  

Uses a variety of 
performance-
based assessment 
tools and 
techniques for 
formative and 
summative 
assessment and 
to inform 
instruction. 
Modifies 
assessments and 
includes 
alternative 
assessment 
measures 
appropriate for 
ELLs for a variety 
of purposes.  

  

Standards  
International- Qatar University CED Standards- Bachelor or Diploma in 
Education (2013) 
PLO:  
PI 2c. Use a range of assessments to inform teaching. 

USA- TESOL Standards (2015) 
Domain:  
Domain 4. Assessment Candidates demonstrate understanding of issues and concepts of 
assessment and use standards-based procedures with ELLs. 
Standard:  
Standard 4.c. Classroom-Based Assessment for ESL Candidates know and can use a variety of 
performance-based assessment tools and techniques to inform instruction for in the 
classroom. 
Indicator:  
4.c.1. Use performance-based assessment tools and tasks that measure ELLs’ progress. 
Indicator:  
4.c.2. Understand and use criterion-referenced assessments appropriately with ELLs. 
Indicator:  
4.c.3. Use various instruments and techniques to assess content-area learning (e.g., math, 
science, social studies) for ELLs at varying levels of language and literacy development.  
Indicator:  
4.c.4. Prepare ELLs to use self- and peer-assessment techniques when appropriate. 
Indicator:  
4.c.5. Use a variety of rubrics to assess ELLs’ language development in classroom settings. 
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 التقييم  ممارساتالتوجيهية ل  المبادئ
TaskStreamمتطلب 

 

 مقدمة

 ون يدرجات الالطرع بين بحيث ان   نتا ج االختبار القبلي والبعدي ريقة واحدة لقيا  أهر تعلي الطالم  و مقارنة 

المةارات في تقييي لتصميي الدرو  في المستقبل وتحسين اليتي ا تمداب المعلومات من تحليل و  نتي ة التدريس

  ا تمداب اال تراتي يات التعليمية الممتلطة

قد   وتحسين تعلي الطال ا اليم التدريس والقصد الر يسي من  له المةمة  ي جمع وا تمداب بيانات التقييي لتعديل 

  محددة الحاالت بعض اللند تطبيقةا للن واجبة ت ون التعديالت 

 يفاتيالتك

لوو الدلي تقييي الطال  لممتلطة، واللمواضيع واالمراحل الدرا ية الممتلطة،  ينبغي ت ييف  لا التحليل لطال 

 الم  مثلالطال  في الصطو  اةولن ليس  لديةي نطس القدرة للن التط ير الم رد فللن  بيل المثال،   اإضافي

  ثل الرياضياتمقارنة بموضولات أخرى ملغة تستمدب ا تراتي يات ممتلطة للتعليي والتعلي اضيع الالثانوية؛ مو

  م مولة هغيرة أو واحد للن واحديتي تعليمةي ضمن غالبا ما يحتاجون الن تعليي خاك والطال  اللين 

 صفالو

  نطس الموضوع أو المطةوب حول درو  يومية  5-3حدد م مولة من   1

ي م للن الطال  معرفتل، وفةمل أو تطبيقل في نةاية  له الم مولة من يع س ما بحيث بار تصميي اختقي ب  2

وفي وق  الح ، يم ن  تحليل    هد أو خطللن ش ل اة فلة اجابات لتحليل للا كان  ل ي ون من اة ةل   الدرو 

  واحدة  لالمةالعناهر التي تستح  أكثر من 

صحيحة، اللإلجابة " 1"ا تمداب   جدول بيانات لالماتةي فيالتدريس وتس يل   ببدالبل قي بتطبي  االختبار ق  3

  ط للا كان  اإجابة خ" 0"ا تمدب و

الم وع االنتةا  من الدرو ، ا لم من الطال   لند  ، وكلل  درجاتةي اإجمالية  ال  ل لالماتةي ل ل   4

  القبلي نطس الطريقة كما في مرحلة االختبارلالماتةي ال ديدة باالختبار، و  ل لنطس 

ت ون مطيدة في التحليل  ، فإن اة فلة التالية   الللن كل تا الم مولتين من البيانات ل ل  الم لندما ي ون لدي  كل

  والتط ر

 

 البياناتجما 

  ل ل من االختبار القبلي والبعدي، منوالوال احسم الو ط الحسابي والو يط  1

توزيع   )لديةا أكثر اال ت ابات الصحيحةاي اة فلة  لا يمبرنا   من االختباريناة فلة م موع ل ل الاحسم   2

 ( راراتالت

 (طقراتتحليل ال  ) فلةل ل اةاحسم المتو ط   3

  ستوى كل   ال من اة فلة بحسم تصنيف بلوب قي بتحديد م  4

 

 تحليلال

 ل ل من االختبار القبلي والبعديالو ط الحسابي والو يط،   1

 كيف يم ن مقارنتةا؟  أ

  لا لن النتا ج؟يمبرك مالا    
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 لالماتالعناهر التي تحتوي للن أكثر اال ت ابات الصحيحة أو أللن   2

 ؟لل ، مالا يعني القبلي في مرحلة االختبار  أ

 ؟لل مالا يعني  البعدي، في مرحلة االختبار   

 ةحد اة فلة ت رار اإجابات الصحيحة   3

 ؟بقي كما  و ب ل تغيير أ  أ

  لبيا؟ ب كان التغيير لي ابيا أ ل    

 اة فلة التي تع س مستويات تصنيف بلوب  4

  فلة اةكثر ظةورا في االختبار؟اة مستوىما  و   أ

 جمع البيانات؟من ( 2) فلة مع توزيع الت رارات والوارد في النقطة رقي  له اةمقارنة كيف يم ن    

 

 عرض النتائج

  ترتيم البيانات في ال دوللر ي بياني أو نتا  ال( EXCEL)المتوفر في برنامج ال داول ا تمداب الر ي البياني   1

 .ا تمدب ال دول أو الر ي اللي قم  بإنشا ل في التط ر في النتا ج  2

 

 النتائج المترتبة

 لند مقارنة الو ط الحسابي والو يط، الختبارين القبلي والبعدي، الن ما يشير  لا؟  1

زادت؟  حصل تغيير للن م مولة اة فلة لات اال ت ابات الصحيحة،  ل قل لدد ا، اب بقي  كما  ي، أب  ل    2

 مالا يدل لل ؟

 :البعدي لند مقارنة اة فلة من االختبارالقبلي مع نطس اة فلة للن االختبار  3

 ؟التدريسمن الطال  بش ل هحيد بعد  قليلمالا يعني للا أجا  لدد  .أ

 ؟ التدريسي للا أجا  المزيد من الطال  بش ل هحيد بعد مالا يعن . 

 نستنتج؟لا ، ماما بين االختبارين القبلي والبعديي لي تظةر أي تغيير  فلة والتةبعض اللا كان  ناك  . 

 تصنيف بلوب؟بنا  للن االختبار ا فلة ما  ي بعض اآلهار المترتبة للن تحليل   4

 كان معظي اة فلة؟بلوب أي مستوى من مستويات تصنيف من   .أ

 أكثر اال ت ابات الصحيحة؟  كانمستويات تصنيف بلوب أي مستوى من من  . 

 

 متقدمتحليل 

 .لقياب بتحليل المحتوىلا تمدب جداول البيانات    1

 نطس الم مون؟ع س التي ت فلة اةما  ي  .أ

 ؟اة فلة بلوب ل ل  حدد مستويات . 

 ؟كي لدد اال ت ابات الصحيحة ل ل   ال من اة فلة ضمن نطس المطةوب او المحتوى . 

 

 التفكر

 ؟يةبيان اتموأو ر  اوللرض النتا ج في جدا تطدت من كيف   1

 القياب بلل  النشا ؟خالل ما اللي تعلمتل لن تعلي الطال  من   2

 درو  في المستقبل؟التمطيط للت في كيف يم ن  ا تمداب  له المعلوما  3
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Assessment Practices (Project) Rubric 

 ممارسات التقييم ل السلم التقييمي

 
 

Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

Data collection 

 جمع البيانات

Data is collected 

but show no 

clear 

representation of 

student 

performance. 

تي جمع البيانات ول نةا 

ال تع س ادا  الطال  

  بش ل واضد

Data represents 

student 

performance, but 

may not be clear. 

البيانات تمثل ادا  

الطال ، ول ن من 

المم ن ان ال ت ون 

  واضحة

Data validly and 

reliably 

represents 

student 

performance  

هدع وهبات البيانات 

 يمثل أدا  الطال  

Data validly and 

reliably are 

extremely 

helpful, 

representing 

student 

performance 

clearly and 

meaningfully.  

هدع وهبات البيانات 

مطيد جدا، ويمثل أدا  

الطال  بش ل واضد 

 .و اد 

Data display 

 لرض البيانات 

Data is recorded 

and displayed, 

but analysis and 

interpretation are 

difficult or 

impossible.  

البيانات مس لة 

ومعروضل، ول ن من 

الصعم او اال تحالة 

القياب بتحليلةا أو 

 تطسير ا

Data is recorded 

and displayed, 

and minimally 

facilitates 

analysis or 

interpretations.  

البيانات مس لة 

ومعروضل، وتسةل 

جز يا لملية التحليل 

 والتطسير

Data is 

appropriately 

and adequately 

recorded and/or 

displayed to 

facilitate 

analysis and 

interpretation. 

البيانات مس لة بش ل 

جيد ومتنا   و/ أو يتي 

لرضةا لتسةيل 

   تحليلةا وتطسير ا

Data is recorded 

and displayed in 

such a way that 

analysis and 

interpretation are 

clear, logical, 

and obvious.  

يتي تس يل البيانات 

ولرضةا في بحيث 

أن تحليل وتطسير 

انات واضحة البي

  ومنطقية

Data analysis 

 تحليل البيانات

Minimal 

processes are 

applied to the 

Processes are 

applied to the 

data, but they 

Appropriate and 

accurate 

processes are 

Data is 

thoroughly 

analyzed using 
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Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

data, and 

analysis is 

disconnected 

from the actual 

data processes.  

يتي تطبي  الحد اةدنن 

من اإجرا ات للن 

البيانات، ويتي فصل 

التحليل لن 

 .اإجرا ات الطعلية

may be 

inconsistent 

and/or 

inconclusive.  

يتي تطبي  اإجرا ات 

للن البيانات، ول نةا 

قد ت ون غير متنا قة 

 .أو غير حا مة / و

يتي تطبي  اجرا ات 

منا بة ودقيقة 

 .للبيانات

applied to the 

data.  

