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 جامعة قطر

 قسم العلوم النفسية  –كلية التربية 

 توصيف مقرر 

 :بيانات املقرر 

 SPED 420:رمز ورقـم املقــرر                                                     األطفال والشباب ذوي اإلعاقة :اسم املقــرر 

                    ساعات مكتسبة                   3 عدد الساعات املعتمدة:                                                  : ...................................          املتطلب السابق

  مواعيد محاضرات املقرر:            قسم العلوم النفسية                                               القسم األكاديمي:

                  ة التربية  كلي :رقم القاعة

               

 :بيانات أستاذ املقرر 

        tadawi@qu.edu.qa االلكتروني:البريد                                        طه ربيع طه عدوي                         اسم أستاذ املقرر 

 Bo4-140: ..رقم وموقع املكتب.....                                          ............................... الساعـات املكتبيـة:  

 

  :اإلطار املفاهيمي لكلية التربية 

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

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

 التدريس:

 للنظريات واملفاهيم االساسية للمادة الدراسية. املحتوى:  - 1         
ً
 وكامال

ً
 عميقا

ً
 يظهر فهما

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

 بصورة قوية.   ة في عملية التدريسيستخدم اساليب التكنولوجيا الحالية واملستحدثالتكنولوجيا:  - 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. القيم األخالقية:  - 7    

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

 

 ام للمقرر: الوصف الع 

يعد هذا املقرر بمثابة مقدمة في التربية الخاصة يتعلق بدراسة خصائص األفراد ذوي الحاالت الخاصة واالستراتيجيات التدريسية 

 املستندة إلى أدلة باإلضافة إلى السياسات القانونية التي تلبي حاجات الطالب.
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 :أهداف املقرر 

 أن يعرف ملحة عامة عن القوانين الحاكمة للتربية الخاصة. .1

 دور كل مشارك في عملية اإلحالة والتقييم والخطة التربوية الفردية )بما في ذلك التعاون(وصف  .2

 عاقة.أن يعرف تعريف األفراد ذوي الحاالت الخاصة ونموهم والفروق الفردية كما يحدد ذلك قانون تعليم األفراد ذوي اإل  .3

 أن يحدد خصائص التعلم للطالب ذوي الحاالت الخاصة. .4

 أن يحدد املناهج الخاصة والعامة املستندة إلى أدلة لتفريد التعليم للطالب ذوي الحاالت الخاصة. .5

 

 :مخرجات التعلم 

 تي يواجهها في املدارس.أن يظهر فهًما لإلعاقات ال .1

أن يظهر فهًما لعمليات التعلم والعوامل املؤثرة في تعلم الطالب وأسسسسسسسسسسسسسسس تطبيق ممارسسسسسسسسسسسسسسات الدم  الفعالة داخل الفصسسسسسسسسسسسسسل  .2

 الدراس ي.

 أن يظهر فهًما للمناهج الخاصة والعامة املستندة إلى أدلة لتفريد التعليم للطالب ذوي الحاالت الخاصة. .3

 

 ات اإلضافية:الكتب املقررة والقراء 

 الكتاب الرئيس ي 

 Smith, D., & Tyler, N. (2014). Introduction to contemporary special education. Upper Saddle River, NJ: 

Pearson 

 :الكتب واملراجع التي يوص ى بها العربية /األجنبية 

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

ed. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. 

 Henley, M., Ramsey, R., & Algozzine, R. (2006). Characteristics and startegies for teaching students with 

mild disabilities. New York: Pearson 

 املواقع اإللكترونية 

http://www.ldonline.org 

http://www.lewisschool.org 

http://www.vocationallearning.org.u 

http://www.ldresources.com 

http://www.ldonline.org 

http://www.lewisschool.org 

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

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-hoover.stanford.edu 

http://www.nild.net    http://www.psychtest.com 

 

     :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 أستاذ  .3
ً
 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

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

http://www.ldonline.org/
http://www.lewisschool.org/
http://www.vocationallearning.org.u/
http://www.ldresources.com/
http://www.ldonline.org/
http://www.lewisschool.org/
http://www.idebate.org/main/home.asp
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-hoover.stanford.edu/
http://www.nild.net/
http://www.psychtest.com/
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 ملطلوبة، وتسليمها في املوعد املحدد لها، فتأخيرها سيعرض الطالب للخصم من درجاته.    القيام باملهام والتكليفات ا .9

