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 جامعة قطر

 قسم العلوم النفسية  –كلية التربية 

   ر املقر  توصيف

 

 :بيانات املقرر 

 SPED 413:رمز ورقـم املقــرر         املبكرة في التربية الخاصة الطفولة برامج وبناء التخطيط   :اسم املقــرر 

                    ساعات مكتسبة                   3 عدد الساعات املعتمدة:                                                                                  SPED410: املتطلب السابق

  مواعيد محاضرات املقرر:              قسم العلوم النفسية                                               القسم األكاديمي:

                   229كلية التربية  :رقم القاعة

               

 :بيانات أستاذ املقرر 

 ................................   البريد االلكتروني:              :  ....................................                                           اسم أستاذ املقرر 

 ..............................: ....رقم وموقع املكتب               ....................................                                          الساعـات املكتبيـة:

 

  :اإلطار املفاهيمي لكلية التربية 

 "معا نشكل املستقبل تجاه التميز في التدريس، البحث العلمي، والقيادة"  

 هذا املقرر مخرجات التعلم الخاصة بكلية التربية املختارة )املظللة( التالية:يحقق  

 التدريس:

 املحتوى:  - 1            
ً
 عميقا

ً
 للنظرياتيظهر فهما

ً
 الدراسية.  االساسية للمادةواملفاهيم  وكامال

 الطالب.يستخدم التخطيط والتدريس الفعال لزيادة تعلم طريقة التدريس:  - 2            

 بصورة قوية.   يستخدم اساليب التكنولوجيا الحالية واملستحدثة في عملية التدريسالتكنولوجيا:  - 3            

 يقدم خبرات تعلم ناجحة لجميع الطالب من خالل مراعاة الفروق الفردية. التنوع:  -4            

 البحث العلمي:

 صورة نشطة في البحث العلمي عن طريق التعلم من واملساهمة في األساس املعرفي للتعليم.يشترك بالبحث العلمي:  - 5          

 يفحص العديد من العوامل واملصادر بطريقة نظامية للوصول لقرارات تدعمها البيانات.حل املشكالت:  - 6          

 القيادة: 

 يطبق القيم املهنية في األجواء أو األطر التعليمية. القيم األخالقية:  - 7     

 يظهر سمات القيادة الفعالة في األطر التعليمية.املبادرة:  - 8     
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  الوصف العام للمقرر:  

يهدف املقرر إلى تزويد املتعلم باملعرفة واملهارات الالزمة لتطبيقات برامج التدخل القائمة على العالقات املشتركة مع أسر األطفال 

 على مرتكز أساس ي وهو أن األسر هي القادرة 
ً
سريا

ُ
بنى برامج التدخل املوجه أ

ُ
ذوي اإلعاقة أو األطفال املعرضين لخطر اإلعاقة. ت

من نقاط القوة لدى األسرة والطفل، واالحتياجات الالزمة لهم، والنتاجات املهمة، باإلضافة إلى الخدمات الضرورية  على تحديد كل

املطلوبة. في ضوء هذا املرتكز يكون دور خبراء التدخل واملعلمين هو مساعدة األسر على تحقيق نتاجاتهم املتوقعة من خالل 

 لدعم واملوارد بما يضمن توفير البرامج والخدمات املثلى. تزويدهم باملعلومات الالزمة، وتقديم ا

 

  أهداف املقرر: 

 إظهار املعرفة بأهمية نظرية النظم األسرية. .1

 تحديد العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والتاريخية والقيم الشخصية التي تؤثر على األسرة والطفل. .2

 االحتياجات الخدمية والتعليمية.شرح أفضل املمارسات في تحديد  .3

 الطفولة حتى سن ما قبل املدرسة.املدرسية واملجتمعية املتاحة، من  إظهار املعرفة بالخدمات .4

 إثبات القدرة على وضع خطة برنامج لتلبية احتياجات األسر واألطفال ذوي اإلعاقة .5

 

 مخرجات التعلم: 

 التدخل املبكر ضمن النموذج البيئي.إظهار املعرفة بنظرية النظم األسرية وتطبيقها على  .1

تحديد ومناقشة العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والتاريخية والقيم الشخصية التي تؤثر على قرارات  .2

 األسرة فيما يتعلق بالتدخل والبرمجة للطفل ذي اإلعاقة.

 األسرة لتحديد موارد األسر وأولوياتها واهتماماتها.يوضح أفضل املمارسات في اختيار أدوات التقييم القائمة على  .3

الطفولة حتى سن ما قبل املدرسة ، ومطابقة احتياجات الطفل واألسرة منذ  واملجتمع،تحديد الخدمات املتاحة في املدرسة  .4

 مع البرنامج والخدمات املناسبة املقدمة.

 عاقة.وضع خطة خدمة شاملة لتلبية احتياجات األسر واألطفال ذوي اإل  .5

 

 :الكتب املقررة والقراءات اإلضافية 

  :الكتاب الرئيس ي   
 Turnbull, A, Turnbull, R., Erwin, E., & Soodak, L. (2010). Families, professionals, and 

exceptionality: Positive outcomes through partnership and trust. (6th ed.). Upper Saddle River, New 

Jersey: Pearson Prentice Hall. 

 Additional readings provided by the instructor to contextualize the course. 