يتي تطبي  اجرا ات 

منا بة ودقيقة 

 .للبيانات

the most 

appropriate 

means.  

يتي تحليل البيانات بدقة 

با تمداب الو ا ل 

 .المنا بة

Data 

interpretation 

 تطسير البيانات

Interpretations 

and/or 

conclusions are 

disjointed from 

the data.  

أو  / التطسيرات و

اال تنتاجات غير 

 .مرتبطة بالبيانات

Processes are 

applied to the 

data, but they 

may be 

inconsistent 

and/or 

inconclusive. 

Interpretations 

and/or 

conclusions are 

drawn from the 

data, but the 

evidence 

supporting them 

is not provided. 

يتي تطبي  اإجرا ات 

للن البيانات، ول نةا 

قد ت ون غير متنا قة 

 .أو غير حا مة / و

أو  / التطسيرات و

اال تنتاجات تستملص 

من البيانات، ول ن 

Interpretations 

and/or 

conclusions are 

logical, and are 

appropriately 

supported by 

evidence from 

the data analysis.  

أو  / التطسيرات و

اال تنتاجات منطقية، 

وومدلمل بش ل 

منا م من اةدلة من 

 .تحليل البيانات

Interpretations 

and conclusions 

clearly emerge 

from the data 

analysis and are 

presented in a 

professional, 

concise, and 

thorough 

manner.  

التطسيرات 

واال تنتاجات تظةر 

بوضو  من تحليل 

البيانات وتعرض 

بطريقة مةنية 

 .وموجزة، وشاملة
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Unsatisfactory  

 غير مقبول

Needs 

Improvement 

 يحتاج الى تحسين  

Satisfactory  

 مقبول

Target  

 مستهدف

اةدلة الم يدة لةا غير 

  متوفرة 

Implications for 

instruction 

 التعليي  تداليات

Implications are 

not supported by 

the data and are 

not appropriate 

to the students, 

content, or 

teaching/learning 

situation.  

التداليات/ التطبيقات 

غير مدلومة 

بالبيانات، وغير 

منا بة للمحتوى  

والوضع التدريسي / 

 التعلمي للطال 

Implications are 

somewhat 

related to the 

data, but my not 

be clearly 

supported by it. 

Stated 

implications may 

not be 

appropriate to 

identified 

students, 

content, and 

teaching/learning 

situation.  

التداليات/ التطبيقات 

مرتبطة الن حد ما 

بالبيانات  ومن المم ن 

ان ال ت ون مدلومة 

بالبيانات، او ان ت ون  

ومنا بة للمحتوى  

والوضع التدريسي / 

 التعلمي للطال  

Implications are 

supported by the 

data and are 

appropriate to 

the identified 

students, 

content, and 

teaching/learning 

situation.  

التداليات/ التطبيقات 

ات، مدلمة بالبيان

ومنا بة للمحتوى  

والوضع التدريسي / 

 التعلمي للطال 

Multiple 

implications are 

clearly supported 

by the data, and 

are appropriate 

to the identified 

students, 

content, and 

teaching/learning 

situation.  

 /العديد من التداليات

التطبيقات مدلمة 

ة بالبيانات، ومنا ب

للمحتوى  والوضع 

التدريسي / التعلمي 

 للطال 

 

 

  



 

138 
 

Assessment Practices (Project) Rubric (Social Studies) 

 )دراسات اجتماعية(  قييم ممارسات التل السلم التقييمي 

 
 

Not Demonstrated or 

Unsatisfactory  
Needs Improvement  Satisfactory  Target  

Assessment 

Design – 

Alignment with 

Standards 

 -تصميي التقييي 

 التواف  مع المعايير 

 

NCSS 2a 

Little or no evidence of 

effort to align 

assessments with C3 

Framework, Qatar 

National Curriculum 

Standards, or theory and 

knowledge in social 

studies. 

القليل أو لدب وجود دليل للن 

أدوات التقييي با ار   ربط  محاولة 

المطا يي المتعل  بالدرا ات  

االجتمالية، أو معايير المنا ج 

الو نية أو النظريات المتعلقة  

 بالدرا ات االجتمالية

Set of assessments are at 

least partially aligned with 

at least one of the 

following: the C3 

Framework, Qatar National 

Curriculum Standards, and 

theory and knowledge in 

social studies. 

تتماشن أدوات التقييي جز يا ب حد  

المعايير التالية: ل ار المطا يي  

المتعل  بالدرا ات االجتمالية، أو 

معايير المنا ج الو نية أو  

النظريات المتعلقة بالدرا ات  

 يةاالجتمال

Set of assessments are 

aligned with at least two 

of the following: the C3 

Framework, Qatar 

National Curriculum 

Standards, and theory and 

knowledge in social 

studies. 

( 2تتماشن أدوات التقييي باهنين )

من المعايير التالية للن اةقل:  

لدرا ات  ل ار المطا يي المتعل  با

االجتمالية، أو معايير المنا ج 

الو نية أو النظريات المتعلقة  

 بالدرا ات االجتمالية

Set of assessments are 

aligned with all of the 

following: the C3 

Framework, Qatar 

National Curriculum 

Standards, and theory and 

knowledge in social 

studies.  

ل ار  مع ات التقييي تتماشن أدو

المطا يي المتعل  بالدرا ات  

االجتمالية، ومعايير المنا ج 

الو نية والنظريات المتعلقة  

 بالدرا ات االجتمالية

Task Design – 

Content 

  -تصميي المةمة 

 المحتوى

 

NCSS 2b 

Assessed task does not 

require significant learner 

demonstration of any of 

the following: (1) 

disciplinary concepts, (2) 

disciplinary facts, (3) 

social studies tools for 

learning.  

 

تتطلم المةمة لظةار المتعلي   ال

( االلماب 1ال بير ةي مما يلي: ) 

(  3( الحقا    )2باللمطا يي، )

أدوات الدرا ات االجتمالية 

 .للتعلي

 

Assessed task requires 

learner demonstration of at 

disciplinary concepts, or  

disciplinary facts, but no 

clear relationship to 

acquisition of social 

studies literacies for civic 

life is evident.  

 

 

تتطلم المةمة التي تي تقييمةا   

للمتعلي لاللماب بالمطا يي أو  لظةار ا 

الحقا   المرتبطة بالدرا ات  

االجتمالية، ول ن ال توجد لالقة 

واضحة الكتسا  مةارات تعلي  

 .الدرا ات االجتمالية

Assessed task requires 

learner demonstration of 

at disciplinary concepts, 

or  disciplinary facts. 

Assessed task addresses 

acquisition of social 

studies literacies for civic 

life. 

 

 

تتطلم المةمة التي تي تقييمةا   

للمتعلي لاللماب بالمطا يي أو  لظةار ا 

الحقا   المرتبطة بالدرا ات  

المةمة تقيس اكتسا     االجتمالية

 .االجتماليةمعار  الدرا ات  

Assessed task requires 

learner demonstration of 

at least two of the 

following: (1) 

disciplinary concepts, (2) 

disciplinary facts, (3) 

social studies tools for 

learning. Assessed task 

clearly facilitates learner 

acquisition of social 

studies literacies for civic 

life.  

تتطلم المةمة التي تي تقييمةا  

اهنين للمتعلي التم ن من لظةار ا 

(  1للن اةقل من التالي: ) 

( أدوات  3( الحقا    )2المطا يي )

الدرا ات االجتمالية للتعلي  من 

الواضد أن مةمة التقييي تسةل  

اكتسا  المتعلمين للدرا ات  

 االجتمالية 

Task Design – 

Inquiry  

  -تصميي المةمة 

 اال تقصا 

 

NCSS 2c 

Assessed task does not 

requireslearners to 

demonstrate disciplinary 

inquiry. 

 

ال تتطلم المةمة لظةار المتعلي  

لاللماب باال تقصا  في م ال  

 الدرا ات االجتمالية

Assessed task requires 

learners to demonstrate 

disciplinary inquiry, but 

facilitation of the 

development of social 

studies literacies for civic 

life is either lacking or 

unclear.  

تتطلم المةمة لظةار المتعلي لاللماب  

باال تقصا  في م ال الدرا ات  

االجتمالية ول ن تيسير تطوير 

االجتمالية  مةارات الدرا ات  

للحياة المدنية لما غير موجود أو 

 غير واضد

Assessed task requires 

learners to demonstrate 

disciplinary inquiry that 

somewhat facilitates 

development of social 

studies literacies for civic 

life. 

 

تتطلم المةمة التي تي تقييمةا من  

يسةتل  تقصياالمتعلمين أن يبدوا 

للن حد ما تطوير مةارات  

الدرا ات االجتمالية للحياة 

 المدنية

 

Assessed task clearly 

requires learners to 

demonstrate disciplinary 

inquiry that facilitates 

development of social 

studies literacies for civic 

life.  

تتطلم المةمة التي تي تقييمةا  

بوضو  من المتعلمين أن يبدوا 

يسةتل تطوير مةارات   تقصيا

الدرا ات االجتمالية للحياة 

 المدنية  

Task Design – 

 

Representations 

Assessed task does not 

requires learners to 

represent disciplinary 

facts or concepts.  

Assessed task requires 

learners to represent 

disciplinary facts or 

concepts  

Assessed task requires 

learners to represent 

disciplanry facts or 

Assessed task requires 

learners to represent 

disciplanry facts and 

concepts in an 
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Not Demonstrated or 

Unsatisfactory  
Needs Improvement  Satisfactory  Target  

   -تصميي المةاب 

 التمثيالت 

NCSS 2d  

  الطال المةمة ال تتطلم من  

تمثيل الحقا   أو المطا يي  

 .المرتبطة بالدرا ات االجتمالية

 

مةمة التي تي تقييمةا من  تتطلم ال

المتعلمين تمثيل الحقا   أو المطا يي  

  المرتبطة بالدرا ات االجتمالية

 

concepts in an appropriate 

form of representation.  
تتطلم المةمة التي تي تقييمةا من  

ل الحقا   أو  المتعلمين تمثي

المرتبطة بالدرا ات  المطا يي 

تمثيلي  في ش ل  االجتمالية

   منا م

 

appropriate form of 

representation.  
تتطلم المةمة التي تي تقييمةا من  

 الحقا   والمطا ييالمتعلمين تمثيل 

 المرتبطة بالدرا ات االجتمالية

   منا متمثيلي في ش ل 

 

Task Design – 

Use of 

Technology 

  -تصميي المةمة 

 الت نولوجيا ا تمداب

 

NCSS 2e 

Assessment task does not 

require students to use 

available technologies. 