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

 اسم املقرر ورقمه، التكليف، واسم التالية: اسم البيانات يتضمن غالف لها يكون  أن ، يراعىاملكتوبة الواجبات تقديم عند .11

 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 Assignليف املطلوبة على نظام تحميل التكا .12
ً
 %.25، علما

 يقوم أستاذ املقرر بتحميل درجات الواجبات على البالك بورد قبل االمتحان النهائي للمقرر.  .13

 

   :استخدام البالك بورد 

 على األقل، حيث .1
ً
سيتم إرسال جميع املواد التعليمية والتعليمات  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

 

 :مصفوفه املقرر 

مخرجات  التقييم )واجبات املقرر(

 التعلم

أهداف 

 املقرر 

املهنية  املعايير القطرية املنقحة

 للمعلمين/ القادة التربويين

مخرجات التعلم 

 الخاصة بكلية التربية

دراسة - النشرة-   االمتحانات

 خطة تعديل السلوك-  الحالة

1,3 1 1,2, 3, 4,5, 

 

1-2-7 

 دراسة الحالة- االمتحانات

 خطة تعديل السلوك

  2, 3  

2 

1, 2, 3, 5, 1-2-4 

 

 دراسة الحالة-   النشرة

 خطة تعديل السلوك

  3 2 2 1-2-7 

 3 2,3 2,3  1-2 

 

 :محتوى املقرر وتوزيعه 

 األسبوع املحتوى  الواجبات 

 النشرة 

 دراسة الحالة 

  االمتحان

 

 األول  تقديم املقرر وتوصيفه ومحتواه

 الثاني نبذة عامة عن التربية الخاصة وقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات

الرابع -الثالث الدم   

السادس -الخامس تخطيط وتوفير خدمات التربية الخاصة  

 السابع امتحان املنتصف 

خطة تعديل 

 السلوك 

 االمتحان  

 

 الثامن عمليات ما قبل اإلحالة واإلحالة/ الخطة التربوية الفردية

العاشر - التاسع صعوبات التعلم  

الثاني عشر-الحادي اإلعاقات الفكرية  

الرابع عشر -الثالث  االضطرابات االنفعالية/السلوكية  

 الخامس عشر إدارة السلوك

 السادس عشر  االمتحان النهائي 
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  :)التقييم )واجبات املقرر 

 ( 20خطة تعديل السلوك:)% .يطور الطالب خطة تعديل سلوك اعتماًدا على دراسة حالة لطالب خضع للمالحظة 

 ( 20دراسة الحالة:)%  .يقوم الطالب بعمل دراسة حالة من خالل زيارة ميدانية 

  مطلوب تصميم نشرة إلحدى اإلعاقات %(:5ة )النشر 

 ( 25اختبار املنتصف:)%  يعقد اختبار املنتصف لقياس فهم الطالب للمعلومات املقدمة في أسابيع النصف األول من املقرر

 يشتمل االختبار على أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة إجابات قصيرة.

 ( 30االختبار النهائي:)% 

ائي في نهاية الفصل الدراس ي. وهو اختبار شامل يقيس فهم الطالب لكل املوضوعات التي نوقشت في يتم عقد االختبار النه

الفصل الدراس ي أو في القراءات املعنية. واالختبار مزي  من أسئلة اختيار من متعدد، أسئلة إجابات قصيرة، وربما كتابة 

 مقال أو أكثر.

 

 :توزيع الدرجات 

 

 تاريخ التسليم  الدرجة أدوات التقييم          م 

  20 خطة تعديل السلوك  .1

  20 دراسة الحالة  .2

  5 تصميم نشرة معلومات عن األطفال ذوي اإلعاقة  .3

  25 اختبار املنتصف  .4

  30 اختبار النهائي  .5

100املجموع =    

 

 :نظام التقييم 

الدرجة   النسبة املئوية الوصف 

A 100 – 90 ممتاز% 

B+ 90ى أقل من إل 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 

تسسسسسسسجيلهم  لدى الطالب جميع ويقر .للسسسسسسسلوك واضسسسسسسحة اييربمع 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 فضسسسسسسسسسال

لهم أو نجاحهم في اختبار من  وعليه، فإن أية محاوالت من جانب الطالب لتقديم عمل األخرين على أنه .أكاديمية غير أو أكاديمية
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خالل اسسسسسسستخدام طرق غير شسسسسسسرعية سسسسسسسوف يعتبر جريمة كبيرة وتعرض مرتكببها إلى إجراء تأديبي، كما أن مسسسسسسساعدة طالب آخر  هذه 