  اإلضافية القراءاتالكتب املقررة و: 

 املواقع اإللكترونية  

 http://www.ldonline.org                         http://www-hoover.stanford.edu 

 http://www.nild.net                                 http://www.pacificnet.net/~mandel/SpecialEducation.html 

  www.athealth.com                                http://www.werathah.com 

 http://www.vocationallearning.org.u     http://www.ldresources.com 

 http://www.idebate.org/main/home.asp  http://www.psychtest.com 

 https://www.cec.sped.org/ 

http://www.ldonline.org/
http://www-hoover.stanford.edu/
http://www.nild.net/
http://www.pacificnet.net/~mandel/SpecialEducation.html
http://www.athealth.com/
http://www.werathah.com/
http://www.vocationallearning.org.u/
http://www.ldresources.com/
http://www.idebate.org/main/home.asp
http://www.psychtest.com/
https://www.cec.sped.org/
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     :متطلبات املقرر 

 االلتزام بضوابط املظهر العام في الحرم الجامعي )نظام اللياقة العامة(. .1

 االلتزام بحضور املحاضرة كاملة وعدم التأخير عن موعد املحاضرات.  .2

.عدم تبادل الرقم السري في حالة تسجيل  .3
ً
 أستاذ املقرر الحضور والغياب الكترونيا

 إذا تجاوزت نسبة غيابه عن املحاضرات   .4
ً
 محروما

ً
 %، وتتضمن هذه النسبة اإلجازات املرضية.   25يعد الطالب راسبا

 عدم استخدام الجوال أثناء املحاضرات، وعدم تصوير أو تسجيل املحاضرات إال بإذن أستاذ املقرر. .5

 رات إال بعذر مقبول وتقديم أوراق رسمية تثبت ذلك.عدم التغيب عن االختبا .6

 إذا تغيب عن امتحان آخر الفصل الدراس ي بدون عذر مقبول وتقديم ما يثبت ذلك. .7
ً
 متغيبا

ً
 يعد الطالب راسبا

 املشاركة في املناقشات الصفية واألنشطة الجماعية، واستالم كتاب املقرر في املوعد املحدد له. .8

 يفات املطلوبة، وتسليمها في املوعد املحدد لها، فتأخيرها سيعرض الطالب للخصم من درجاته.    القيام باملهام والتكل .9

 مراعاة السالمة اللغوية والكتابة السليمة في جميع الواجبات والتكليفات، ومراعاة األمانة العلمية في النقل والتوثيق. .10

 مراعاة األمانة العلمية في النقل والتوثيق. .11

 اسم املقرر ورقمه، التكليف، واسم التالية: اسم البيانات يتضمن غالف لها يكون  أن ، يراعىاملكتوبة الواجبات تقديم عند .12

 والعناوينقياس  بنمط مطبوعة وتكون التكليفات التسليم، تاريخ الدراس ي، الفصل أستاذ املقرر، اسم القيد، رقم الطالب،

 . 14الرئيسة بنمط قياس 

 بأنه يجب أال تتجاوز نسبة النسخ Safe Assignتحميل التكاليف املطلوبة على نظام  .13
ً
 %.25، علما

 يقوم أستاذ املقرر بتحميل درجات الواجبات على البالك بورد قبل االمتحان النهائي للمقرر.  .14

 

   :استخدام البالك بورد 

 على .1
ً
األقل، حيث سيتم إرسال جميع املواد التعليمية  يتوقع من الطالب استخدام البالك بورد ثالث مرات اسبوعيا

 .(على البالك بورد Rubricsوالتعليمات الخاصة باملقرر، والتكليفات، ومعايير التصحيح ) 

يجب على الطالب تحميل التكاليف واملهام املطلوبة على البالك بورد، وعلى طلبة كلية التربية )فقط( تحميل بعض التكليفات  .2

.  على نظام التاسك
ً
 ستريم أيضا

 

 :مصفوفه املقرر 

 التقييم )واجبات املقرر(

 
مخرجات 

 التعلم

أهداف 

 املقرر 

املهنية  املعايير القطرية املنقحة

 للمعلمين/ القادة التربويين

مخرجات التعلم 

 التربية الخاصة بكلية

 املحتوى  2,5 2 ,1 2,4 ,1 االمتحانات

 التدريسطريقة  3,4 ,4 ,3 2,4 التدريس املصغر

 التنوع 3,4 4 ,2 ,4 ,1,2 الخطة الفردية

 حل املشكالت 1,3 5 ,2,3,4 2,4,5 التدريس املصغر واملالحظة

 القيم األخالقية 8 ,5,6 3,4 ,3,4 الخطة الفردية و التدريس املصغر
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  :محتوى املقرر وتوزيعه 

 الواجبات املحتوى  األسبوع

  التعريف بتوصيف املقرر  األول 

  نظرية نظام األسرة وتاريخ مشاركة األسرة في تلبية االحتياجات الخاصة الثاني

 املالحظة اكتشاف املخاوف واألولويات واملوارد األسرية: جمع معلومات عائلية حساسة  الثالث

 االعتبارات الثقافية الرابع

  التقييم األسري  الخامس

 الخطة الفردية النماذج النظرية للعمل مع األسر السادس

 املوارد: محلي وإقليمي السابع امتحان املنتصف 

  امتحان املنتصف الثامن

  تدخالت الصحة النفسية: الطفولة حتى الطفولة املبكرة التاسع

 التدريس املصغر التدخالت السلوكية: الطفولة حتى الطفولة املبكرة العاشر

 العرض التقديمي 

 االمتحان النهائي 

 اعتبارات الخدمة والبرنامج لألطفال ذوي اإلعاقات املتعددة عشرالحادي 

 مطابقة االحتياجات مع الخدمة: تطوير خطة البرنامج الثاني عشر

 جماعات الدفاع األسرية واملهنية والسياسية الثالث عشر

الخامس  –الرابع 

 عشر

 العروض

  االمتحان النهائي السادس عشر

 

  املقرر(التقييم )واجبات : 

 سيقوم الطالب بحصة تدريس مصغر في املدرسة مع التركيز على التعلم القائم على االستفسار %(20:) التدريس املصغر

 .رض تليها تأمالت الصف والتعليقاتدقيقة للع 20 الوطنية في قطر. سيستغرق كل طالب وبالتوافق مع معايير التدريس

 ( :10الخطة الفردية)%  وسيتم استخدامها للتدريس املصغر بإعداد خطة فرديةسيقوم الطالب. 