المةمة التي تي تقييمةا ال تتطلم  

 من الطال  ا تمداب الت نولوجيا

 المتاحة 

 

Assessment task requires 

students to use available 

technologies, but did not 

define how that technology 

should be used.  

تتطلم من   تقييمةا تي التي  المةمة

،  ةالطال  ا تمداب التقنيات المتاح

ول نةا لي تحدد كيطية ا تمداب  له  

 الت نولوجيا

 

Assessment task requires 

students to use available 

technologies to organize 

and present information, 

but the link to civic 

competence was weak.  

  من تتطلم تقييمةا تي التي  المةمة

الت نولوجيا  ا تمداب الطال 

،  تالمعلوما المتاحة لتنظيي وتقديي 

 ل طا ة المدنيةبال ن االرتبا  

 ضعيف

 

Assessment task requires 

students to use available 

technologies to organize 

and present information 

in a manner that fostered 

civic competence.  

  من تتطلم تقييمةا تي التي  المةمة

التقنيات المتاحة   ا تمداب الطال 

ريقة  لتنظيي وتقديي المعلومات بط

  تعزز ال طا ة المدنية

 

Assessment 

Design – Equity 

 -تصميي التقييي 

 اإنصا 

NCSS 4a 

Little or no evidence of 

effort to incorporate 

knowledge of learners’ 

socio-cultural assets, 

learning demands, and 

individual identities to 

ensure equitable 

opportunity for success 

for all learners. 

أدلة قليلة أو معدومة للن محاولة  

المعرفة باةهول  ا تمداب

االجتمالية والثقافية للمتعلمين، 

، والةويات  يومتطلبات التعل

ل مان فرك متساوية الطردية؛ 

 .للن ا  ل ميع المتعلمين

Some effort to incorporate 

knowledge of learners’ 

socio-cultural assets, 

learning demands, and 

individual identities to 

ensure equitable 

opportunity for success for 

all learners, but with lack 

of clarity and/or 

effectiveness. 

 

المعرفة     تمدابالبلل بعض ال ةود 

باةهول االجتمالية والثقافية 

،  يات التعلللمتعلمين، ومتطلب

ل مان فرك  والةويات الطردية؛ 

  ،المتعلمينمتساوية للن ا  ل ميع 

أو  /ول ن مع لدب الوضو  و

   الطعالية

 

Set of assessments show 

effort to deliberately 

incorporate knowledge of 

learners’ socio-cultural 

assets, learning demands, 

and individual identities 

to ensure equitable 

opportunity for success 

for all learners. 

معرفة  ل تمداب اال محاولة واضحة

باةهول االجتمالية والثقافية 

،  يللمتعلمين، ومتطلبات التعل

ل مان فرك  والةويات الطردية 

  متساوية للن ا  ل ميع المتعلمين

Set of assessments 

specifically and 

effectively incorporate 

knowledge of learners’ 

socio-cultural assets, 

learning demands, and 

individual identities to 

ensure equitable 

opportunity for success 

for all learners. 

معرفة  لل  و فعال ا تمداب واضد

باةهول االجتمالية والثقافية 

،  يمين، ومتطلبات التعلللمتعل

ل مان فرك  والةويات الطردية 

  متساوية للن ا  ل ميع المتعلمين

Task Design – 

Collaboration 

  -تصميي المةاب 

 التعاون

 

NCSS 4b 

The learning task does 

not include opportunities 

to engage in collaborative 

or interdisciplinary 

learning.  

 

 

  ة للطال طره المةمة ال تتيدال 

لمشاركة في التعلي التعاوني أو ل

 متعدد التمصصاتال

The learning task includes 

opportunities to 

collaborative and /or 

interdisciplinary 

opportunities to use at least 

1 of the following: 

disciplinary fact, concepts, 

tools, inquiry, or forms of 

representation. 

  ة للطال  طره ال مةمة  ال تتيد

أو /ولمشاركة في التعلي التعاوني ل

و ا تمداب ما   متعدد التمصصاتال

:  قل للن واحدة من التاليال ي

الحقا  ، المطا يي ، اةدوات ،  

   اال تطسار ، أو أش ال التمثيل

The learning task includes 

opportunities to 

collaborative and /or 

interdisciplinary 

opportunities to use at 

least 2 of the following: 

disciplinary fact, 

concepts, tools, inquiry, 

or forms of 

representation. 

  ة للطال  طره ال مةمة  ال تتيد

أو /ولمشاركة في التعلي التعاوني ل

  وا تمداب ما متعدد التمصصاتال

:  ال يقل للن اهنين من التالي

  اةدوات،  المطا يي،الحقا  ، 

   أو أش ال التمثيل  اال تطسار،

 

The learning task 

includes opportunities to 

collaborative and /or 

interdisciplinary 

opportunities to use at 

least 3 of the following: 

disciplinary fact, 

concepts, tools, inquiry, 

or forms of 

representation.  
  ة للطال  طره ال مةمة  ال تتيد

أو /ولمشاركة في التعلي التعاوني ل

و ا تمداب ما   متعدد التمصصاتال

:  ال يقل للن هالهة من التالي

الحقا  ، المطا يي ، اةدوات ،  

   اال تطسار ، أو أش ال التمثيل
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Not Demonstrated or 

Unsatisfactory  
Needs Improvement  Satisfactory  Target  

Task Design --  

Reasoning  

  –تصميي المةمة 

   اال تدالل

NCSS 4c 

 

Assessed task does not 

engages learners in 

ethical reasoning. 

 

 

 

 

المةمة ال تشرك المتعلمين في 

 .التط ير اةخالقي

Assessed task engages 

learners in ethical 

reasoning to deliberate 

social, political or 

economic issues, but does 

not require communication 

of consultions, or a 

description of informed 

action that may be taken 

toward achieving a more 

inclusive and equitable 

society. 

 

المةمة للن لشراك المتعلمين  تسالد

في التط ير اةخالقي في الق ايا 

االجتمالية أو السيا ية أو 

ول نةا ال   المتعمدة،االقتصادية 

،التتطلم  أو وهط ا   تشاور 

لإلجرا ات التي يم ن اتمال ا نحو  

 تحقي  م تمع أكثر شموال  ولنصاف ا

 

Assessed task engages 

learners in ethical 

reasoning to deliberate 

social, political and 

economic issues, and at 

least one of the following: 

(1) communcation of 

consultions, or (2) a 

description of informed 

action that may be taken 

toward achieving a more 

inclusive and equitable 

society. 

المةمة للن لشراك   تسالد

المتعلمين في التط ير اةخالقي في  

و   الق ايا االجتمالية و السيا ية

  تتطلم واالقتصادية المتعمدة ، 

  (1: )للن اةقل واجدة من التالي

وهط ا  ( 2)، أو  تشاور  ال

لإلجرا ات التي يم ن اتمال ا نحو  

 تحقي  م تمع أكثر شموال  ولنصاف ا

Assessed task engages 

learners in all of the 

following: (1) ethical 

reasoning to deliberate 

social, political and 

economic issues, (2) 

communcation of 

consultions, and (3) a 

description of informed 

action that may be taken 

toward achieving a more 

inclusive and equitable 

society.  

المةمة للن لشراك   تسالد

(  1: )كل ما يلي المتعلمين في

التط ير اةخالقي في الق ايا 

و  االجتمالية و السيا ية

  (2) االقتصادية المتعمدة ، 

وهط ا ( 3)، و  تشاور  ال

لإلجرا ات التي يم ن اتمال ا  

نحو تحقي  م تمع أكثر شموال   

  ولنصاف ا

Implications for 

instruction 

اآلهار المترتبة للن  

 التدريس 

 

NCSS 5a 

Does not provide a 

description of how he/she 

will use theory and 

research and the data 

analysis from this 

assessment to improve 

social studies knowledge, 

inquiry skills, and civic 

dispositions, and adapt 

practice to meet the needs 

of each learner or 

description is clearly 

inadequate.  

 

ال تقدب وهطا  ل يطية ا تمداب  

ث وتحليل  ووالبح ات النظري

البيانات من  لا التقييي لتحسين  

في م ال  المعرفة الماب الطال  ب

االجتمالية ومةارات  الدرا ات  

  المدنية،والترتيبات لديةي البحث 

لتلبية  العملية التعليمية وت ييف 

احتياجات كل متعلي أو وهف 

 واضد غير مال ي بش ل 

  

Provides a description 

related to theory and 

research or to the data 

analysis from this 

assessment but does not 

describe how this 

information will improve 

social studies knowledge, 

inquiry skills, or civic 

dispositions, or how theory 

and research inform his/her 

efforts to adapt practice to 

meet the needs of each 

learner. 

يرت ز للن النظريات و  يقدب وهط ا 

تحليل البيانات من  للن أو   البحوث 

  لا التقييي ول نل ال يصف كيف

 يتي ا تمداب  له المعلومات  

الطالم في م ال  معار  لتطوير 

الدرا ات االجتمالية ، أو مةارات  

، أو التصرفات المدنية اال تقصا 

ات  النظريبتي ا تمداب  ، أو كيفلديل

العملية التعليمية ث لت ييف والبحو

لتلبية احتياجات كل متعلي أو وهف 

 غير مال ي بش ل واضد

Provides a description of 

how he/she will use 

theory and research and 

the data analysis from this 

assessment to improve 

social studies knowledge, 

inquiry skills, or civic 

dispositions, or how 

theory and research 

inform his/her efforts to 

adapt practice to meet the 

needs of each learner. 

 

يقدب وهطا  للطريقة التي  يستمدب 

أو تحليل    النظريات و البحوث بةا 

و يشر   البيانات من  لا التقييي

 يتي ا تمداب  له المعلومات   كيف

م في م ال  الطال معار  لتطوير 

الدرا ات االجتمالية ، أو مةارات  

، أو التصرفات المدنية اال تقصا 

ية ا تمداب  يطل، أو وهطا   لديل

العملية  ث لت ييف والبحات والنظري

لتلبية احتياجات كل متعلي  التعليمية 

أو وهف غير مال ي بش ل 

 .واضد

Provides a clear 

description of how he/she 

will use theory and 

research and the data 

analysis from this 

assessment to improve 

social studies knowledge, 

inquiry skills, and civic 

dispositions, and adapt 

practice to meet the needs 

of each learner. 

