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 :بيانات املقرر 
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 -9.15-98األربعاء –االثنين مواعيد محاضرات املقرر:          قسم العلوم النفسية                                          القسم األكاديمي:

                  208كلية التربية  :رقم القاعة

               

 :بيانات أستاذ املقرر 

 afakhrou@qu.edu.qa   البريد االلكتروني:  د. عبدالناصر فخرو                                                  :  اسم أستاذ املقرر      

 B04-214: رقم وموقع املكتب                                صباحا    11-9األحد والثالثاء  . الساعـات املكتبيـة:     

 

  :اإلطار املفاهيمي لكلية التربية 

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

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

 التدريس:

 املحتوى:  - 1            
ً
 عميقا

ً
 للنظرياتيظهر فهما

ً
 الدراسية.  االساسية للمادةواملفاهيم  وكامال

 التخطيط والتدريس الفعال لزيادة تعلم الطالب.يستخدم 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:

 يشترك بصورة نشطة في البحث العلمي عن طريق التعلم من واملساهمة في األساس املعرفي للتعليم.البحث 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. ية: القيم األخالق - 7     

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

 

 لمقرر ل الوصف العام: 

التربية الخاصة في مرحلة وخدمات  (EI) لتقديم خدمات التدخل املبكرعرض معارف تاريخية وقانونية هذا املقرر يتناول 

التعليمية الفعالة للعمل ستراتيجيات ، وخصائص األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم ، واال  (ECSE) لطفولة املبكرةا

 .طوال الفصل الدراس يللطلبة  لخبرات امليدانية معهم  ،وا
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  املقرر أهداف: 

 .التدريسمعرفة أسس التدخل املبكر واملعايير الدولية والوطنية ومجموعة متنوعة من طرق  .1

 .تقييم وتعزيز تعلم الطالب من خالل أفضل املمارسات ، بما في ذلك االستخدام الفعال للتكنولوجيا .2

التواصل الفعال من خالل مجموعة متنوعة من التمثيالت )املنطوقة واملكتوبة والرقمية( عندما يشاركون في الخطاب مع  .3

 .جتمعالطالب وأولياء األمور والزمالء املهنيين وأعضاء امل

تجميع املحتوى الذي يدرسونه ودمج وجهات النظر والتطبيقات متعددة التخصصات من خالل إقامة روابط مع الحياة  .4

 الواقعية من خالل التعلم عن طريق وجعل القضايا العاملية ذات الصلة محليا

 

 :للمقرر مخرجات التعلم 

 ومجموعة متنوعة من طرق التدريسإظهار فهم أسس التدخل املبكر واملعايير الدولية والوطنية  .1

 .إظهار فهم إجراءات تصميم التدريس والتقييم الفعال واملتسق للمتعلمين األوائل .2

إظهار القدرة على تخطيط وتنفيذ وتقييم املناهج والتعليم والتكيف املناسبة من الناحية التنموية على أساس املعرفة  .3

 .باألطفال األفراد واألسرة واملجتمع

 

  املقررة والقراءات اإلضافية:الكتب 

  :الكتاب الرئيس ي   

 Raver, S. A. (2009). Early childhood special education – 0 to 8 years: Strategies for positive outcomes. 

Upper Saddle River, NJ: Pearson, Merrill Prentice Hall. 

 :الكتب واملراجع التي يوص ى بها العربية /األجنبية 

 ( أثر أعاقة الطفل على االسرة. مجلة كلية التربية، جامعة املنصورة،1996الحديدي، منى، الخطيب، جمال .)28-1، 31. 

 ( تأثيرات اإلعاقة على االسرة. مجلة املنال، 1996الخطيب، جمال ،)41 – 40، 8. 

 ( دراسة لبعض عوامل الخطر املرتبطة باالعاقة1997الخطيب، جمال .)  في دولة االمارات العربية املتحدة. بحث مقبول للنشر

 في مجلة كلية التربية، جامعة االمارات.

 ( صعوبات التعلم ما بين النظرية والتطبيق، الدوحة: مطابع علي ب2007خليفة، بتول، العلي، شريفة & الزوراس، براندا .)ن 

 علي.

 ( تع2011داني بريانت و ديبورا سميث ، بريان بريانت ) ليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في صفوف الدمج: ترجمة : محمد

  2011دار الفكر ناشرون وموزعون  –حسن إسماعيل.  عمان 

  ( تكييف مناهج الطفولة املبكرة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة. ترجمة: إيمان 2015روث كوك، داني كالين، ديبورا شين .)