 ( :10املالحظة)%  ُيطلب من الطالب زيارة املدرسة وحضور حصة واحدة. يجب عليهم مالحظة الطالب باستخدام استمارة

م ذلك تحت من القسم. كما يجب أن يت ملف التدريب امليداني املقدماملالحظة. يتم ذلك وفًقا لنماذج محددة يتم تضمينها في 

 .أستاذ املقرر إشراف 

 األول منتصف الفصل الدراس ي. االمتحان النهائي نهاية  االمتحان (:%30 / النهائي %30%  )45)املنتصف اتاالمتحان

واختيار من متعدد وأسئلة   الفصل الدراس ي ُيحدد من قبل إدارة القبول والتسجيل( وتتكون مفردات االختبار من 

 قصيرة.
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  الدرجات:توزيع 

 تاريخ التسليم  الدرجة أدوات التقييم          م 

  10 الخطة الفردية 1

  20 التدريس املصغر 2

  10 املالحظة 3

  30 امتحان املنتصف 4

  30 االمتحان النهائي 5

  100املجموع = 

 

 نظام التقييم: 

الدرجة   النسبة املئوية الوصف 

A 100 – 90 ممتاز% 

B+  مرتفعجيد جدا  90إلى أقل من  85 

B 85إلى أقل من  80 جيد جدا 

C+ 80إلى أقل من  75 جيد مرتفع 

C 75إلى أقل من  70 جيد 

D+ 70إلى أقل من   65 مقبول مرتفع 

D  65إلى أقل من   60 مقبول 

F 60أقل من  راسب 

 

 :النزاهة األكاديمية 

تسحححححجيلهم  لدى الطالب جميع ويقر .للسحححححلوك واضححححححة بمعايير قطر جامعة طالب جميع تزويد إلى الجامعي النزاهة ميثاق يهدف

  وإجراءاته، بامليثاق ودرايتهم بمعرفتهم للمقررات
ً
 طبيعة ذات املرتكبة املخالفات تكون  وقد .انتهاكه بتبعات معرفتهم عن فضححححححال

وعليه، فإن أية محاوالت من جانب الطالب لتقديم عمل األخرين على أنه لهم أو نجاحهم في اختبار من  .أكاديمية غير أو أكاديمية

خالل اسححححتخدام طرق غير شححححرعية سححححوف يعتبر جريمة كبيرة وتعرض مرتكبيها إلى إجراء تأديسي، كما أن مسححححاعدة طالب آخر  هذه 

تبر أيضا خرق كبير لألمانة األكاديمية. وملزيد من التفاصيل، يرجى االطالع الصورة غير األمينة أمر غير أمينا، وعدم اإلبالغ عنه يع

catalog-undergraduate-students/documents/students/http://www.qu.edu.qa/static_file/qu-  على رابط دليحححل الطحححالحححب الجحححامعي:

ar.pdf-2018-2017  وملححححححححححححزيححححححححححححد مححححححححححححن املححححححححححححعححححححححححححلححححححححححححومححححححححححححات االطححححححححححححالع عححححححححححححلححححححححححححى رابححححححححححححط مححححححححححححيححححححححححححثححححححححححححاق الححححححححححححنححححححححححححزاهححححححححححححة االكححححححححححححاديححححححححححححمححححححححححححيححححححححححححة : 
conduct-of-http://www.qu.edu.qa/ar/students/code 

 

  األفكار األدبية وانتهاك حقوق التأليفاستعمال : 

يعد احترام اإلبداع الفكري من املسائل املهمة في املجال األكاديمي، وينطبق ذلك على أعمال املؤلفين والناشرين في كافة األشكال. 

وكقاعدة عامة  صورة وطريقة وشروط النشر والتوزيع. ويشمل هذا احترام ِنسب العمل للقائمين به، وحق السرية وحق تحديد

 من
ً
 مسبقا

ً
 .صاحب حقوق التأليف فإن نسخ أو توزيع أو اشتقاق أو عرض األعمال املحمية بموجب حقوق التأليف يتطلب إذنا

ومن أمثلة املخالفة األكاديمية استخدام أعمال اآلخرين أو أفكارهم أو صورهم أو كلماتهم دون إذن منهم، واستخدام كلمات 

http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/students/documents/students-undergraduate-catalog-2017-2018-ar.pdf
http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/students/documents/students-undergraduate-catalog-2017-2018-ar.pdf
http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/students/documents/students-undergraduate-catalog-2017-2018-ar.pdf
http://www.qu.edu.qa/ar/students/code-of-conduct
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و عباراتهم أو جملهم أو فقراتهم أو موضوعاتهم، دون عالمات اقتباس، أو عدم توضيح املصدر املنقول اآلخرين أو أسماءهم أ

عنه، وانتهاك امللكية الفكرية بما في ذلك االنتحال وخرق الخصوصية والدخول غير املصرح به وانتهاك حقوق التأليف، وكل ذلك 

 .50اصيل، يرجى االطالع على دليل الطالب الجامعي ص يعتبر خرق كبير لألمانة األكاديمية. وملزيد من التف

 

 :الغش  

 بعض في املخالفة لذه عقوبة تصل وقد قطر، جامعة في بھا املعمول والقوانين  للوائح وفقا أكاديمية مخالفة الغش عدي

 األكاديمية النزاهة ميثاق یخالف عمل أي في املشاركة أو القیام تجنب الطالب وعلى .الجامعة من النهائي الفصل إلى الحاالت

شتراك فيه  ويتضمن الغش محاولة الغش في االمتحان أو املساعدة أو اال ".قطر بجامعة بھا املعمول  االختبارات وإجراءات

واإلخالل بنظام االمتحان أو بالهدوء الواجب توافره فيه. وقد يكون التضليل في األعمال املقدمة للمقررات كتقديم مواد 

وملزيد شركة ما مثل املقاالت، والتقارير واألبحاث، أو تقديم العمل املعد ملقرر ما في مقرر آخر.  شخص أو شتراه منمجهزة أو م