 

 

ا  للطريقة  دقيقا  /يقدب وهط ا واضح 

النظريات  التي  يستمدب بةا 

وتحليل البيانات من  لا   والبحوث

ية ا تمداب  له   يطلالتقييي 

معار   المعلومات لتطوير  

الدرا ات  الطالم في م ال  

االجتمالية ، و مةارات  

، و التصرفات المدنية اال تقصا 

ت ييف ية  يطلو وهطا   ، لديل

لتلبية احتياجات  العملية التعليمية 

 متعلي  كل 
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E-Folio Rubric 

 لكتروني سلم التقييمي للملف اإلال
 

Not 
Demonstrated or 
Unsatisfactoryغير

مرضي   

  

Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

Content – 
Knowledge of 
field of study 

المحتوى المعرفي 
 للتدريس الميداني

Many errors in 
content 
knowledge in 
reading, writing, 
or oral language 
OR not enough 
evidence in the 
area to make a 
valid judgment. 

هناك العديد من 
األخطاء المعرفية في 
القراءة والكتابة أو 
 المهارات الشفوية 

أو ليس هناك دليل كافي 
 إلصدار تقييم دقيق.

Adequate evidence of 
content knowledge in 
reading, writing, and 
oral language 
appropriate for the 
elementary level; few 
errors, none serious. 

حول وجود  هناك دليل مناسب

اءة والكتابة معرفة بالقر
والمهارات الشفوية مناسبة 
للمستولى األساسي مع وجود 
 بعض األخطاء البسيطة. 

Sound evidence of 
accurate content 
knowledge in reading, 
writing, and oral 
language and in the 
identification of key 
concepts. 

هناك دليل يشير الى معرفة 
دقيقة وشاملة ف محتوى 
القراءة والكتابة والمهارات 
الشفوية ومعرفة في المفاهيم 
 الرئيسة المستهدفة.  

Clear and convincing 
evidence of accurate 
and thorough content 
knowledge in reading, 
writing, and oral 
language appropriate 
for the level and in the 
identification and 
ordering of key 
concepts. 

هناك دليل واضح ومقنع على 
وجود معرفة دقيقة وشاملة 
في القراءة، الكتابة، ومهارات 
اللغة الشفوية تناسب المستوى 
ومعرفة في المفاهيم الرئيسة 
المستهدفة وحسب الترتيب 
  المقصود.

SCIENCES 
ONLY العلوم فقط 
 
Content-- 
Knowledge of 
supporting 
fields المحتوى

المعرفي للمسارات 
 المساندة

Little or no 
evidence of an 
understanding of 
the central 
concepts of 
supporting fields.  

يوجد القليل من األدلة 
أو تنعدم األدلة فيما 
يتعلق بالمفاهيم 
األساسية في الحقول 
 المساندة.

Demonstates with at 
least two examples a 
basic understanding 
of the central 
concepts of 
supporting fields with 
minor inaccuracies. 
يا للمفاهيم يظهر فهما أساس 

األساسية في الحقول المساندة 
من خالل مثالين على األقل 
رغم وجود أخطاء ليست 
 بالكبيرة.

Demonstrates with at 
least three examples 
an accurate 
understanding of the 
central concepts of 
supporting fields  

يظهر فهما دقيقا للمفاهيم 
الحقول المساندة األساسية في 

من خالل ما ال يقل عن ثالثة 
 من األمثلة.

Demonstrates with 4 
or more examples a 
thorough and 
accurate 
understanding of the 
central concepts of 
supporting fields.  

يظهر فهما واسعا ودقيقا 
للمفاهيم األساسية في الحقول 
المساندة من خالل أربعة من 
  األمثلة أو أكثر 

Pedagogy– 
Knowledge of 
of content-
specific 
pedagogy طرق

المعرفة   -التدريس
بأساليب تدريسية 
تتعلق بمحتوى 
 محدد

Many errors in 
content 
knowledge in 
science OR not 
enough evidence 
in the area to 
make a valid 
judgment. 

هناك العديد من 
األخطاء المعرفية في 
العلوم، أو ال يوجد دليل 
كاف إلصدار تقييم 
 دقيق.

Adequate evidence of 
content knowledge in 
science appropriate 
for the level; few 
errors, none serious.  

اسب يشير الى هناك دليل من
معرفة في محتوى العلوم 
تناسب المستوى، هناك 
 أخطاء ولكن ليست كبيرة. 

Sound evidence of 
accurate content 
knowledge in science 
appropriate for the 
level and in the 
identification of key 
concepts. 

هناك دليل يشير الى معرفة 
دقيقة في العلوم تناسب 

وى وفي تحديد المفاهيم المست
  األساسية.

Clear and convincing 
evidence of accurate 
and thorough content 
knowledge in science 
appropriate for the 
level and in the 
identification and 
ordering of key 
concepts.  هناك دليل

واضح ومقنع على وجود 
معرفة دقيقة وشاملة في 

وى المعرفي في العلوم المحت
مناسية للمستوى وهناك 
معرفة في تحديد وترتيب 
 المفاهيم األساسية. 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactoryغير

مرضي   

  

Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

Content – 
Knowledge of 
students معرفة

 الطالب بالمحتوى

Little to no 
evidence that 
instruction is 
planned in 
accordance with 
current theories 
of man 
development, 
learning, and 
motivation. 

يوجد القليل من األدلة 
أو تنعدم األدلة فيما 
يتعلق بتماشي التعليم 

النظريات الحديثة  مع
لتطور االنسان، والتعلم 
  والدافعية.  

Some evidence of 
instruction planned in 
accordance with 
current theories of 
man development, 
learning, and 
motivation. 

اك بعض ما يشير الى ان هن
النظريات  التعليم يتماشى مع

الحديثة لتطور االنسان، 
 والتعلم والدافعية. 

Sound evidence that 
plans for instruction 
are consistent with 
current theories of 
man development, 
learning, and 
motivation. 

هناك دليل يشير الى أن 
تماشى مع التخطيط للتدريس ي

النظريات الحديثة لتطور 
 االنسان، والتعلم والدافعية.

Clear and convincing 
evidence that 
candidate 
understands human 
development, 
learning, and 
motivation and plans 
instruction 
accordingly 

هناك دليل واضح ومقنع 
يظهر أن الطالب يفهم تطور 
االنسان، التعلم، والدافعية 
ويخطط للتعليم بناء على 
 ذلك. 

Pedagogy – 
Instructional 
planning 

-طرق التدريس
خطيط التدريست  

Plans for 
instruction lack 
several key 
elements 

التخطيط للتدريس 
ينقصه العديد من 

سية.العناصر األسا  

Plans for instruction 
include the following:  
Learning goals  
Learning activities 
List of teaching 
materials and 
resources 
Some means of 
assessment 

يضم التخطيط للتدريس 
االتي: اهداف التعلم، 
األنشطة، وقائمة بمواد 
 ومصادر تعليمية.

Plans for instruction 
include several of the 
following:  
Learning goals from 
Curriculum Standards 
(and IEP, if 
appropriate)  
Learning experiences 
suitable to students’ 
developmental levels 
Innovative and flexible 
teaching and learning 
strategies 
Appropriate and 
varied teaching 
materials and 
resources 
Methods for 
assessment and 
feedback 

يضم التخطيط للتدريس العديد 
من: أهداف تعليمية مبنية على 
معايير المنهج )اذا كانت 
مناسبة(، خبرات تعلمية 
مناسبة لمستوى تطور الطلبة، 
أساليب تعليمية تعلمية مرنة 
وخالقة، مواد ومصادر 
 تعليمية مناسبة ومتنوعة، 
 أساليب تقييم وتغذية راجعة.

Plans for instruction 
include almost all of 
the following 
elements: 
Learning goals from 
Curriculum Standards 
(and IEP, if 
appropriate)  
Learning experiences 
suitable to students’ 
developmental levels 
Innovative and flexible 
teaching and learning 
strategies 
Appropriate and 
varied teaching 
materials and 
resources 
Methods for 
assessment and 
feedback 

يضم التخطيط للتدريس معظم 
ف تعليمية مبنية االتي: أهدا

على معايير المنهج )اذا كانت 
مناسبة(، خبرات تعلمية 
مناسبة لمستوى تطور الطلبة، 

تعليمية تعلمية مرنة  أساليب
وخالقة، مواد ومصادر 
تعليمية مناسبة ومتنوعة، 
أساليب تقييم وتغذية 
  راجعة.   
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactoryغير

مرضي   

  

Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

SCIENCES 
ONLY فقط العلوم    
 
Pedagogy --
Designs and 
teaches active 
inquiry lessons 

—طرق تدريس
يصمم ويدرس 
دروس استقصاء 
  حيوية

Lessons are not 
inquiry-based.  

الدروس ليست مبنية 
 على االستقصاء

Provides at least 2 
examples of active 
inquiry lessons that 
collect and interpret 
data. 

يقدم مثالين على األقل 
لدرسين مبنيين على 
االستقصاء محتويان على 
  جمع وتفسير البيانات.

Provides at least 3 
examples of active 
inquiry lessons. In at 
least one lesson, 
students collect and 
interpret data in order 
to develop and 
communicate 
concepts and 
understand scientific 
processes, 
relationships, and 
natural patterns from 
empirical experiences. 
Applies science-
specific technology 
when appropriate.  

يقدم ثالثة أمثلة على األقل 
لدروس مبنية على 
االستقصاء. ويقوم الطلبة في 

بجمع  درس واحد على األقل
وتفسير بيانات للوصول الى 
تطوير وبناء وتوصيل 
المفاهيم، وفهم العملية 
 العلمية. 

Provides at least 4 
examples of active 
inquiry lessons where 
students collect and 
interpret data in order 
to develop and 
communicate 
concepts and 
understand scientific 
processes, 
relationships, and 
natural patterns from 
empirical experiences. 
Applies science-
specific technology 
when appropriate. م يقد

أربعة أمثلة على األقل 
لدروس مبنية على االستقصاء 
حيث يقوم الطلبة بجمع 
وتفسير بيانات للوصول الى 
تطوير وبناء وتوصيل 
المفاهيم، وفهم العملية العلمية 
والعالقات والنماذج الطبيعية 
الناجمة عن الخبرات 
 العملية.  

Pedagogy – 
Educational 
environment 

—طرق تدريس
التربوية البيئة   

Little evidence of 
plans for creating 
or maintaining a 
positive 
educational 
environment 

Includes the 
following:  
Philosophy of learning 
A plan for classroom 
management 
Opportunities for 
students to work 
collaboratively 

يشمل االتي: فلسفة تعلمية 
حورها الطالب، خطة ال م

صفية فعالة، فرص تزيد  ةدار
 من العمل التعاوني بين الطلبة

Includes several of the 
following: 
A student-centered 
philosophy of learning 
A plan for effective 
classroom 
management 
Topics and issues in 
instruction that foster 
students’ critical 
thinking skills 
Opportunities for 
students to work 
collaboratively 

يشمل العديد من: فلسفة تعلمية 
محورها الطالب، خطة إلدارة 
صفية فعالة، مواضيع وقضايا 
تدريسية تنمي مهارات التفكير 
الناقد لدى الطلبة، فرص تزيد 
من العمل التعاوني بين 
 الطلبة. 