 لفكر ناشرون وموزعون.الزبون و نواف اليود. عمان : دار ا

 ( الدمج في مدارس التعليم العام وفصوله، اإلمارات: دار الكتاب الجامعي.2016سيسالم، كمال .) 

  ( التربية الخاصة في مرحلة الطفولة املبكرة من الوالدة وحتى ثمانية سنوات :استراتيجيات لنتاجات 2010شارون رافيرا )

 طبال . عمان: درا الفكر ناشرون وموزعون. إيجابية. ترجمة: زينات يوسف دعنا ،سهى

 ( مدخل إلى التربية الخاصة، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.2008الظاهر، قحطان .) 

 ( االعاقات الجسمية والصحية، مكتبة الفالح. 1998عبد العزيز السرطاوي، وجميل الصمادي :) 

 ( 1990فتحي السيد عبد الرحيم :)دار 4عاديين، استراتيجيات التربية الخاصة، الجزء الثاني، ط األطفال غير ال سيكولوجية ،

 القلم الكويت. 
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 (.البحث في التربية الخاصة: التصميمات واملناهج والتطبيقات. ترجمة: علياء 2020و اندريو ويلي )  فليب روملير و بريان كوك

 حمدي. 

 ( اإلعاقة بين الوقاية والتأهل. العين، 1990القريوني، يوسف .).االمارات العربية املتحدة: جامعة االمارات العربية املتحدة 

 ( اإلعاقة الحركية والشلل الدماغي، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان.2002محد عبد السالم البواليز :) 

 ( التدريبات العملية للقائمين على رعاية ذوي االعاقات الذهنية، الجزء األول، مكتبة ال1999محمد على كامل :) ،نهضة املصرية

 القاهرة.

 ( االكتشاف املبكر إلعاقات الطفولة. اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع. 2008املشرفي، انشراح ) 

 ( من إعداد أستاذ املقرر.2013ملفات في البالك بورد للدراسة واالطالع ) 
 Ferguson D.,& Halle, J. (1995). Considerations for readers of qualitative research (Editorial). Journal of the 

Association for Persons with Severe Handicaps, 20(1), 1 – 2. 

 Hallahan, D.P., & Kauffman, J.M. (2009). Exceptional Learners: Introduction to Special Education. 11th ed. 

Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. 

 Raver, S. A. (2009). Early childhood special education – 0 to 8 years: Strategies for positive outcomes. Upper 

Saddle River, NJ: Pearson, Merrill Prentice Hall. 

 Sandell, S., McLean, M. E., & Smith, B. J. (2005). DEC Recommended Practices in Early Intervention/Early 

Childhood Special Education. Denver, CO: The Council for Exceptional Children. ISBN 1-57035-353-0. 

 املواقع اإللكترونية  

 http://www.charterarts.org/wp-content/uploads/2014/09/Inclusive-Practices.pdf 

 https://www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0134754093.pdf 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-3802.2009.01135.x 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8527.00164 

 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0156655960430203 

 

     :متطلبات املقرر 

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

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

3. .
ً
 عدم تبادل الرقم السري في حالة تسجيل 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

 ت ذلك.عدم التغيب عن االختبارات إال بعذر مقبول وتقديم أوراق رسمية تثب .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

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

 . 14 درجة  Simplified Arabicبنمط الرئيسة 

 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

 

http://www.charterarts.org/wp-content/uploads/2014/09/Inclusive-Practices.pdf
https://www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0134754093.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-3802.2009.01135.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8527.00164
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0156655960430203


4 
 

   :استخدام البالك بورد 

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

 .(على البالك بورد Rubricsالخاصة 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

 

  مصفوفة املقرر 

مخرجات  التقييم )واجبات املقرر(

 التعلم

أهداف 

 املقرر 

املهنية  املعايير القطرية املنقحة

 ادة التربويينللمعلمين/ الق

مخرجات التعلم 

 الخاصة بكلية التربية

 على االنترنت  البحث-  اختبارات

 خطة التدخل املبكر

1-2  1 1-2-3 1-2 

 

 3 5 2 3  على االنترنت  البحث

3-2 3 خطة التدخل املبكر  3-4-5-6 4 

البحث على -خطة التدخل املبكر

 خطة اإلحالة- تاألنترن

3 2-4  4 6 

1-3  1-4  4-5-6 7 

2-3  3-4  8 

 