 . 50-49من التفاصيل، يرجى االطالع على دليل الطالب الجامعي ص 

 

 :دعم عملية التعلم 

يوفر مركز دعم تعلم الطالب خدمات أكاديمية شاملة لجميع طلبة جامعة قطر. وللمركز مناخ داعم ومشجع على النمو 

والتطور، حيث يتلقى الطلبة املساعدة في مقرراتهم الدراسية، وواجبات الكتابة والتأقلم مع الحياة الجامعية وكثير من 

تي يقدمها مركز دعم تعلم الطالب تدريس األقران والدروس التكميلية ودعم الجوانب األكاديمية األخرى. وتشمل البرامج ال

وللحصول على معلومات أكثر يمكنك الرجوع إلى موقع  الكتابة باإلضافة الى خدمة التوجيه األكاديمي وورش العمل املتنوعة. 

 support-learning-development/student-and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support :مركز دعم تعلم الطالب على الرابط

 

 :واحة النجاح / كلية التربية 

تهدف واحة النجاح بكلية التربية إلى تعزيز ودعم طلبة الكلية ملواصلة النجاح والتفوق في مقرراتهم الدراسية وتذليل العقبات 

التي تواجههم، إضافة إلى خلق مناخ داعم ومشجع على النمو والتطور. ويتم ذلك بعدة طرق تتمثل في برامج تدريس األقران 

لذي يلعبه الطلبة في تشجيع أقرانهم ودعم بعضهم البعض بشكل مستمر أثناء دراستهم الذي يركز على الدور الرئيس ي ا

الجامعية، إضافة إلى أشكال أخرى من الدعم قد تتضمن ورش لتنمية املهارات األكاديمية الشخصية األساسية، وكذلك 

صل مع واحة النجاح على البريد يرجى التوافصول للتقوية ومراجعات الدروس وخدمات أخرى. للحصول على خدمات الدعم، 

  cedso@qu.edu.qa  الرسمي

 

 :دعم ذوي االحتياجات الخاصة 

 مع القانون رقم 
ً
في دستور دولة قطر: "التعليم حق للجميع" وأن "الدولة سوف تبذل  49والفقرة رقم  2004لسنة  2اتفاقا

وااللتحاق بالتعليم للجميع"، ترحب جامعة قطر بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في جميع البرامج الجهود لتحقيق العدالة 

التعليمية وتحث الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك االحتياجات الخاصة املرئية، مثل اإلعاقة الجسدية 

ض املزمنة، صعوبات التعلم، إصابات الدماغ واالعصاب، واإلصابات املؤقتة، واالحتياجات الخاصة غير املرئية، مثل األمرا

نقص االنتباه / اضطراب النشاط املفرط، أو االضطرابات النفسية، على مناقشة الدعم األكاديمي املناسب لهم مع مركز 

مركز دعم  موقع وللحصول على معلومات أكثر يمكنك الرجوع إلى الدمج ودعم االحتياجات الخاصة وتقديم األوراق الالزمة.

 needs-development/special-and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support :تعلم الطالب على الرابط

http://www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/student-learning-support
mailto:cedso@qu.edu.qa
mailto:cedso@qu.edu.qa
http://www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/special-needs
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 :سياسة شكاوى الطالب 

طال ها وأعضاء هيئة التدريس وعالقاتهم ببعضهم البعض مستهدفة من ذلك تنتهج جامعة قطر سياسة عادلة في التعامل مع 

ويمكن للطالب تقديم شكاويهم من خالل  .تأسيس وتنفيذ سياسات وإجراءات عادلة للشكاوى األكاديمية أو غير األكاديمية

سة الشكاوى واجراءاتها، وللحصول على معلومات أكثر حول سيا .myBanner  .النظام اإللكتروني للشكاوى واملوجود على

 http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/complaints يمكنك الرجوع إلى هذا الرابط:

 

 

 

 

 

 املالحق

 :املعايير املهنية الوطنية للمعلمين في دولة قطر 

 .الطلبة وتحصيل أداء لتطوير التخطيط .1

 .كمتعلمين وتطويرهم التعلم عملية في الطلبة اشراك .2

 .للتحدي ومثيرة وداعمة آمنة بيئة توفير .3

 .تحصيلهم لتحسين التقييم بيانات واستخدام الطلبة تعلم تقييم .4

 .املستمر املنهي التطوير في واملشاركة الجودة عالية مهنية ممارسات اظهار .5

   .واملجتمع األمور  اولياء مع الفعالة الشراكة على الحفاظ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيح معلومة، طريقة على الطالب املعلم الذي يواجه تحديات في التعلم، أو يحتاج لبعض املساعدة مثل: 

 تنفيذ الواجبات، أو أي مساعدة أخرى، التواصل مع أستاذ املقرر للحصول على املساعدة املناسبة.

http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/complaints
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 الواجباتتقييم معايير 

 مصفوفة تقييم التدريس املصغر 

املعيار/ 

 املستوى 

 غير مقبول  يحتاج للتحسين مرض ي تجاوز التوقعات

جميع عناصر خطة الدرس مكتوبة  خطة الدرس

بشكل جيد )انظر النموذج( كاملة 

ومناسبة لجميع  الطلبة بما فيهم 

الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ؛     

أهداف وجميع العناصر تحقق 

 الدرس.

تم تحقيق معظم عناصر خطة 

الدرس و معظمها مناسبة 

لجميع  الطلبة بما فيهم الطالب 

ذوي االحتياجات الخاصة و 

 تدعم أهداف الدرس.

تم إغفال العديد من عناصر 

خطة الدرس أو العديد من 

 العناصر ليست مناسبة .