Includes almost all of 
the following: 
A student-centered 
philosophy of learning 
A plan for effective 
classroom 
management 
Topics and issues in 
instruction that foster 
students’ critical 
thinking skills 
Opportunities for 
students to work 
collaboratively in 
multiple ways (e.g. 
pairs, groups, etc.) 

يشمل أغلب االتي: فلسفة 
ة تعلمية محورها الطالب، خط

إلدارة صفية فعالة، مواضيع 
وقضايا تدريسية تنمي 
مهارات التفكير الناقد لدى 
الطلبة، فرص تزيد من العمل 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactoryغير

مرضي   

  

Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

التعاوني بين الطلبة )ثنائي، 
 مجموعات، ...الخ(  

Pedagogy – 
Behavior 
management 

—طرق تدريس
 إدارة السلوك

Little evidence of 
a behavior 
management 
plan, or behavior 
management plan 
is not consistent 
with theories of 
child/human 
development 
 

دليل ضعيف على 
وجود خطة إلدارة 
السلوك أو أن الخطة ال 

نظريات  تتوافق مع
تطور 
 الطفل/االنسان.   

Provides a behavior 
management plan 
that rewards positive 
behavior 
 
ة السلوك يقدم خطة إلدار 

والتي تعمل على تعزيز 
اإليجابية. تالسلوكيا  

Provides a behavior 
management plan 
that is consistent with 
theories of 
child/human 
development and that 
rewards positive 
behaviors 

يقدم خطة إلدارة السلوك 
والتي تتوافق مع نظريات 
تطور الطفل/االنسان والتي 

 تمل على تعزيز السلوكياتع
 اإليجابية.

Provides a clearly 
articulated behavior 
management plan 
that is clearly based 
on an understanding 
of child/human 
development and that 
rewards positive 
behaviors 

يقدم خطة واضحة إلدارة 
السلوك والمبينة بشكل واضح 

طبيعة تطور على فهم 
الطفل/االنسان والتي تعمل 

 تعلى تعزيز السلوكيا
 اإليجابية. 

Pedagogy – 
Assessment 

--طرق تدريس
لتقييما  

Few means of 
assessment are 
demonstrated or 
assessment 
results are not 
used to adjust 
teaching and 
learning 

يظهر القليل من 
التقييم استخدام وسائل 

أو ال يستخدم نتائج 
التقييم في تعديل التعليم 
 والتعلم.

Demonstrates the 
following:  
Formative and 
summative 
assessments 
Multiple means of 
assessment 
Modification of 
curriculum or 
instruction based on 
assessments 
 
SCIENCE ONLY: Shows 
awareness of the 
importance of 
addressing naive 
concepts/preconcepti
ons. 

يظهر استخداما لـ: تقييمات 
بنائية وختامية مناسبة، وسائل 
تقييم متعددة، تعديل المنهج 
 والتدريس المبني على التقييم.

يظهر الماما العلوم فقط:
 ألهمية التعامل مع المفاهيم
 البدائية/ األساسية.

Demonstrates several 
of the following:  
Appropriate formative 
and summative 
assessments 
Multiple means of 
assessment,  
Analysis of assessment 
Modification of 
curriculum and 
instruction based on 
assessment analysis 
 
SCIENCE ONLY: Must 
provide at least one 
example of a lesson 
OR assessment that 
confronts and 
addresses naive 
concepts 
/preconceptions.  

يستخدم العديد من االتي: 
تقييمات بنائية وختامية 

وسائل تقييم متعددة،  مناسبة، 
تحليل عميق وعملي للتقييم، 
تعديل المنهج والتدريس 
 المبني على تحليل التقييم.

يجب تضمين  العلوم فقط:
على األقل لدرس  مثال واحد

Demonstrates most of 
the following:  
Frequent, appropriate 
formative and 
summative 
assessments 
Multiple means of 
assessment, including 
standard, alternative, 
and performance-
based assessment 
Substantive, 
thoughtful analysis of 
assessment 
Modification of 
curriculum and 
instruction based on 
assessment analysis 
 
SCIENCE ONLY: Must 
include at least one 
example of a lesson 
that confronts and 
addresses naive 
concepts/preconcepti
ons. 

ات يستخدم أغلب االتي: تقييم
بنائية وختامية مناسبة 
ومتكررة، وسائل تقييم متعددة 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactoryغير

مرضي   

  

Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

أو تقييم يتعامل مع مفاهيم 
 بدائية أساسية.

معيارية وبديلة وأدائية، تحليل 
عميق وعملي للتقييم، تعديل 
المنهج والتدريس المبني على 
 تحليل التقييم.

يجب تضمين  العلوم فقط:
مثال واحد على األقل لدرس 
يتعامل مع مفاهيم بدائية 
  أساسية.   

Technology – 
Personal and 
professional 
use 

—التكنولوجيا
االستخدام الشخصي 
 والمهني

Shows lack of 
basic competency 
in the use of 
technology 

يظهر نقصا في المعرفة 
األساسية في استخدام 
 التكنولوجيا. 

Demonstrates basic 
competency in using: 
Email communication 
Word processing 

هر معرفة أساسية في يظ
استخدام التواصل من خالل 
البريد االلكتروني ومعالج 
 الكلمات.

Demonstrates basic 
competency in using 
several of the 
following:  
Email communication 
Word processing 
Spreadsheets 
Internet search 
Library e-references 
accesses and manages 
information on 
student learning using 
ICT resources 

يظهر مهارة في استخدام 
العديد من: التواصل من خالل 
البريد االلكتروني، معالج 
الكلمات، صفحة البيانات، 
البحث من خالل االنترنت، 
المكتبة االلكترونية، الوصول 
الى ومعالجة بيانات  تتعلق 
بتعلم الطلبة من خالل 

علومات تكنولوجيا الم
 واالتصال.

Demonstrates 
proficiency in using 
standard technology 
tools, including most 
of the following:  
Email communication 
Word processing 
Spreadsheets 
Internet search 
Library e-references 
accesses and manages 
information on 
student learning using 
ICT resources 

يظهر مهارة في استخدام 
األدوات التكنولوجية الشائعة 
 والتي تشتمل على أغلب:

التواصل من خالل البريد 
االلكتروني، معالج الكلمات، 
صفحة البيانات، البحث من 
خالل االنترنت، المكتبة 
االلكترونية، الوصول الى 

بتعلم  بيانات تتعلقومعالجة 
جيا تكنولوالطلبة من خالل 

  المعلومات واالتصال. 
Technology – 
Instructional 
use of field-
specific 
technologies 

—التكنولوجيا
االستخدام التدريسي  
لوسائل تكنولوجيا 
 محددة المجال

Little to no 
evidence of the 
use of technology 
to achieve 
learning 
objectives 

الدليل ندرة في أو انعدام 
على استخدام 
التكنولوجيا للوصول 
 الى أهداف التعلم.

Demonstrates: 
Incorporation of 
educational e-
resources in 
instruction 
Use of multi-media to 
support learning 
objectives 

Demonstrates several 
of the following: 
Locating and 
evaluating exemplary 
educational e-
resources 
Selecting and using 
multi-media to 
support learning 
objectives 
Planning instruction 
that includes student 
use of technology to 
achieve learning 
objectives 
Developing 

Demonstrates most of 
the following: 
Locating and 
evaluating exemplary 
educational e-
resources 
Selecting and using 
multi-media to 
support learning 
objectives 
Planning instruction 
that includes student 
use of technology to 
achieve learning 
objectives 
Developing 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactoryغير

مرضي   

  

Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

technology-based 
resources for 
instructional use (ex: 
webquests) يظهر  

 استخداما للعديد من: 
إيجاد وتقييم مصادر تعلمية 
 مثالية

اختيار واستخدام وسائط 
 متعددة لدعم أهداف التعلم

التخطيط للتعليم والذي يشمل 
ام الطلبة للتكنولوجيا استخد

للوصول الى أهداف التعلم، 
تطوير مصادر الكترونية 
ألغراض التدريس )مثال: 
 رحلة الكترونية(.

technology-based 
resources for 
instructional use (ex: 
webquests) 
 يظهر استخداما ألغلب: 

إيجاد وتقييم مصادر تعلمية 
 مثالية

اختيار واستخدام وسائط 
 متعددة لدعم أهداف التعلم

التخطيط للتعليم والذي يشمل 
استخدام الطلبة للتكنولوجيا 
للوصول الى أهداف التعلم، 

صادر الكترونية تطوير م
ألغراض التدريس )مثال: 
 رحلة الكترونية(. 

Diversity – 
Differentiation 

التمايز--التعددية  

Little to no 
evidence that 
instruction is 
differentiated or 
that respect for a 
diverse student 
population is 
supported  

ندرة أو انعدام الدليل 
تعليم أو على تمايز ال

احترام الطلبة من بيئات 
 مخلفة.

Includes modifications 
for students with 
special needs in some 
instructional plans 

يشتمل على تعديالت 
بخصوص الطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة في 
 بعص الخطط التدريسية.

Demonstrates most of 
the following: 
Instructional plans 
include 
accommodations or 
modifications for 
students with special 
needs 
Classroom policies 
support respect for all 
students, including 
those with diverse 
needs and 
backgrounds 
 ويشتمل على العديد من: 
 يشتمل على أغلب: 

ة على تحتوي الخطط التدريسي
تكييف وتعديل من أجل الطلبة 
من ذوي االحتياجات 
الخاصة، السياسات الصفية 
تتطلب احترام االخرين ومنهم 
الطلبة من ذوي االحتياجات 
 المختلفة وخلفيات مختلفة،
   . 

Demonstrates most of 
the following: 
Instructional plans 
include appropriate 
accommodations and 
modifications for 
students with special 
needs 
Classroom policies 
require students to 
interact respectfully 
with others, including 
those with diverse 
needs and 
backgrounds 
Some materials 
provide helpful, 
appropriate 
information about 
community services to 
support students with  
personal and/or 
academic issues 

 يشتمل على أغلب: 
تحتوي الخطط التدريسية على 
التكيف والتعديل المناسب 
للطلبة من ذوي االحتياجات 
الخاصة، السياسات الصفية 
تتطلب التعامل باحترام مع 
االخرين ومنهم الطلبة من 
ذوي االحتياجات المختلفة 

عض وخلفيات مختلفة، ب
المواد توفر معلومات مناسبة 
تتعلق بخدمة المجتمع من 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactoryغير

مرضي   

  

Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

أجل دعم الطلبة ذوي 
الظروف األكاديمية 
 والشخصية الخاصة.   