 :محتوى املقرر وتوزيعه 

 األسبوع املحتوى  الواجبات 

خطة التدخل 

 البحثاملبكر + 

على االنترنت + 

 اختبار

 

 األول  وجهات نظر وسياسات وممارسات - تقديم املقرر وتوصيفه ومحتواه

 الثاني الثقافة والعمل الجماعي والشراكات

 الثالث IEP و IFSP :التقييم والتخطيط

 الرابع نموذج املنهج الطبيعي

 الخامس التخطيط والرصد

 السادس اإلجراءات التعليمية

 السابع امتحان منتصف الفصل  

خطة التدخل 

 املبكر

على  البحث

 تاالنترن

 خطة إحالة

 الثامن االستراتيجيات التعليمية املتخصصة

 التاسع تصميم التعليمات ذات الصلة ثقافيا

 العاشر بالتوحد ذوي تعليم األطفال 

 عشر   الحادي السلوكيات الصعبة غير املرغوبة 

 الثاني عشر املجموعة الصغيرةتعليم  

البحث على 

 تاالنترن

عشر الثالث  التدخالت لتعزيز التفاعل بين األقران  

 الرابع عشر الترتيبات البيئية والتكيفات والتقنيات املساعدة

 الخامس عشر االنتقاالت 

 السادس عشر  االمتحان النهائي 
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  :)التقييم )واجبات املقرر 

 للطالب للعمل بشكل تعاوني مع األ  يوفر (:%20املبكرة )خطة التدخل • 
ً

في اختيار النتائج ألطفالهم ذوي سر هذا الدليل هيكال

الفردية أو اجتماع البرنامج التعليمي الفردي. يقدم الجزء االحتياجات الخاصة. من خالل تقديم نهج التدخل إلجراء خطة األسرة 

 واحًدا لكل من املراحل الخمس في تطوير خطة 
ً
األول مقدمة وفصل عن األساس املنطقي للعملية. يخصص الجزء الثاني فصال

ة. يناقش القسم األخير القضايا (: اإلعداد والتقييم واختيار النتائج وكتابة النتائج واملراجعFCIPالتدخل التي تركز على األسرة )

ودور األسرة ومنسق  التخصصات،واملبادئ متعددة  الثقافية،بما في ذلك القضايا  التدخل،واآلثار املترتبة على ممارسات 

وإعداد املوظفين. يستخدم النص نهج قائمة املراجعة لوصف املمارسات وتذكير املتخصصين بجوانب الرعاية التي  الخدمة،

 FCIPورية لنهج يركز على األسرة. تقدم املالحق نماذج قابلة للتكرار وقوائم مرجعية ومثال حالة مفصل لعملية تعتبر ضر 

 

هي خطة درس قائمة على االستفسار تستخدم اإلنترنت. يوضح األستاذ في هذه  WebQuest(%15على شبكة اإلنترنت ) البحث• 

. عند املشاركة في ، ويوضح كيفية إنشاء  WebQuestاملهمة ماهية 
ً

، يستخدم الطالب  WebQuestواحد ، ويقدم مثاال

التكنولوجيا لتجربة التعلم التعاوني وتعلم االكتشاف مع صقل مهاراتهم في البحث والكتابة والعرض التقديمي. وقد وجد أن 

وقدرات حل املشكالت. نظًرا ألن  استخدام األنشطة التجريبية في الفصل الدراس ي يحسن إلى حد كبير الدافع والتفكير النقدي

يمكن تحسين تجربة التعلم الخاصة بهم باستخدام  اإلنترنت،وكذلك  الكمبيوتر،معظم الطالب اليوم مرتاحون جًدا الستخدام 

فإن االحتماالت ال  املوضوعات،بأشكال عديدة وألي نوع من  WebQuestوضع تعليمي يثير اهتمامهم. نظًرا ألنه يمكن تصميم 

 سيتم إشراك الطالب وتذكر ما تعلموه. املوضوع،لها. بغض النظر عن  حصر

 

 ( 15%خطة اإلحالة )عن تقييم غير تمييزي متعدد العوامل. تساعد منطقة املدرسة على إكمال التقييم خالل فترة تاريخ  عبارة