تم إغفال معظم عناصر 

خطة الدرس أو معظم 

بة.العناصر ليست مناس  

تتضمن أفضل املمارسات،  طرق التدريس

املتعددة؛  و املتنوعة، والتي تدعم 

مشاركة جميع  الطلبة بما فيهم 

الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  

،    و املناسبة للمحتوى ومستوى 

الصف، و املحتوى بأكمله مهم، و 

صحيح، و قد تم عرضه بطريقة 

 منطقية.

تتضمن العديد من املمارسات 

املناسبة للمحتوى ومستوى 

الصف ، فيها بعض  التنوع،  

والتي تدعم مشاركة جميع  

الطلبة بما فيهم الطالب ذوي 

االحتياجات الخاصة ،  و 

املحتوى بأكمله مهم، و صحيح، 

و قد تم عرضه بطريقة 

 منطقية.

االستراتيجيات املستخدمة 

غير مناسبة للمحتوى أو 

مستوى الصف، و ال يوجد 

،  وال تدعم مشاركة  ها تنوع

جميع  الطلبة بما فيهم 

الطالب ذوي االحتياجات 

الخاصة ، و لكن معظم 

املحتوى صحيح؛ و ال وجود 

 ألخطاء جسيمة

تم استخدام استراتيجية 

واحدة، ال تمثل ممارسات 

مناسبة للمحتوى أو 

وهناك ملستوى الصف، 

جسيمة في  أخطاء

 املحتوى.

 

 

جميع املعلومات صحيحة وتمثل  املحتوى 

املفاهيم و / أو املهارات األساسية 

املرتبطة بذلك املحتوى. وقد تم 

التأكيد على األفكار الرئيسية في 

املحتوى.  وقد تم عرض املحتوى 

بطريقة منطقية ومناسبة في 

تسلسلها الستيعاب املتعلمين بما 

فيهم الطالب ذوي االحتياجات 

 الخاصة، وبمستوى تطوري

 مناسب، 

جميع األمثلة / واألنشطة مناسبة  

 لكل من املحتوى واملتعلمين.

جميع املعلومات املرتبطة 

باملحتوى صحيحة، وقد تم 

تحقيق واحدة أو أكثر من 

املفاهيم األساسية املرتبطة 

باملحتوى. املحتوى مناسب 

ملستوى املتعلمين. تسلسل 

املحتوى ال يؤثر في استيعاب 

الطالب ذوي الطلبة بما فيهم 

االحتياجات الخاصة ، األمثلة / 

واألنشطة املستخدمة ال تؤدي 

 إلى تكوين مفاهيم خطأ.

يوجد بعض األخطاء في 

املحتوى، ولكنها ليست 

جسيمة. قد يكون املحتوى 

أقل أو أعلى من املستوى 

التطوري للمتعلمين. 

 على 
ً
التسلسل قد يؤثر سلبا

التعلم. واحدة أو أكثر من 

أو األنشطة يمكن األمثلة/ 

أن تؤدي إلى تكوين مفاهيم 

 خطأ.

يوجد أخطاء جسيمة في 

دقة املحتوى، أو املحتوى 

املقدم غير مناسب 

للمستوى التطوري 

للمتعلمين، أو تسلسل 

املحتوى يؤثر بشكل سلسي 

 في استيعاب املتعلمين.

يوجد ترابط طبيعي بين مكونات  التكامل

املحتوى، تعمل على تكامل 

بشكل مناسب وفعال  التدريس

إلثراء عملية التدريس لجميع  

الطلبة بما فيهم الطالب ذوي 

 االحتياجات الخاصة  .

يوجد تكامل بين مكونات 

املحتوى، و لكن مستوى 

الترابط بينها ليس طبيعي ، و 

التكامل يؤثر بشكل إيجابي في  

عملية التدريس لجميع  الطلبة 

بما فيهم الطالب ذوي 

اصة.االحتياجات الخ  

يوجد محاوالت لدمج 

مكونات املحتوى، ولكن هذا 

التكامل له أثر طفيف على 

نوعية التدريس لجميع  

الطلبة بما فيهم الطالب ذوي 

 االحتياجات الخاصة .

ال يوجد أية محاولة لدمج 

مكونات املحتوى، أو 

محاوالت لعمل تكامل 

 يسهم في تدريس فعال .
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 يتضمن معظم ما يلي: تعليمات العرض

واضحة، و سرعة مناسبة، 

والصوت،  و التواصل بالعين، 

واملشاركة، والتفاعالت اإليجابية، 

و مستوى عاٍل من األسئلة يناسب 

جميع  الطلبة بما فيهم الطالب 

 ذوي االحتياجات الخاصة

يتضمن العديد مما يلي: 

تعليمات واضحة، وسرعة 

مناسبة، والصوت، و التواصل 

فاعالت بالعين، واملشاركة، والت

اإليجابية، ومستوى عاٍل من 

األسئلة يناسب جميع  الطلبة 

بما فيهم الطالب ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

التعليمات غير واضحة أو 

غير كافية، السرعة،  أو 

الصوت، أو التواصل بالعين 

غير مناسب، و ال يوجد 

مستوى عاٍل من األسئلة. و 

 معظم التفاعالت إيجابية.

تدني في السرعة 

ملناسبة، أو الصوت، أو ا

التواصل بالعين غير 

مناسب. التفاعل مع 

الطلبة سلسي، التعليمات 

غير واضحة، و ال يوجد 

 مستوى عاٍل من األسئلة

استيفاء جميع متطلبات الوقت؛  التنظيم

جميع العناصر التعليمية جاهزة،  

ومتسلسلة و منظمة بشكل 

 مناسب .

استيفاء جميع متطلبات 

العناصر الوقت؛ معظم 

التعليمية جاهزة،  ومتسلسلة 

و منظمة بشكل مناسب، و ال 

 يوجد عقبات جسيمة

بعض األخطاء الطفيفة في 

 متطلبات الوقت،

بعض العناصر غير منظمة، 

ولكن العرض التقديمي 

 يمكن متابعته.