Problem-
solving 

 حل المشكالت

Little or no 
evidence for 
personal use of 
problem-solving 
or opportunities 
for students to 
use critical 
thinking to solve 
problems 

ندرة او انعدام الدليل 
على االستخدام 
الشخصي لمهارة حل 
المشكالت أو اتاحة 
فرص للطلبة الستخدام 
مهارات التفكير العليا 
 في حل المشكالت. 

Demonstrates more 
than one opportunity 
for students to use 
critical thinking to 
solve problems 

فرصة للطلبة من يظهر أكتر 
أجل استخدام مهارات التفكير 
 الناقد لحل المشكالت.

Demonstrates some of 
the following:  
Selects strategies and 
resources that 
facilitate the 
development of 
students’ critical 
thinking and 
independent problem 
solving skills 
Selects topics and 
issues that require 
critical thinking  
Personal use of critical 
thinking to solve 
problems in education 

 يظهر استخداما لبعض:
اختيار استراتيجيات ومصادر 
تعمل على تسهيل تطوير 
مهارات التفكير الناقد وحل 
 المشكالت عند الطلبة،

اختيار مواضيع وقضايا 
التفكير  تتطلب استخدام مهارة

الناقد، االستخدام الشخصي 
لمهارة التفكير الناقد لحل 
 المشكالت في التربية. 

Demonstrates most of 
the following:  
Selects strategies and 
resources that 
facilitate the 
development of 
students’ critical 
thinking and 
independent problem 
solving skills 
Selects topics and 
issues that require 
critical thinking  
Personal use of critical 
thinking to solve 
problems in education 

 يظهر استخدام أغلب:
اختيار استراتيجيات ومصادر 
تعمل على تسهيل تطوير 
مهارات التفكير الناقد وحل 
 المشكالت عند الطلبة،

اختيار مواضيع وقضايا 
تطلب استخدام مهارة التفكير ت

الناقد، االستخدام الشخصي 
لمهارة التفكير الناقد لحل 
 المشكالت في التربية.

Scholarly 
Inquiry – Uses 
research 

االستقصاء العلمي 
استخدام البحث –  

Little or no 
evidence for the 
use of scholarly 
inquiry in 
teaching and 
learning 

انعدام الدليل ندرة أو 
على استخدام 
االستقصاء العلمي في 
 التعليم والتعلم.

Shows ability to read 
and understand 
academic research 

يظهر القدرة على قراءة وفهم 
 البحث العلمي.

Demonstrates at least 
two of the following: 
(1) Locates 
appropriate and 
useful academic 
information related to 
the field,  
(2) Uses research from 
professional 
organizations related 
to the field.  
(3) Evaluates 
academic research, 
using appropriate 
criteria 
(4) Applies 
information from 
research to improve 
teaching and learning 

Demonstrates at least 
three of of the 
following: 
(1) Locates 
appropriate and 
useful academic 
information related to 
the field,  
(2) Uses research from 
professional 
organizations related 
to the field.  
(3) Evaluates 
academic research, 
using appropriate 
criteria 
(4) Applies 
information from 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactoryغير

مرضي   

  

Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

 يستخدم ثالثة على اثنين من:

. يحدد معلومات اكاديمية 1 

 مناسبة ومفيدة ذات الصلة

. يستخدم البحث من مصادر 2

 مهنية ذات صلة 

. يقيم البحث العلمي 3

 باستخدام المعايير المناسبة
. يطبق المعلومات المستمدة 4

من البحث لتطوير التعليم 
  والتعلم.  

research to improve 
teaching and learning  
 يستخدم ثالثة على األقل من:

. يحدد معلومات اكاديمية 1 

 مناسبة ومفيدة ذات الصلة

. يستخدم البحث من مصادر 2

 مهنية ذات صلة 

. يقيم البحث العلمي 3

 باستخدام المعايير المناسبة

ات المستمدة . يطبق المعلوم4

من البحث لتطوير التعليم 
 والتعلم.  

Scholarly 
Inquiry – 
Engages in 
research 

االستقصاء 
االنهماك —العلمي

 في البحث

Little to no 
evidence of 
personal research 
in education 

ندرة أو انعدام الدليل 
على البحث العلمي 
 التربوي

Designs research on a 
problem in education  

يصمم بحثا حول مشكلة في 
 التربية

Designs quality 
research on a problem 
in education that is (or 
can be) applied for 
positive change 

يصمم بحثا ذا نوعية حول 
مشكلة في التربية والذي يمكن 
أن يطبق من أجل احداث 

بي تغيير ايجا  

Designs and conducts 
high quality research 
on a problem in 
education that is (or 
can be) applied for 
positive change  

يصمم وينفذ بحثا ذا نوعية 
حول مشكلة في التربية والذي 
يمكن أن يطبق من أجل 
 احداث تغيير ايجابي

Ethical Values 
 قيم أخالقية

Several instances 
in which 
opportunities to 
apply ethical 
values were 
ignored or better 
choices could 
have been made 
in several of the 
following areas:  
relationships 
students 
relationships with 
other 
stakeholders 
school policies 
intellectual 
property 

ت عديدة يظهر من حاال
خاللها تجاهل الفرص 
من أجل تطبيق القيم 
األخالقية أو إمكانية 
اتخاذ قرارات أفضل 
في العديد من الحاالت 
 االتية: 

A few omissions or 
mistakes in the 
application of ethical 
values in all of the 
following:  
relationships with 
students, including 
those with special 
needs or from diverse 
backgrounds 
relationships with 
supervisors and 
colleagues 
relationships with 
parents and 
community 
stakeholders 
activities related to 
school policies 
activities related 
intellectual property 

اغفال أو ارتكاب بعض 
األخطاء في تطبيق القيم 
 األخالقية في:

العالقات مع الطلبة ومن 
ضمنهم ذوي االحتياجات 

Overall, sound choices 
in the application of 
ethical values in the 
following areas: 
relationships with 
students, including 
those with special 
needs or from diverse 
backgrounds 
relationships with 
supervisors and 
colleagues 
relationships with 
parents and 
community 
stakeholders 
activities related to 
school policies 
activities related 
intellectual property 
(unauthorized usage 
and/or plagiarism) 

بشكل عام، هناك اختيار 
 لتطبيق القيم األخالقية في:

العالقات مع الطلبة ومن 
ضمنهم ذوي االحتياجات 

Clear commitment to 
ethical values in the 
following areas:  
relationships with 
students, including 
those with special 
needs or from diverse 
backgrounds 
relationships with 
supervisors and 
colleagues 
relationships with 
parents and 
community 
stakeholders 
activities related to 
school policies 
activities related 
intellectual property 
(unauthorized usage 
and/or plagiarism) 
 
Shows, through 
narrative, active 
investigation of ethical 
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Demonstrated or 
Unsatisfactoryغير

مرضي   

  

Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

العالقات مع الطلبة، 
والمجتمع المحلي، 
سياسات المدرسة، 
 الملكية الفكرية

   

الخاصة أو من خلفيات 
ات مع أخرى، العالق

المشرفين والزمالء، العالقات 
مع أولياء األمور والمجتمع 

لقة المحلي، نشاطات متع
بسياسات المدرسة، أنشطة 
 متعلقة بالملكية الفكرية 
  

الخاصة أو من خلفيات 
أخرى، العالقات مع 
المشرفين والزمالء، العالقات 
مع أولياء األمور والمجتمع 
المحلي، نشاطات متعلقة 
بسياسات المدرسة، أنشطة 
متعلقة بالملكية الفكرية 
)استخدام غير مصرح به/ 
 السرقة األدبية(

   

issues and deliberate 
choices. 

التزام واضح بالقيم األخالقية 
 في:

العالقات مع الطلبة ومن 
ضمنهم ذوي االحتياجات 
الخاصة أو من خلفيات 
أخرى، العالقات مع 
المشرفين والزمالء، العالقات 
مع أولياء األمور والمجتمع 
المحلي، نشاطات متعلقة 
بسياسات المدرسة، أنشطة 
متعلقة بالملكية الفكرية 
)استخدام غير مصرح به/ 
 السرقة األدبية(

يظهر االلتزام من خالل 
للمواضيع التقصي الفعال 

األخالقية واالختيارات 
  المتخذة. 

Initiative – 
communicatio
n 

التواصل--المبادرة  

Fostering 
collaboration 
through 
communication 
with peers, 
parents or 
students was not 
addressed in any 
meaningful way.  

تطوير التعاون من 
مع  خالل التواصل

األمور  األقران، أولياء
والطلبة لم يتم التعامل 
  معه بطريقة مناسبة.

Gives one example of 
communication that 
fostered collaboration 
with peers, parents or 
students. 
 
Gives one example of 
communicating their 
subject-specific 
thinking coherently 
and clearly to peers, 
faculty, and others.  

يعطي مثال على التواصل 
والذي ينمي التعاون مع 
األقران، أولياء األمور 
 والطلبة.

يعطي العديد من األمثلة على 
توصيل التفكير المتمركز 
حول موضوع محدد بشكل 
متسلسل وواضح لألقران، 
 المدرسين وغيرهم.

Gives more than one 
example of 
communication that 
fostered collaboration 
with peers, parents 
and students. 
 
Gives more than one 
example of 
communicating their 
subject-specific 
thinking coherently 
and clearly to peers, 
faculty, and others. 

يعطي أكثر من مثال على 
التواصل والذي ينمي التعاون 
 مع األقران، أولياء األمور
 والطلبة.

يعطي العديد من األمثلة على 
توصيل التفكير المتمركز 
حول موضوع محدد بشكل 
متسلسل وواضح لألقران، 
  المدرسين وغيرهم. 

Gives several 
examples of extensive 
and meaningful 
communication that 
fostered collaboration 
with peers, parents 
and students.  
 
Gives several 
examples of 
communicating their 
subject-specific 
thinking coherently 
and clearly to peers, 
faculty, and others.  

يعطي عدة أمثلة على 
التواصل الفعال والذي ينمي 
التعاون مع األقران، أولياء 
 األمور والطلبة.

يعطي العديد من األمثلة على 
كز توصيل التفكير المتمر

حول موضوع محدد بشكل 
متسلسل وواضح لألقران، 
 المدرسين وغيرهم. 