اإلحالة. سيتم إجراء التقييم من قبل فريق متعدد التخصصات يتكون من أفراد يمكنهم تقديم وجهات نظر وخبرات مختلفة 

 للتقييم. تتضمن بعض األمثلة ألعضاء الفريق:

  التربوي )يسمى أيًضا الطبيب النفس ي( أو أخصائي علم النفس املدرس ي: هؤالء املحترفون مؤهلون أخصائي التشخيص

 ( واإلنجاز والسلوك وما إلى ذلك.IQإلجراء جميع أنواع التقييمات التعليمية بما في ذلك الذكاء )

  فة إلى املالحظات غير الرسمية.مؤهلون إلجراء بعض أنواع اإلنجازات وتقييمات السلوك باإلضاالتربية الخاصة معلمون 

  يقدم هؤالء األفراد توثيًقا ملشاكل الطالب املحدد.تعليم العامالمعلمون : 

  ولي األمر )أولياء األمور( أو الوص ي )األوصياء( القانونيون: يقدم اآلباء أو األوصياء القانونيون رؤية قّيمة لسلوك الطالب

 وشخصيته في بيئات أخرى. *

  املعالج املنهي ، اختصاص ي السمع ، أخصائي التوجيه والتنقل ، وما إلى ذلك(:  الفيزيائي،ذوو الصلة )املعالج مقدمو الخدمة

 يقدم هؤالء املتخصصون معلومات تتعلق بمجاالت اهتمام محددة تم تقييمها.

  يمكن أيًضا  الطالب،قة البصريات(: اعتماًدا على إعا وأخصائياألطباء )بما في ذلك األطباء النفسيين وأطباء العيون

مجموعة من التقييمات الرسمية التي التربية الخاصة و استخدام السجالت الطبية في تحديد األهلية للحصول على خدمات 

 تقيس: الذكاء واإلنجاز والقضايا السلوكية واملشكالت الخاصة باإلعاقة والطبية.

  

سيتم إجراء اختبار منتصف املدة لتقييم فهم املرشحين للمعلومات املقدمة في غضون  (.% 20امتحان منتصف الفصل )• 

 أسابيع خالل النصف األول من الدورة. سيحتوي االختبار على أسئلة متعددة الخيارات وأسئلة ذات إجابات قصيرة.

 

. ستكون شاملة. تقييم املرشح هو شامل لجميع سيتم إجراء االختبار النهائي في نهاية الفصل الدراس ي (.%30االمتحان النهائي )• 

املواضيع التي تمت مناقشتها في الفصل أو في القراءة املعينة. سيكون مزيًجا من أسئلة االختيار من متعدد وأسئلة اإلجابة القصيرة 

 وربما مقالة واحدة أو أكثر.
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 :توزيع الدرجات 

 تاريخ التسليم  الدرجة أدوات التقييم          م 

  20 التدخل املبكر خطة   .1

  15 على شبكة اإلنترنت البحث  .2

  15 خطة اإلحالة   .3

  20 اختبار املنتصف  .4

  30 اختبار النهائي  .5

100املجموع =    

 

 :نظام التقييم 

الدرجة   النسبة املئوية الوصف 

A 100 – 90 ممتاز% 

B+ 90إلى أقل من  85 جيد جدا مرتفع 

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 

 لدى الطالب جميع ويقر .للسحححححححححححححلوك واضححححححححححححححة بمعايير قطر جامعة طالب جميع تزويد إلى الجامعي النزاهة ميثاق يهدف

  وإجراءاته، بامليثاق ودرايتهم بمعرفتهم تسجيلهم للمقررات
ً
 املرتكبة املخالفات تكون  وقد .انتهاكه بتبعات معرفتهم عن فضال

وعليححه، فححإن أيححة محححاوالت من جححانححب الطالب لتقححديم عمححل األخرين على أنححه لهم أو  .أكححاديميححة غير أو أكححاديميححة طبيعححة ذات

نجاحهم في اختبار من خالل استخدام طرق غير شرعية سوف يعتبر جريمة كبيرة وتعرض مرتكبيها إلى إجراء تأديبي، كما أن 

تبر أيضححححححححححححا خرق كبير لألمانة األكاديمية. مسححححححححححححاعدة طالب آخر بهذه الصححححححححححححورة غير األمينة أمر غير أمينا، وعدم اإلبال  عنه يع