متطلبات الوقت غير 

مناسبة، أو أن العرض 

التقديمي غير منظم 

 تمكن منبطريقة 

 متابعته. 

دمج 

 التكنولوجيا

 التكنولوجيا بماتم استخدام 

يحقق أهداف الدرس وتم تعزيزها  

أيضا من قبل كل من املعلم 

والطالب بما  يناسب جميع  الطلبة 

بما فيهم الطالب ذوي االحتياجات 

 الخاصة.  

تم استخدام التكنولوجيا التي 

تتسق مع أهداف الدرس من 

قبل املعلم والطالب  بما  

ع  الطلبة بما فيهم يناسب جمي

الطالب ذوي االحتياجات 

 الخاصة.  .

تم استخدام بعض 

التكنولوجيا التي تتسق مع 

أهداف الدرس وبعضها 

 اآلخر ال يتسق.  

لم تستخدم التكنولوجيا 

في الدرس سواء من قبل 

املدرس أو من قبل 

 الطالب.

تم إدارة التقويم بشكل مناسب  التقويم

 بحيث يركز بشكل واضح على

أهداف التعلم، ويوفر بيانات 

ا واضًحا 
ً
مفيدة، ويرتبط ارتباط

بتعلم جميع  الطلبة بما فيهم 

الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.  

. و التقويم عادل )مناسب 

للمتعلمين واملحتوى(، و التقويم 

يؤدي بشكل واضح إلى طريقة 

 تحليل للبيانات  ذات معنى.

تم إدارة التقويم بطريقة 

تتضمن بيانات  مناسبة و 

مفيدة تتعلق بمعظم األهداف. 

و التقويم عادل )مناسب 

للمتعلمين واملحتوى( بما  

يناسب جميع  الطلبة بما فيهم 

الطالب ذوي االحتياجات 

الخاصة.  ، و يمكن  إتمام 

 عملية تحليل البيانات.

تم إدارة التقويم بطريقة 

مناسبة ، ولكن البيانات قد 

ال ترتبط بشكل واضح 

هداف التعلم، أو قد يكون بأ

من الصعب استكمال عملية 

 تحليل البيانات.

التقويم  إما مفقود،  أو ال 

يوفر بيانات ذات معنى، 

أو التقويم غير عادل )غير 

مناسب للمحتوى أو 

 للمتعلمين(.

 االنعكاسية

)صحيفة 

 التفكر(

مدروسة، ومفيدة، وواقعية،     و 

تظهر نقاط القوة ونقاط الضعف 

ل أجزاء الدرس بما في ذلك في ك

التخطيط، والتدريس، والتقويم، و 

نتائج التقويم مفهومة بشكل واضح 

ويمكن مناقشتها و دراستها، و تم 

تقديم اقتراحات للتحسين و التي 

تستند بشكل واضح  مالمح 

 ومعلومات صحيفة التفكير 

تم تحديد مؤشرات واقعية على 

الضعف في  ونقاط نقاط القوة 

التخطيط، والتدريس، 

والتقويم، و نتائج التقويم هي 

جزء من عملية التفكر. و تم 

تقديم اقتراحات مناسبة 

للتحسين والتي تتضمن نتائج 

 التقويم. 

تم اإلشارة إلى نقاط القوة أو 

الضعف، ولكن تم إغفال 

العديد من املجاالت 

الرئيسية. وتم اإلشارة إلى 

لم يتم  نتائج التقويم، ولكن

دراستها بعناية، و تم تقديم 

 بعض االقتراحات

عملية التفكر غير 

واقعية،  و تم اإلشارة إلى 

القليل من  نقاط القوة 

أو الضعف في النشاط، و 

ال يوجد أي إشارة إلى 

البيانات املرتبطة 

 بالتقويم.
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 مصفوفة تقييم الخطة التربوية الفردية 

1الدرجة  الدرجة 2الدرجة   3الدرجة   4الدرجة     املعايير 
البيانات املوجودة  غير 

  صحيحة

يتم توفير تسمية السم الطالب 

 IEP ونوع IEP وتاريخ امليالد وتاريخ

 .وغالبية املعلومات غير صحيحة

يتم توفير تسمية السم  .

الطالب وتاريخ امليالد واملنطقة 

 ونوع IEP وموقع البناء وتاريخ

IEP  وغالبية املعلومات

 صحيحة

تم توفير تسمية السم ي

الطالب وتاريخ امليالد 

وكل  IEP ونوع IEP وتاريخ

 املعلومات صحيحة

معلومات 

 اساسية

 

 

يتم تقديم معلومات  

قليلة أو معدومة حول 

املستوى الحالي لألداء 

التعليمي ، أو من 

الواضح أن املعلومات 

 املقدمة غير دقيقة

يتم سرد البيانات املوضوعية  

القوة واالحتياجات حول نقاط 

التعليمية والسلوكية واالجتماعية 

ولكنها ليست مناسبة باستمرار أو 

ال ترتبط مباشرة ببيانات التقييم. 

يتم تضمين بيانات التقييم 

املوحدة وغير الرسمية املوجودة 

بشكل غير متسق مع النتائج التي 

تظهر آثار إعاقة األطفال على 

على  األداء التعليمي. وأثر اإلعاقة

املشاركة / التقدم في املناهج 

 .العامة

يتم سرد البيانات املوضوعية 

حول نقاط القوة واالحتياجات 

التعليمية والسلوكية 

واالجتماعية وتتعلق مباشرة 

ببيانات التقييم، ولكنها ليست 

شاملة باستمرار. يتم تضمين 

بيانات التقييم املوحدة وغير 

الرسمية املوجودة مع النتائج 

ي تظهر آثار إعاقة األطفال الت

على األداء التعليمي. يتم توفير 

تأثير اإلعاقة على املشاركة / 

 التقدم في املناهج العامة

يتم سرد البيانات 

املوضوعية حول نقاط 

القوة واالحتياجات 

التعليمية والسلوكية 

واالجتماعية، وترتبط 

مباشرة بنتائج التقييم 

وشاملة باستمرار. يتم 

انات التقييم تضمين بي

املوحدة وغير الرسمية 

املوجودة مع النتائج التي 

تظهر آثار إعاقة األطفال 

على األداء التعليمي. و يظهر 

تأثير اإلعاقة على املشاركة / 

 التقدم في املناهج العامة

املستوى 

الحالي 

لألداء 

 التعليمي

 املعايير

 (2016) املعايير املهنية الوطنية القطرية للمعلمين

. التخطيط لتقدم الطالب وإنجازه1املعيار:   