طالع الصسسسسورة غير األمينة أمر غير أمينا، وعدم اإلباله عنه يعتبر أيضسسسسا خرق كبير لكمانة األكاديمية. وملزيد من التفاصسسسسيل، ير ى اال 

catalog-undergraduate-http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/students/documents/students-2017-2018- على رابط دليسسسسسل الطسسسسسالسسسسسب الجسسسسسامعي:

ar.pdf  وملزيد من املعلومات االطالع على رابط ميثاق النزاهة االكاديمية : conduct-of-http://www.qu.edu.qa/ar/students/code 

 

 استعمال األفكار األدبية وانتهاك حقوق التأليف : 

ن املسائل املهمة في املجال األكاديمي، وينطبق ذلك على أعمال املؤلفين والناشرين في كافة يعد احترام اإلبداع الفكري م

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

 منوكقاعدة عامة فإن نسخ أو توزيع أو اشتقاق أو عرض األعمال املحمية بم
ً
 مسبقا

ً
صاحب  وجب حقوق التأليف يتطلب إذنا

ومن أمثلة املخالفة األكاديمية استخدام أعمال اآلخرين أو أفكارهم أو صورهم أو كلماتهم دون إذن منهم،  .حقوق التأليف

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

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

 .50التأليف، وكل ذلك يعتبر خرق كبير لكمانة األكاديمية. وملزيد من التفاصيل، ير ى االطالع على دليل الطالب الجامعي ص 

 :الغش  

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

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

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، ير ى عمل املعد ملقرر ما في مقرر آخر. شركة ما مثل املقاالت، والتقارير واألبحاث، أو تقديم ال 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، 

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

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

صول على معلومات أكثر يمكنك الرجوع إلى موقع مركز دعم تعلم الطالب على وللح 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 

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

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

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

  cedso@qu.edu.qa  ير ى التواصل مع واحة النجاح على البريد الرسميل على خدمات الدعم، الدروس وخدمات أخرى. للحصو 

 

 :دعم ذوي االحتياجات الخاصة 

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
http://www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/student-learning-support
mailto:cedso@qu.edu.qa
mailto:cedso@qu.edu.qa
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 مع القانون رقم 
ً
بذل الجهود في دستور دولة قطر: "التعليم حق للجميع" وأن "الدولة سوف ت 49والفقرة رقم  2004لسنة  2اتفاقا

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

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

صة غير املرئية، مثل األمراض املزمنة، صعوبات التعلم، إصابات الدماه واالعصاب، نقص االنتباه / اضطراب واالحتياجات الخا

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

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

 

 :سياسة شكاوى الطالب 

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

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

وللحصول على معلومات أكثر حول سياسة الشكاوى واجراءاتها، يمكنك الرجوع  .myBanner  .اإللكتروني للشكاوى واملوجود على

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

 

 

 املالحق

  لة قطر:املعايير املهنية الوطنية للمعلمين في دو 

 .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

 معايير تقييم خطة تعديل السلوك

 

الدرجة/ 

 املستوى 

  غير مثبت أو غير نرض ي يحتاج تحسينات مرض ي حقق الهدف

تقدم ملحة عامة عن  

املشروع تتسم بالثراء 

والوضوح والشمول 

 واملنطقية

امة عن تقدم ملحة ع

املشروع مع بعض 

 األخطاء أو السهو

 املقدمة غير مفيدة في تقديم املشروع تنقصها الوضوح أو الدقة

يتضمن الكثير من  

الدراسات املناسبة املتعلقة 

بالتدخل؛ وكلها دراسات 

تجريبية من مجالت رصينة 

أجريت في السنوات العشر 

 األخيرة.

يتضمن العديد من 

الدراسات املناسبة 

تعلقة بالتدخل؛ امل

ومعظمها دراسات 

تجريبية من مجالت 

رصينة أجريت في 

 السنوات العشر األخيرة.

مجموعة الدراسات إما 

محدودة العدد أو أن غالبية 

الدراسات ليست حديثة ، 

وليست من مجالت رصينة ، 

أو تفتقد للتصميم التجريبي، 

أو أن مجموعة دراسات ال 

 تتعلق بوضوح بالتدخل.