/students/documents/studentshttp://www.qu.edu.qa/static_file/qu- :وملزيد من التفاصحححححححححححححيل، يررى االطالع على رابط دليل الطالب الجامعي

ar.pdf-2018-2017-catalog-undergraduate  وملححححححححزيححححححححد مححححححححن املححححححححعححححححححلححححححححومححححححححات االطححححححححالع عححححححححلححححححححى رابححححححححط مححححححححيححححححححثححححححححاق الححححححححنححححححححزاهححححححححة االكححححححححاديححححححححمححححححححيححححححححة : 
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 

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

 من
ً
 مسبقا

ً
 وكقاعدة عامة 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  .صاحب حقوق التأليف

منهم، واستخدام كلمات اآلخرين أو أسماءهم أو عباراتهم أو جملهم أو فقراتهم أو موضوعاتهم، دون عالمات اقتباس، أو 

ا في ذلك االنتحال وخرق الخصوصية والدخول غير املصرح به عدم توضيح املصدر املنقول عنه، وانتهاك امللكية الفكرية بم

وانتهاك حقوق التأليف، وكل ذلك يعتبر خرق كبير لألمانة األكاديمية. وملزيد من التفاصيل، يررى االطالع على دليل الطالب 

 .50الجامعي ص 

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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 :الغش  

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

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

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

 االمتحان أو بالهدوء الواجب توافره فيه. وقد يكون التضليل في األعمال املقدمة للمقررات كتقديم مواد مجهزة أو مشتراه من

وملزيد من التفاصيل، يررى شركة ما مثل املقاالت، والتقارير واألبحاث، أو تقديم العمل املعد ملقرر ما في مقرر آخر.  شخص أو

 . 50-49االطالع 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، 

كتابة والتأقلم مع الحياة الجامعية وكثير من الجوانب األكاديمية حيث يتلقى الطلبة املساعدة في مقرراتهم الدراسية، وواجبات ال

األخرى. وتشمل البرامج التي يقدمها مركز دعم تعلم الطالب تدريس األقران والدروس التكميلية ودعم الكتابة باإلضافة الى خدمة 

ع إلى موقع مركز دعم تعلم الطالب على وللحصول على معلومات أكثر يمكنك الرجو  التوجيه األكاديمي وورش العمل املتنوعة. 

 support-learning-development/student-and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support :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 الذي يركز 

لذي يلعبه الطلبة في تشجيع أقرانهم ودعم بعضهم البعض بشكل مستمر أثناء دراستهم الجامعية، إضافة إلى على الدور الرئيس ي ا

أشكال أخرى من الدعم قد تتضمن ورش لتنمية املهارات األكاديمية الشخصية األساسية، وكذلك فصول للتقوية ومراجعات 

  cedso@qu.edu.qa  صل مع واحة النجاح على البريد الرسمييررى التواالدروس وخدمات أخرى. للحصول على خدمات الدعم، 

 

 :دعم ذوي االحتياجات الخاصة 

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

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

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

ض املزمنة، صعوبات التعلم، إصابات الدما  واالعصاب، نقص االنتباه / اضطراب واالحتياجات الخاصة غير املرئية، مثل األمرا

النشاط املفرط، أو االضطرابات النفسية، على مناقشة الدعم األكاديمي املناسب لهم مع مركز الدمج ودعم االحتياجات الخاصة 

 :مركز دعم تعلم الطالب على الرابط موقع وللحصول على معلومات أكثر يمكنك الرجوع إلى وتقديم األوراق الالزمة.
needs-development/special-and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support 

 

 :سياسة شكاوى الطالب 

طالبها 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، يمكنك وللحصول على معلومات أكثر حول سيا .myBanner  .النظام اإللكتروني للشكاوى واملوجود على

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

 

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

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

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

 

 مصفوفة تقييم الواجبات

  الفردية لخدمات األسرةمصفوفة الخطة 

 الدرجة/املستوى  4تقدير:  3تقدير:  2تقدير:  1تقدير:   

وعي األسرة بمعارف 

ومهارات 

 واحتياجات طفلهم

السؤال غير واضح و/ أو 

 لم يتم طرحه.

لم يتم إكمال سؤال واحد 

املعلومات املقدمة  أو أكثر. 

 غامضة أو غير واضحة.

تم تغطية جميع األجزاء 

 تعبئتها.املطلوب 

املعلومات املقدمة من قبل 

األسرة مذكورة على شكل 

 نقاط وصفية.