  تفوقينيلسي احتياجات مجموعات مختلفة من الطالب )بما في ذلك الطالب املوهوبين وامل 1.3املؤشر: 

يستخدم بيانات الطالب للتخطيط لتقدم الطالب 1.4املؤشر:   

 (2015) معايير التنوع بجامعة قطر

ية ملجموعة متنوعة من الطالب، واحترام احتياجات جميع الطالب( تحديد االحتياجات التعليم2املعيار: )  

جمعية معايير تعليم الطفولة الدولية لبرنامج إعداد املعلمين  - ACEI - الواليات املتحدة االمريكية املتحدة األمريكية

 االبتدائي

 املجال: التقييم

استراتيجيات التقييم الرسمية وغير الرسمية لتخطيط  يعرف املرشحون ، ويفهم ، ويستخدمون  -: تقييم التعليم 4املعيار 

 وتقييم وتعزيز التعليم الذي من شأنه أن يشجع التطور الفكري واالجتماعي والعاطفي والجسدي لكل طالب ابتدائي

 

 

يتم تقديم القليل من 

املعلومات أو عدم 

تقديمها لألهداف طويلة 

األجل ، أو من الواضح 

يتم تحديد األهداف السنوية وقد  

ال تستند إلى املستوى الحالي 

لبيانات األداء. أولوية األهداف 

تفتقر إلى التوافق مع نقاط القوة 

واالحتياجات للمتعلم. ال تتم كتابة 

يتم تحديد األهداف السنوية 

مه على املستوى الحالي وقائ

لبيانات األداء. أولوية األهداف 

تفتقر إلى التوافق مع نقاط 

القوة واالحتياجات للمتعلم. 

يتم تحديد األهداف 

السنوية وتحديد األولويات 

القائمة على املستوى الحالي 

األداء. تتم كتابة  لبيانات

أهداف  

 بعيدة املدى



11 
 

1الدرجة  الدرجة 2الدرجة   3الدرجة   4الدرجة    املعايير 

أن املعلومات املقدمة 

 .غير مناسبة

األهداف بعبارات قابلة للقياس و / 

 أو ال تظهر اتجاًها للنمو

تتم كتابة األهداف بعبارات 

قابلة للقياس وإظهار اتجاه 

 (2النمو. )على األقل 

األهداف بعبارات قابلة 

 للقياس وإظهار اتجاه النمو

 (2015) التصفيات األولية لبرنامج جامعة قطر -الدولي  املعايير 

 .. يشارك بسهولة مع فرص ومهام جديدة8املعيار: 

 (2016) املعايير املهنية الوطنية القطرية للمعلمين

 تقييم تعلم الطالب ويستخدم بيانات التقييم لتحسين التحصيل. 4املعيار: 

 .إعداد وتوثيق جميع أنواع التقييم 4.1املؤشر: 

 (2013) بكالوريوس أو دبلوم في التعليم -CED -معايير جامعة قطر الدولية

PLO    PLO 8 : قيادة التغيير اإليجابي في التعليم. 

 جمعية معايير تعليم الطفولة الدولية لبرنامج إعداد املعلمين االبتدائي - ACEI - الواليات املتحدة األمريكية

 املجال: التنمية، التعلم والتحفيز

يعرف املرشحون ويفهمون ويستخدمون املفاهيم واملبادئ والنظريات والبحوث الرئيسية  -: التنمية والتعلم والدافع 1املعيار 

  لبناء فرص التعلم التي تدعم تنمية الطالب الفردية واكتساب املعرفة ، والدافع املتعلقة بتنمية األطفال واملراهقين الشباب
يتم تقديم القليل من 

املعلومات أو عدم 

تقديمها لألهداف قصيرة 

األجل ، أو من الواضح 

أن املعلومات املقدمة 

 .غير مناسبة

غالبية األهداف / املعايير املرجعية 

قصيرة األجل )مرتبطة باألهداف 

لسنوية( ال تتم كتابتها بعبارات ا

قابلة للقياس )تحتوي األهداف 

أجزاء لكل منهما: من سيفعل  4على 

ماذا ، وتحت أي ظروف ، وإلى أي 

 IEP درجة. ترتبط مع معايير

 .املاضية

تتم كتابة معظم األهداف 

قصيرة األجل / بعبارات قابلة 

للقياس )تحتوي األهداف على 

فعل أجزاء لكل منها: من سي 4

ما ، وتحت أي ظروف ، وإلى أي 

درجة. املقاييس املكتوبة 

مناسبة للعمر وتتناسب مع 

  .السابقة IEP معايير

تتم كتابة معظم األهداف 

قصيرة األجل / بعبارات 

قابلة للقياس )تحتوي 

أجزاء لكل  4األهداف على 

منها: من سيفعل ما ، وتحت 

 أي ظروف ، وإلى أي درجة. 