دراسات غير مالءمة مجموعة ال

للموضوع، محدودة العدد و/أو غير 

 حديثة أو من مجالت رصينة.

استعراض 

 التراث/التدخل

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

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

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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 (2013معايير املستوى األول إلعداد معلمي التربية الخاصة ) CECمجلس األطفال غير العاديين -األمريكية املعايير 

يستخدم املهنيون املبتدئون في التربية الخاصة املعرفة التأسيسية للمجال واملبادئ  6.0 -: التعلم املنهي واملمارسة األخالقية6املعيار  :املعيار

 املهنية األخالقية ومعايير املمارسة في إثراء ممارسة التربية الخاصة واملشاركة في التعلم مدى الحياة وللنهوض باملهنة.

 يف تؤثر املعرفة التأسيسية والقضايا الراهنة في املمارسة املهنيةيفهم املهنيون املبتدئون في التربية الخاصة ك 6.2:يعنصر رئيس 

يشرح بوضوح ودقة العالقة  

بين الدراسات املختارة لهذه 

الدراسة ؛ يبرر القرارات 

املنهجية بناء على الدراسات 

 التجريبية.

يشرح بشكل مالئم 

عالقة الدراسات املختارة 

بالدراسة الحالية ، بما في 

 ت املنهجية.ذلك القرارا

تفسير عالقة الدراسات 

املختارة بالدراسة الحالية 

 يفتقر إلى الوضوح أو الدقة.

تم بذل جهد قليل لربط البحث الحالي 

 بالدراسة الحالية.

استعراض 

 التراث/اآلثار املترتبة

يتم وصف جميع األجزاء  

املناسبة من الطريقة 

بوضوح ودقة ، بما في ذلك 

 املشاركين واإلعدادات

واملواد واملعدات واملتغيرات 

وإجراءات القياس 

 والتصميم التجريبي.

يتم وصف املشاركين 

واإلعدادات واملواد 

واملعدات واملتغيرات 

وإجراءات القياس 

والتصميم التجريبي ، 

على الرغم من أن بعض 

األوصاف تفتقر إلى 

 الوضوح أو الدقة.

عنصر أو أكثر من العناصر 

ير موجود املطلوبة في املنهج غ

في الوصف أو يتم وصف 

 العديد منها بشكل غير كاف.

العديد من العناصر املطلوبة في املنهج 

غير موجودة في الوصف أو يتم وصف 

 معظمها بشكل غير كاف.

 وصف املنهج

 (2013معايير املستوى األول إلعداد معلمي التربية الخاصة ) CECمجلس األطفال غير العاديين -األمريكية املعايير 

يستخدم املهنيون املبتدئون في التربية الخاصة طرق متعددة للتقييم ومصادر البيانات في اتخاذ القرارات  0 4.0: التقييم 4املعيار  :املعيار

 التعليمية.

 تقليل التحيزينتقي املهنيون املبتدئون في التربية الخاصة ويستخدمون طرق تقييم رسمية وغير رسمية صحيحة تقنيا ل 4.1:يعنصر رئيس 

يتم وصف جميع األجزاء  

املناسبة من الطريقة 

بوضوح ودقة، بما في ذلك 

املشاركين واإلعدادات 

واملواد واملعدات واملتغيرات 

وإجراءات القياس 

والتصميم التجريبي. 

الطريقة مناسبة بشكل 

واضح ألهداف وسياق 

الدراسة ومصممة وفًقا 

ملعايير البحث والكفاية 

قبولة. يتم املهنية امل

استخدام التقنيات األكثر 

مالءمة لتسجيل البيانات 

 وتحليلها.

الطريقة مناسبة ألهداف 

وسياق الدراسة وفبها 

بعض األخطاء أو السهو 

املتعلقة بمعايير البحث 

و/أو املهنية، وكلها 

بسيطة. يتم استخدام 

التقنيات املناسبة 

لتسجيل وتحليل 

 البيانات.

ض تحتوي الطريقة على بع

العيوب التي تجعلها غير 

متسقة إلى حد ما مع معايير 

البحث الحالية أو غير 

مكتملة؛ توجد بعض املسائل 

البسيطة املتعلقة بالكفاءة 

 املهنية.

الطريقة ليست مناسبة ألهداف و/أو 

سياق الدراسة أو تفتقر بوضوح إلى 

الكفاءة املهنية. ال توجد محاولة 

 الستخدام التكنولوجيا واضحة.