تم تغطية جميع العناصر من 

 خالل االستجابة. 

االستجابات على األسئلة  

 تقدم معلومات وصفية.

 

لم يتم إكمال هذا  املعلومات الصحية

 الجانب.

واحد أو أكثر من األقسام أو 

األسئلة غير مكتمل أو غير 

 واضح. 

لم يتم تضمين أي وصف  

 IFSPلنشاط الفحص في 

 األولي

بعض األقسام مكتملة 

وواضحة. املعلومات 

 الصحية ذات صلة باإلحالة.

تم تغطية جميع العناصر من 

االستجابة. جميع املعلومات 

الصحية ذات صلة باإلحالة 

 وتم ذكرها بإيجاز

 

املستويات الحالية 

للتنمية واحتياجات 

 الطفل

واحد أو أكثر من املجاالت  اول هذا الجانب.لم يتم تن

الوظيفية غير مكتملة أو 

 غير واضحة.

املعلومات حول جميع 

مجاالت التنمية ليست 

 واضحة.

جميع املجاالت الوظيفية 

مكتملة وواضحة. تم وصف 

تقارير القدرات الوظيفية 

للطفل من حيث صلتها 

بأنشطة األسرة وأعمالها 

 اليومية.

الوظيفية وصف القدرات 

ونقاط القوة واحتياجات 

للطفل بشكل كامل. تم جمع 

معلومات الخاصة بالتقييم 

بشكل واضح من أكثر من 

 مصدر

 

لم تتم الكتابة أو اإلجابة  املخرجات

على هذا الجانب بشكل 

 واضح.

غامضة،  املخرجات

ومذكورة على نطاق واسع. 

ليس هناك ربط بين 

 اهتمامات وأولويات األسرة.

املخرجات مكتوبة بوضوح 

 وتوضح رغبة األسرة.

 املخرجات محددة وعملية. 

 املخرجات تلبي رغبة األسرة.

 

األهداف طويلة وقصيرة  األهداف

املدى لم تكن مكتوبة 

بشكل واضح، أو غير قابلة 

للقياس، أو غير مرتبطة 

 باملخرجات.

األهداف طويلة املدى 

وقصيرة املدى ليست محددة 

قابلة للقياس. و/ أو غير 

بعض األهداف مرتبطة 

 باملخرجات.

األهداف طويلة املدى 

وقصيرة املدى مكتوبة 

بوضوح. بعض هذه األهداف 

 قابلة للقياس. 

 األهداف مرتبطة باملخرجات.

جميع األهداف طويلة املدى 

وقصيرة املدى مكتوبة بوضوح 

وقابلة للقياس. األهداف 

 مرتبطة باملخرجات.

 

االستراتيجيات ال تعكس  االستراتيجيات

االهتمامات واألنشطة 

واألعمال اليومية للطفل 

أو األسرة. فهي غير 

مناسبة من الناحية 

التنموية وليست مرتبطة 

 باملخرجات.

 االستراتيجياتتم كتابة 

بشكل عام. تعكس فقط ما 

سيفعله املتخصصون مع 

الطفل. أهداف قليلة ترتبط 

 باملخرجات.

ات تعكس بعض االستراتيجي

اهتمامات أو أنشطة أو 

األعمال اليومية للطفل أو 

األسرة. بعض هذه 

االستراتيجيات مالئمة من 

الناحية التنموية وترتبط 

 باملخرجات.

 االستراتيجياتتعكس جميع 

اهتمامات أو أنشطة أو 

األعمال اليومية للطفل أو 

األسرة. فهي مناسبة من 

الناحية التنموية وترتبط 

 باملخرجات.
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اإلجراءات ال تتطابق مع  جراءاتاإل 

املعيار وال تشير إلى من 

 سيقوم بتنفيذ اإلجراءات.

بعض اإلجراءات لم يكونوا 

 يقيسوا املعيار.

اإلجراءات ال تشمل أولياء 

 األمور.

تم تحديد من سيقوم بكل 

إجراء ومتى. تشمل اإلجراءات 

أولياء األمور/ مقدمي 

 الرعاية.

تم تحديد بوضوح من سيقوم 

بتنفيذ كل إجراء ومتى 

سينفذه. تشمل اإلجراءات 

 أولياء األمور/ مقدمي الرعاية.

 

املعيار غامض أو غير  النجاح

 منطقي.

أو لم يتم تناول هذه 

 الجزئية.