األهداف 

قصيرة 

دى / امل

 املعيار

 املعايير

 (2015) التصفيات األولية لبرنامج جامعة قطر -الدولي 

 .. حل املشكالت: يدرك أهمية ويستخدم نهًجا منهجًيا لحل املشكالت واتخاذ القرارات5املعيار: 

 (2016) املعايير املهنية الوطنية القطرية للمعلمين

 . إشراك الطالب وتطويرهم كمتعلمين2املعيار: 

 .يستخدم مجموعة متنوعة من األنشطة ودعم املوارد التعليمية 2.2املؤشر: 

 يوفر خبرات تعلم تتوافق مع خبرات الطالب التعليمية 2.3املؤشر: 

 (2013) بكالوريوس أو دبلوم في التعليم -CEDمعايير جامعة قطر الدولية 

PLO 

 PLO 4-  معالجة الفروق الفرديةتعزيز خبرات التعلم الناجحة لجميع الطالب من خالل. 

 جمعية معايير تعليم الطفولة الدولية لبرنامج إعداد املعلمين االبتدائي - ACEI - الواليات املتحدة األمريكية

 املجال: تعليمات

يفهم املرشحون كيف يختلف الطالب في تطويرهم وطرق تعلمهم، ويخلقون فرًصا  -: التكيف مع الطالب املتنوعين 3.2املعيار 

 ليمية تتكيف مع الطالب املتنوعينتع
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 مصفوفة تقييم  قائمة املالحظة 

 الدرجة  غير مرض ي  يحتاج للتحسين  مرض ي  حقق الهدف  البنود 

منظم بشكل  املالحظة تقرير  ألول ا

واضح تنظيم جيد ، مع 

 لألفكار واملحتوى.

تقرير املالحظة جيد 

واضح  تنتظم منظم ، مع و 

  من األفكار واملحتوى 

مقبول،  الحظة تقرير امل

غير واضح وتنظيم  

 لألفكار واملحتوى 

منظم بشكل  املالحظة تقرير 

سيئ، مع عدم وجود تقدم 

لألفكار أو املحتوى، ترابط 

 األخطاء والعديد من 

 

بالترتيب تقرير املالحظة منظما  الثاني 

 لألدلة واملعلومات 
ً
الزمني وفقا

التي حصل عليها الطالب أثناء 

مراقبة الطفل، واملتابعة 

العلمية، بينما يراقب الطفل 

قائمة  ومتابعته باستخدام 

ومتابعة السلوك املالحظة 

 ، بدقة علمية االجتماعي 

زمنيا تقرير املالحظة منظما 

وفقا لألدلة التي حصل 

 وقتها ،عليها الطالب في 

مراقبة الطفل ومتابعته 

بطريقة علمية باستخدام 

 السلوك االجتماعي  أداة

تقرير املالحظة ال يعرض 

أي تنظيم زمني على 

بشكل ويتنقل  اإلطالق ، 

 ملوضوعات فوضوي بين 

 جدا و تقرير املالحظة ضعيف

ي تنظيم زمني على وال يتبع   أ

بشكل ويتنقل اإلطالق ، 

 ملوضوعات فوضوي بين 

 

بشكل  كتب تقرير املالحظة  الثالث 

 جدا  لغويا جيد 

بشكل  كتب تقرير املالحظة 

، مع بعض لغويا   جيد

 األخطاء النحوية واإلمالئية

 كتب تقرير املالحظة 

جيد، مع عدد غير بشكل 

غير مقبول من األخطاء 

 النحوية واإلمالئية.

بشكل  كتب تقرير املالحظة 

سيئ، مع عدد غير مقبول من 

 األخطاء النحوية واإلمالئية.

 

 الحظة تم تنسيق تقرير امل الرابع 

من حيث نوع بشكل صحيح 

الخط ودرجته والهوامش 

 املطلوبة 

 الحظة يتم تنسيق تقرير امل

غير املطلوبة بطريقة أخرى 

من حيث  من حيث نوع 

الخط ودرجته والهوامش 

 املطلوبة 

 الحظة ير املتنسيق تقر 

من حيث ، ليس جيد جدا 

نوع الخط ودرجته 

 .والهوامش املطلوبة 

املالحظة تنسيق تقرير تم 

من حيث  غير صحيح. بشكل

نوع الخط ودرجته والهوامش 

 املطلوبة

 

الرسوم التوضيحية واضحة  الخامس 

ومحددة بشكل صحيح وذات 

 مناقشتها تم  صلة باملواضيع 

ال تستخدم الرسوم 

التوضيحية أو غير واضحة 

و/أو غير ذات صلة 

 مناقشتها تم باملواضيع التي 

الرسوم التوضيحية غير 

واضحة وغير ذات صلة 

 م باملواضيع التي ت

 مناقشتها

  ال توجد رسوم توضيحية

ذكر الطالب بوضوح جميع  السادس 

األدلة التي تشير إلى موضوع 

الطفل الذي تمت مالحظته 

ومشاكله وكيفية التوصل إلى 

 حل لهذا

ذكر الطالب معظم جميع 

األدلة لإلشارة إلى موضوع 

مشكلة الطفل، ومشاكله 

وكيفية التوصل إلى حل 

لهذه املشكلة بطريقة 

 علمية.

لم يذكر الطالب سوى 

وضوع ملالحد األدنى 

 الذي تم مالحظته  الطفل ا

ومشاكله وكيفية التوصل 

إلى حل لهذه املشكلة 

 ريقة علميةبط

لم يذكر الطالب إلى موضوع 

 الذي تم مالحظته الطفل 

ومشاكله، وكيفية التوصل إلى 

حل لهذه املشكلة، بطريقة 

 علمية؟.
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 تعهد

 

 ----------------------------------------------: انا الطالب/الطالبة

  --------------------------------------------: مقرر ة في /املسجل

قد اطلعت على محتوى توصيف املقرر، واتعهد بااللتزام بما ورد فيه من سياسات وضوابط وإجراءات، واتحمل مسؤولية 

 مخالفة أي منها.

 

 -------------------------------------------- :ة/اسم الطالب -

 ------------------------------------------------ :رقم القيد -

 -------------------------------------------------- :لتوقيعا -

 ------------------/----------------/-------------- :التاريخ -

 

 

 وتسليمه الى أستاذ املقرر(القسم )يرجى التوقيع على هذا 