Participation in 
professional 
activities 

المشاركة في 
 األنشطة المهنية

Demonstrates 
little to no effort 
to participate in 
professional 
activities.  

Participates in at least 
one professional 
activity somewhat 
related to the field of 
teaching. 

Participate in more 
than one professional 
activity clearly to the 
field of teaching; may 
be suggested or 

Takes initiative to 
activity participate in 
more than one 
professional activity 
clearly related to the 
field of teaching. 



 

150 
 

 
Not 

Demonstrated or 
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Needs 
Improvement يحتاج الى

  تطوير 
Satisfactory مرضي Target مستهدف 

يظهر القليل من الجهد 
أو ال يظهر أبدا جهدا 
للمشاركة في أنشطة 
 مهنية.

األقل في نشاط يشارك على  
مهني واحد يتعلق بطريقة ما 
 بالتدريس

encouraged by 
mentors or faculty. 
يشارك في أكثر من نشاط  

مهني واحد يتعلق بالتدريس 
 قد يكون مقترح من عضو
 تدريس أخر أو معلم معاون.

يبادر باألنشطة ويشارك في 
أكثر من نشاط مهني واحد 
  يتعلق بالتدريس

SCIENCES 
ONLY: 
Demonstrates 
ethical, 
humane, and 
legal decisions 
and actions 
toward 
animals 
 العلوم فقط:

يتخذ قرارات 
أخالقية وإنسانية 
وقانونية تتعلق 
 بالحيوان

Shows little to no 
awareness of the 
importance of 
ethical, humane, 
and legal 
decisions and 
actions toward 
living organisms 
used or kept in 
the classroom. 
 

الوعي  من القليليظهر 
قرارات البأهمية 

نسانية اإلخالقية و األ
جراءات اإلوقانونية 

الحية  تجاه: الكائنات
حتفظ مالمستخدمة أو ال

بها في الفصول 
 تجارب أجراء / الدراسية

 كيميائية وتفاعالت
   . آمنة

Shows an awareness 
of the importance of 
ethical, humane, and 
legal decisions and 
actions toward living 
organisms, but 
provides no examples 
of either planning to 
prevent such actions 
or planning toward 
the welfare of living 
organisms in the 
classroom.  

قرارات الوعي بأهمية  يظهر
 واإلنسانية وقانونيةخالقية األ

جراءات تجاه الكائنات اإل
استخدام المواد الحية/ أو 

واجراء التفاعالت الكيميائية 
، ولكن ال أمثلة عن اآلمنة

التخطيط لمنع مثل هذه 
التجاربو  و السلبية األعمال  

غير اآلمنة أو  العلمية
التخطيط نحو رعاية الكائنات 
 .الحية في الفصول الدراسية

Provides at least two 
examples of either: (1) 
instructions designed 
to prevent unethical, 
inhumane, or illegal 
decisions or actions 
toward living 
organisms (i.e. in the 
collection and use), or 
(2) planning toward 
the welfare of living 
organisms in the 
classroom (i.e. cages, 
food, etc.)  

على األقل  مثال واحديقدم 
:يليما م  

تعليمات ترمي إلى ( 1)  -
منع القرارات غير أخالقية أو 
الإنسانية أو غير قانونية تجاه 

أي في جمع )الكائنات الحية 
في  أو ( / واستخدام  

استخدام ، تحضير ، أو   
اجراء تجارب لمواد ومركبات 
كيميائية خطرة أو ضارة في 
 الفصول والمختبرات الدراسية
التخطيط نحو رعاية  (2)

الكائنات الحية في الفصل 
أي أقفاص، ) الدراسي 

...(األغذية، إلخ   

Provides at least two 
examples of 
instructions designed 
to prevent unethical, 
inhumane, or illegal 
decisions or actions 
toward living 
organisms (i.e. in the 
collection and use), 
and at least two 
examples of planning 
toward the welfare of 
living organisms in the 
classroom (i.e. cages, 

food, etc.)  مثالينيقدم  
لتعليمات التي على األقل من ا

تهدف إلى منع القرارات غير 
نسانية أو غير إلاخالقية أو األ

: قانونية تجاه  
أي في جمع )الكائنات الحية 

على األقل  مثالينو ( واستخدام
من التخطيط نحو رعاية 
الكائنات الحية في الفصل 

أي أقفاص، ) الدراسي 
استخدام  -/  ...( األغذية، إلخ

، تحضير ، أو اجراء تجارب 
وتفاعالت لمواد كيميائية 
خطرة أو ضارة في الفصول 
 والمختبرات الدراسية
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Analysis and Evaluation Rubric (lab activity) 

 علوم( ) األمن والسالمة -التقييمي لواجب التحليل والتقييم السلم
  

Unsatisfactory  
Needs 

Improvement  
Satisfactory  Target  

Analysis 

 التحليل

Analysis is shallow 
and/or is not 
based on accepted 
practices in legal, 
ethical, or safe 
practice. 

 ال أو\و  طحي التحليل

 ممار ات للن يقوب

 ممار ة في مقبولة

 أو أخالقية،  قانونية، 

  .آمنة

Analysis omits 
several important 
elements related 
to legal, ethical, or 
safe practice.  

 لدة لن يغطل التحليل

 تتعل   امة لناهر

 قانونية، بممار ة

 .آمنة أو أخالقية، 

Analysis is based 
on accepted 
practices in legal, 
ethical, and safe 
practice, although 
some important 
elements are 
omitted.  

 للن التحليل يستند

 في مقبولة ممار ات

 قانونية،  ممار ة

 أخالقية،

 من الرغي للن وآمنة؛ 

 العناهر بعض اغطال

 .الةامة

Analysis is 
thorough and 
based on best 
practices in legal, 
ethical, and safe 
practice; no 
important 
elements are 
omitted. 

 يقوبو مطصل التحليل

 أف ل أ ا  للن

 ممار ة في الممار ات

 وأخالقية، قانونية، 

 اغطال يوجد ال وآمنة؛ 

 العناهر من ةي

 .الةامة
Evaluation 

 التقييم

The evaluation is 
not based on 
evidence, or the 
evidence is not 
reported. 

 للن التقييي يعتمد ال

 توهي  يوجد ال أو الدليل، 

 .للدليل

Overall, the 
evaluation lacks 
clarity; there are 
problems relating 
the evaluation to 
the evidence 
reported. 
 يطتقر الم مل،  في

  نال  للوضو ؛  التقييي

 التقييي ربط في مشاكل

 .الموه  بالدليل

Overall, the 
evaluation is 
supported by the 
evidence reported, 
although some 
areas lack clarity, 

 مدلي يالم مل، التقيي في

 للن الموه ؛  بالدليل

 بعض أن من الرغي

 للن تطتقر المنا  

 .الوضو 

Evaluation is 
thoughtful and is 
clearly supported 
by the evidence 
reported.  

 مدليو منقد التقييي

 .الموه  بالدليل بوضو 
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 السلم التقييمي للبحث اإلجرائي 
Action Research Initial Programs 2016  

Not 
Demonstrated or 

Unsatisfactory  

Needs 
improvement  

Satisfactory  Target  
Score/Level 

Question / 
Problem 
 
 السؤال/ المشكلة

The question or 
problem is not 
clearly related to 
teaching and 
learning or the 
field of the 
candidate. 

السؤال أو المشكلة غير 
مرتبطة بوضوح مع 
مجال التعليم والتعلم 
 لحقل تخصص الطالب

The question or 
problem is related 
to teaching and 
learning or the 
field of the 
candidate, but 
may lack 
significant (may 
not be an 
important issue). 
 
السؤال أو المشكلة  

مرتبطة مع مجال التعليم 
والتعلم لحقل تخصص 
الطالب ولكنها غير 
مهمة في حقل 
 التخصص. 

The question or 
problem significant 
to teaching and 
learning and to the 
field of study of the 
candidate, but my 
lack clarity in its 
description.  

السؤال أو المشكلة مهمة 
بالنسبة لمجال التعليم 
والتعلم لحقل تخصص 
الطالب ولكن ينقصها 
 الوضوح في الطرح.

The question or 
problem is 
clearly identified 
and is significant 
to teaching and 
learning and to 
the field of study 
of the candidate.  

السؤال أو المشكلة 
محدده وبوضوح، 
باإلضافة الى أهميتها 
في مجال التعليم 
والتعلم وأيضا لحقل 
 تخصص الطالب.

  

Abstract Abstract is 
missing, poorly 
written, too long, 
or omits 
important 
information.  

الملخص غير موجود، 
أو مكتوب بصيغه 
ضعيفة، اما طويل، أو ال 
يحتوي على المعلومات 
 الضرورية.

Abstract gives a 
brief description 
of at question and 
results, but either 
omits method or 
is unclear.  

الملخص يعطي وصفا 
بسيطا لألسئلة والنتائج. 
اإلجراءات اما غير 
موجودة أو غير 
 واضحة.

Abstract gives a 
brief description of 
question, 
method(s), and 
results.  

الملخص يعطي وصفا 
بسيطا لألسئلة 
 ولإلجراءات والنتائج

Abstract is 
informative, 
interesting, and 
easy to read. It is 
concise and 
gives a brief 
description of 
question, 
method(s), and 
results. 

الملخص وافي من 
حيث المعلومات 
ومثير لالهتمام. سهل 
للقراءة ويصف بدقة 
ملخص اإلجراءات 
 األسئلة، والنتائج. 

  

Literature 
Review 

Literature Review 
has very few 
references or 
sources are not 
related to the 
question/problem, 
or formatting of 
citations and 
references does 
not follow any 
accepted system.  

مراجعة االدب السابق 
تحتوي على قليل من 
المصادر أو المصادر 
غير ذات الصلة لمشكلة 

Literature review 
has a limited 
number of 
references and/or 
sources do not 
clearly relate to 
question/problem. 
Many mistakes in 
formatting of 
citations and/or 
references. 

مراجعة االدب السابق 
تحتوي على عدد محدود 
من المراجع والمصادر 

و/أو المصادر غير ذات 

Literature review 
includes a 
sufficient number 
references 
although all may 
not be clearly 
related to 
question/program.. 
Few mistakes 
formatting in 
citations and 
references.  
 

مراجعة االدب السابق 
تحتوي على عدد كاف 

Literature 
review includes 
well chosen and 
a sufficient 
number of 
quality and 
supportive 
references. All 
studies are 
important and 
clearly related to 
the 
question/topic. 
All citations are 
appropriately 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactory  

Needs 
improvement  

Satisfactory  Target  
Score/Level 

اسة. أو طريقة الدر
التوثيق ال تتبع أي نظام 
 معتمد.