املعيار غير منطقي. ال 

يتضمن املعيار أنشطة 

الطفل واألسرة. أو معايير 

النجاح ال ترتبط باألهداف 

 .واالستراتيجيات واإلجراءات

املعيار منطقي. يشتمل على 

اهتمامات/ أنشطة/ 

واألعمال اليومية للطفل 

واألسرة. ترتبط معايير 

النجاح بطريقة أو بأخرى مع 

األهداف واالستراتيجيات 

 واإلجراءات.

املعيار منطقي وهو مقياس 

لتحقيق املخرج. جميع املعايير 

تتضمن اهتمامات/ أنشطة/ 

األعمال اليومية للطفل 

ترتبط جميع معايير  واألسرة.

النجاح باألهداف 

 واالستراتيجيات واإلجراءات.

 

 

 مصفوفة خطة التدخل 

 حقق الهدف مرض   يحتاج إلى تحسينات غير مرض 

ليست فعالة للتمهيد والتقديم  املقدمة

 للمشروع.

تقدم ملحة عامة عن املشروع مع  تفتقر إلى الوضوح أو الدقة.

وجود بعض األخطاء أو األفكار 

 املفقودة.

تقدم نظرة عامة غنية 

باملعلومات وواضحة وشاملة 

 ومنطقية للمشروع.

بيانات املحك غير كاملة أو غير  النتائج املتوقعة

دقيقة؛ اإلهمال واضح في 

 جمعها أو تسجيلها أو عرضها.

العديد من األخطاء في 

البيانات أو التسجيل أو في 

بيانات املحك، أو تم عرضها 

 واضحة.بطريقة غير 

تم جمع بيانات املحك وتسجيلها 

وعرضها بشكل مناسب مع 

 بعض األخطاء.

تم جمع بيانات املحك 

وتسجيلها وعرضها بشكل 

صحيح دون أخطاء واضحة. 

يوضح العرض مصدر البيانات 

 ومعناها بوضوح.

تم وصف الخطة بشكل  خطة التدخل

ضعيف ولها عالقة طفيفة 

بالبيانات األساسية أو البحث. 

قتراحات التربوية العملية اال

 غير مناسبة.
ً
 محدودة وغالبا

تفتقر الخطة إلى الوضوح أو 

أن العالقة مع بيانات 

األساسية و/ أو البحث الحالي 

غير موجودة. االقتراحات 

التربوية العملية محدودة أو ال 

تتوافق بشكل وثيق مع 

البيانات؛ القليل من 

 استخدام التكنولوجيا.

شكل مالئم تم شرح الخطة ب

للبيانات األساسية والبحث. تم 

اقتراح العديد من األساليب 

التربوية العملية املناسبة، بما في 

ذلك بعض )محدود( استخدام 

 للتكنولوجيا.

يتم شرح الخطة بشكل واضح 

وشامل وتستند بوضوح إلى 

البيانات خط األساسية 

والبحث. تتضمن الخطة 

مجموعة من املناهج التربوية 

ئمة بشكل واضح، بما في املوا

ذلك تكنولوجيا التعليم 

 والتعلم.

االقتباسات و/ أو املراجع  التوثيق واملراجع

أو نمط  APAليست بنظام 

 معروف آخر.

تم تنظيم االقتباسات و/ أو 

املراجع بأسلوب مقبول، 

، أو أن APAولكن ليس بنظام 

العديد من املراجع مفقودة أو 

 التنسيق غير صحيح.

تم ذكر جميع معلومات املراجع 

املطلوبة، على الرغم من وجود 

العديد من األخطاء في توظيف 

في االقتباسات أو  APAنظام 

 املراجع.

أخطاء قليلة أو معدومة في 

في  APAتوظيف نظام 

االقتباسات أو املراجع. وجود 

جميع معلومات املراجع 

 املطلوبة.
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 البحث في االنترنت Webquest 