عالقة لمشكلة وأسئلة 
الدراسة. يوجد العديد 
من األخطاء بصياغة 

   المراجع وطريقة التوثيق

من المراجع على الرغم 
ن وجود البعض غير ذا م

الصلة لألسئلة أو 
البرنامج. يوجد بعض 
األخطاء المحدودة 
بصياغة المراجع 
 والتوثيق.

formatted and 
complete.  

مراجعة االدب السابق 
تحتوي على عدد كاف 
من المراجع عالية 
الجودة المختارة بشكل 

داعمة جيد وال
لموضوع الدراسة. 
جميع الدراسات مهمة 
وذات صلة لموضوع 
الدراسة. ال يوجد أي 
أخطاء بطريقة 
 التوثيق.

Method Method 
description is 
either missing or 
clearly not 
appropriate for 
answering the 
question/problem.  
وصف اإلجراءات غير 
موجود أو غير مناسب 
لإلجابة عن األسئلة أو 
 مشكلة الدراسة.

Method 
description in 
unclear. Only one 
method of data 
collection is used, 
and it is not 
entirely 
appropriate for 
collecting data to 
answer the 
question (other 
methods would be 
better).  
وصف اإلجراءات غير 
واضح. طريقة واحدة 
لجمع البيانات تم 
استخدامها، اختيار 
طريقة جمع البيانات 
غير مالئمة لطبيعة 
األسئلة )طرق مناسبة 
أكثر كان باإلمكان 

فها(توظي  

 

Method is clearly 
described. Only 
one method of 
data collection is 
used, but it is 
appropriate for 
collecting data to 
answer the 
question. 
 

وصف اإلجراءات واف.  
طريقة واحدة لجمع 
البيانات تم استخدامها 
وهي مناسبة لجمع 
البيانات ولإلجابة عن 
 األسئلة. 

Methods is 
clearly described 
and includes 
more than one 
data source. 
Methods are 
clearly sufficient 
to answer 
research 
questions.  

وصف اإلجراءات 
واضح وواف 
ويتضمن أكثر من 
طريقة لجمع البيانات. 
اإلجراءات واضحة 
وتجيب بشكل واضح 
 عن أسئلة الدراسة.

  

Findings Findings are not 
described, are not 
based on the data, 
or do not related 
to the question or 
problem.  
 

النتائج غير مذكورة أو 
ال عالقة لها بالبيانات 
وال تمت بصلة لألسئلة 
 أو مشكلة الدراسة.

Findings are 
described, but not 
not clearly emerge 
from the data. 
Findings may not 
entirely relate to 
the question or 
problem.  

النتائج مذكورة ولكن 
غير واضح انبثاقها من 
البيانات. النتائج ليست 
ذات صلة تماما باألسئلة 
 أو مشكلة الدراسة.

Findings are 
described and 
emerge from the 
data. Findings 
relate to the 
question or 
problem.  

النتائج مذكورة ومنبثقة 
من البيانات. النتائج ذات 
صلة تماما باألسئلة أو 
 مشكلة الدراسة.

Findings are 
clearly and 
thoroughly 
described and 
clearly and 
accurately based 
on the data. 
Findings answer 
the question or 
provide 
solutions to the 
problem.  

كورة بشكل النتائج مذ
واضح وشامل ومنبثقة 
من البيانات بشكل 
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Not 

Demonstrated or 
Unsatisfactory  

Needs 
improvement  

Satisfactory  Target  
Score/Level 

واف. النتائج ذات 
صلة تماما باألسئلة أو 
 مشكلة الدراسة.

كما انها تقدم حال 
 لمشكلة الدراسة.

Reflection Reflection is 
missing, poorly 
written, or does 
not relate to 
improvement in 
teaching and/or 
learning.  

التأمل مفقود، مكتوب 
بطريق ضعيفة، أوال 
عالقة له بتحسين 
 عمليتي التعليم والتعلم. 

Reflection is 
limited but relates 
in at least a 
limited sense to 
improvement in 
teach and 
learning.  

التأمل مذكور بطريقة 
 محدودة

Reflection is well-
written, and 
relates to 
improvement in 
teaching and 
learning.  

التأمل مكتوب بطريقة 
جيدة. ويسهم في تحسين 
 عمليتي التعليم والتعلم.

Reflection is 
thorough, 
thoughtful, well-
written, and 
clearly relates to 
improvement in 
teaching and 
learning. 

التأمل شامل ومدروس 
ومكتوب بطريقة 
جيدة. ويسهم بشكل 
واضح في تحسين 
عمليتي التعليم 
  والتعلم. 

  

Overall 
Organization 

Introduction is not 
well organized 
and important 
data is difficult to 
locate.  

المقدمة ليست منظمة 
والبيانات صعبة 
 الوصول اليها.

Introduction is 
organized but is in 
a format differing 
from the 
suggested one. 

المقدمة منظمة لكنها 
مصاغة بطريقة مختلفة 

. عن المطلوب  

The proposal as a 
whole follows a 
logical and evident 
structure, although 
some parts may 
lack clear 
organization.  

العمل ككل يتبع هيكل 
منطقي وواضح. ولكن 
يفتقر في بعض األحيان 
 الى التنظيم.

All sections and 
the proposal as a 
whole follows 
logical and 
evident 
structure. 

جميع أجزاء العمل 
يتبع هيكل منطقي 
 وواضح. 

  

 
 
  



 

155 
 

 

 المشر  ال امعيموذج تقييم ن

 يست مل ال ترونيا

 

 _____________________ التاريخ: _____________ المعلي:الطالم تمصص 

 ________________________________________: المشرف الجامعيا ي 

 

ْرض               2= ممتاز               3 التقدير:          ْرض   1= مب  = غير مب

 

 _____ كان  الزيارات مطيدة وفي مولد ا 

 _____ كان  المالحظات  ادفة ومقبولة 

 _____ المسالدة والدلي كانا يقدمان با تمرار 

قة _____ كان  اللقا تَعَمَّ   ات بنا ة ومب

 _____ كان  التغلية الراجعة في هحيطة التتط ر مطيدة 

 _____ المعرفة بطرع وأ اليم التدريس ظا رةٌ با تمرار 

 _____ دلم  التغلية الراجعة لتح يري اليومي تطوري المةني    

 _____ دلم  التغلية الراجعة لتدريسي اليومي تطوري المةني 

 السلوك المةني كان نمولجيا  دا ما  _____ 

 

 

 

 التعليقات:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

 

 أ  لميا  العيسن ألد النمول  للن:

 منس  لاب لوحدة التدريم الميداني 

 كلية التربية  

 جامعة قطر 
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 عاونتقييم المعلم الم نموذج

 يست مل ال ترونيا

 

 

 _____________________ التاريخ: _____________ المعلي:الطالم تمصص 

 ا ي المعلي المعاون: ________________________________________

 

ْرض               2= ممتاز               3   التقدير:          ْرض   1= مب  = غير مب

 

 _____ كان  المالحظات مطيدة وفي مولد ا 

 المالحظات  ادفة ومقبولة _____ كان  

 _____ المسالدة والدلي كانا يقدمان با تمرار 

قة  تَعَمَّ  _____ كان  اللقا ات بنا ة ومب

 _____ كان  التغلية الراجعة في هحيطة التتط ر كان  مطيدة 

 _____ المعرفة بطرع وأ اليم التدريس ظا رةٌ با تمرار 

 _____ دلم  التغلية الراجعة لتح يري اليومي تطوري المةني    

 _____ دلم  التغلية الراجعة لتدريسي اليومي تطوري المةني 

 _____ السلوك المةني كان نمولجيا  دا ما  

 

 

 ين مع  لا المعلي المعاون؟ الطالم المعلي  ل تنصد بتعيين المزيد من 

                    

 _ ال____ _____ نعي 

 

 التعليقات:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

 أ  لميا  العيسن ألد النمول  للن:

 منس  لاب لوحدة التدريم الميداني 

 كلية التربية 

 جامعة قطر  



 

157 
 

 استمارة التدخل العالجي

 

لمعار  والمةارات واةح اب امن  مستوى مرض الطالم المعلي لي يظةر للا في حالة فقط يستمدب  لا النمول  

  الماهة بالتدريس

 

المدر ة  ______________ _______التاريخ  ____________________________ الطالم المعلي ا ي 

عاون مالالمعلي __________ _توى __________ح/ الم الصف ________________________

___________________________________________________ 

 ___________________________________________________المشرف الجامعي

 

 :المشرف الجامعي، و عاون والمعلي الم، الطالم المعلي  و  التالية وبش ل واضد مع لقد تي مناقشة المما

 

 

 

 

 تدلي  له المماو :التالية البيانات و

 

 

 

 

 )يرجن لكر لجرا ات ومواليد اإن از(  اللنمو مةني الطالم المعلي ي م أن ت خل  له المطوات المحددة من قبل 

 

 

 

 تقييي   _________________________________________المولد إلادة 

 

 

 

 للن نسمة من  له الوهيقة   لقد قرأت وحصل

 

 ________: ___التاريخ________________________________  الطالم المعلي توقيع 

 _________: __التاريخ___ _المشر  ____________________________توقيع 

 ________: ___التاريخ______________________________ عاونالم معلي وقيع الت
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 إقرار االلتزام بالدليل

 

 

أقر أنا الموقع أدناه أنني قرأت دليل التدريم الميداني وأواف  للن االلتزاب بالمعايير والسرريا ررات واإجرا ات التي تي  

بر ي تغييرات في المعلومرات المشاااارف الجاامعيااللتزاب برإبال   للنتعريطةرا أو اإشررررارة لليةرا في  رلا الردليرل  وأبدرك أن 

أو منسر  البرنامج للا  المشارف الجامعيالعنوان  كما وأقبل أي را  مسر ولية االتصرال الشرمصرية مثل اال ري أو رقي الةاتف أو 

 كان لدي أي أ فلة أو مماو  أو للا كان  ناك حاجة لمزيد من اإي ا  

 

 _____________________________________________المعلي: الطالم ا ي 

 

 _____________التوقيع: ________________________ التاريخ: _____

 

 

 لدى:يرجن للادة  لا النمول  موقعا  للن معلي ندوة التدريم الميداني  للما  ب ن جميع النمال  الموقعة  تبقن 

 

 

 

   لميا  العيسنأ

 منس  لاب لوحدة التدريم الميداني

 كلية التربية

 جامعة قطر 

 

 

 