1 2 3 4  

ا 
ً
عادة ما يكون املحتوى مربك

أو يحتوي على أكثر من خطأ 

 .واقعي واحد

يكون املحتوى دقيًقا بشكل 

عام ، ولكن هناك خطأ واضح 

 .في املعلومات أو غير دقيقة

معظم املحتوى دقيق ولكن هناك 

قطعة واحدة من املعلومات التي 

 .قد تكون غير دقيقة

كل املحتوى خالل العرض 

ال توجد  .التقديمي دقيق

 .أخطاء واقعية

 الدقة -املحتوى 

Webquest  هي نسخة من

أفكار و / أو رسومات اآلخرين 

ظهر محاولة ضئيلة جًدا 
ُ
وت

 .للفكر األصلي

محاولة في  Webquestيظهر 

 2-1األصالة واإلبداع على 

 .بطاقات

Webquest  يدل على بعض

املحتوى  .األصالة واالبتكار

تعرض بطريقة مثيرة واألفكار و 

 .لالهتمام

Webquest  يدل على أصالة

املحتوى  .كبيرة واالبتكار

واألفكار وتعرض بطريقة 

 .فريدة ومثيرة لالهتمام

 أصالة

بما في ذلك موارد تكنولوجيا  التكنولوجيا: تثبت االستعداد لتبني أنسب مصادر التعلم ، .4 :املعيار (2015) التصفيات األولية لبرنامج جامعة قطر - ةالدولي  املعايير 

 .املعلومات واالتصاالت

ال توجد خطة واضحة 

 .لتنظيم املعلومات

بعض املعلومات متسلسلة 

يبدو أن بطاقة  .منطقيا 

عرضية أو عنصر معلومات في 

 .غير محله

يتم تنظيم معظم املعلومات 

بطاقة  .بطريقة منطقية واضحة

واحدة أو عنصر من املعلومات 

 .ر محلهيبدو في غي

يتم تنظيم املعلومات بطريقة 

من السهل  .منطقية واضحة

توقع نوع املواد التي قد تكون 

 موجودة على البطاقة التالية

 تسلسل املعلومات

يفتقر املشروع إلى عدة 

عناصر أساسية ولديه 

معلومات غير دقيقة تجعله 

 .دليل دراسة ضعيف

يفتقد املشروع إلى أكثر من 

من شأنه  .عنصرين رئيسيين

أن يجعل دليل الدراسة غير 

 .مكتملة

يتضمن املشروع معظم املواد 

الالزمة الكتساب فهم مريح للمادة 

ولكنه يفتقر إلى عنصر أو 

إنه دليل  .عنصرين رئيسيين

 .دراسة مناسب

يتضمن املشروع جميع املواد 

الالزمة للحصول على فهم 

إنه دليل  .مريح للموضوع

 .دراسة فعال للغاية

 يةفعال

استخدم التقنيات الحالية والناشئة بطرق قوية من الناحية  .PLO: PLO 3 (2013) بكالوريوس أو دبلوم في التعليم -CED جامعة قطر معايير -الدولية املعايير 

 .التعليمية

٪ من األزرار  75أقل من 

 تعمل بشكل صحيح

تعمل العديد من األزرار 

٪( بشكل 75-89والروابط )

 . صحيح.

معظم األزرار والروابط  تعمل

 ٪( بشكل صحيح99-90)

الروابط تعمل بشكل   جميع

 .صحيح

 الروابط

التصميم الشامل يحتوي 

على العديد من التناقضات 

 .واألخطاء طوال الوقت

الخط والشكل واللون )

  (والتصميم

يحتوي التصميم على حاالت 

عدم تناسق وأخطاء ، وهي 

تنتقص من الجودة الكلية 

الخط والشكل ) .ربشكل كبي

 .(واللون والتصميم

يحتوي التصميم على بعض 

التناقضات واألخطاء ، لكنه ال 

ينتقص من الجودة الشاملة 

الخط والشكل ) .بشكل كبير

 .(واللون والتصميم

التصميم العام متناسق 

ومناسب للمحتوى بالكامل 

)الخط والشكل واللون 

 .والتصميم(

 التصميم الكلي

اإلمالئية أو األخطاء األخطاء 

النحوية موجودة طوال 

الوقت ، وتتداخل بشكل 

 .كبير مع فهم وإكمال املهمة

األخطاء اإلمالئية أو األخطاء 

النحوية شائعة ، وتتداخل مع 

 .فهم أو إكمال املهمة

توجد بعض األخطاء اإلمالئية أو 

 
ً
األخطاء النحوية ، وتتداخل قليال

 .مع فهم املهمة أو إكمالها

د تكون هناك أخطاء ق

إمالئية أو أخطاء نحوية ، 

لكن ال تتداخل مع فهم املهمة 

 .أو إكمالها

التهجئة والقواعد 

 اللغوية

  

 
 تعهد

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

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