 تصميم الطريقة

 (2013ماجستير التربية الخاصة ) -معايير كلية التربية بجامعة قطر -الدولية املعايير 

PLO: PLO 3استخدم التقنيات الحالية والناشئة بطرق فعالة تعليميا : 

 (2013ية الخاصة )معايير املستوى األول إلعداد معلمي الترب CECمجلس األطفال غير العاديين -الواليات املتحدة األمريكية

 يستخدم املهنيون املبتدئون في التربية الخاصة طرق متعددة للتقييم ومصادر البيانات في اتخاذ القرارات التعليمية. 0 4.0: التقييم 4املعيار 

التقييم وتوجيه يستخدم االختصاصيون املبتدئون في التربية الخاصة معرفتهم بمبادئ وممارسات القياس لتفسير نتائ   4.2ي:عنصر رئيس 

 القرارات التعليمية لكفراد ذوي الحاالت الخاصة.
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يتم جمع البيانات األساسية  

وتسجيلها وعرضها بشكل 

صحيح دون أخطاء واضحة. 

يوضح العرض مصدر 

 البيانات ومعناها بوضوح.

يتم جمع البيانات 

األساسية وتسجيلها 

وعرضها بشكل مناسب 

 مع بعض األخطاء.

ن األخطاء تسبب العديد م

القلق بشأن جمع البيانات أو 

التسجيل أو البيانات 

األساسية، أو يتم عرضها 

بطريقة تجعل معناها غير 

 واضح.

البيانات األساسية غير مكتملة أو غير 

دقيقة بشكل واضح؛ اإلهمال واضح في 

 جمعها أو تسجيلها أو عرضها.

 النتائج األساسية

تم اختيار التحليل جيًدا  

ملشروع وطبيعة ألهداف ا

البيانات؛ التحليل شامل 

 ومنهي.

التحليل مناسب ألهداف 

املشروع وطبيعة 

البيانات؛ قد تفتقر إلى 

 الدقة.

كان من املمكن أن تكون 

وسائل التحليل األخرى أكثر 

مالءمة ألهداف املشروع أو 

طبيعة البيانات، أو كان 

التحليل غير مكتمل بشكل 

 واضح أو كان غير دقيق.

يل غير مناسب بشكل واضح التحل

ألهداف الدراسة أو محتواها أو تم إجراؤه 

 بشكل غير الئق 

 التحليل

 (2013ماجستير التربية الخاصة ) -معايير كلية التربية بجامعة قطر -الدولية املعايير 

PLO: PLO 5جي.: الوصول لقرارات مستنيرة عن طريق فحص مجموعة متنوعة من العوامل واملوارد بشكل منه 

 (2013معايير املستوى األول إلعداد معلمي التربية الخاصة ) CECمجلس األطفال غير العاديين -الواليات املتحدة األمريكية

يستخدم املهنيون املبتدئون في التربية الخاصة طرق متعددة للتقييم ومصادر البيانات في اتخاذ القرارات  0 4.0: التقييم 4املعيار 

 التعليمية.

يستخدم االختصاصيون املبتدئون في التربية الخاصة معرفتهم بمبادئ وممارسات القياس لتفسير نتائ  التقييم  4.2ي:ئيس عنصر ر 

 وتوجيه القرارات التعليمية لكفراد ذوي الحاالت الخاصة.

شرح الخطة واضح وشامل  

وتستند بوضوح إلى البيانات 

األساسية وعلى األبحاث 

الحالية. تتضمن الخطة 

جموعة من املناهج م

التربوية املالءمة بشكل 

واضح ، بما في ذلك 

تكنولوجيا التدريس 

 والتعلم.

تم شرح الخطة بشكل 

مناسب ومالئم للبيانات 

األساسية والبحوث 

الحالية. تم اقتراح 

العديد من األساليب 

التربوية املناسبة، 

يتضمن استخدام 

 محدود للتكنولوجيا.

و تفتقر الخطة إلى الوضوح أ

أن العالقة مع البيانات 

األساسية و/أو البحث الحالي 

غير موجودة. االقتراحات 

التربوية محدودة أو ال تتوافق 

بشكل وثيق مع البيانات؛ 

استخدام التكنولوجيا قليل 

 أو معدوم.

وصف الخطة سيئ عالقتها ضعيفة 

بالبيانات األساسية أو البحث الحالي. 

لًبا غير االقتراحات التربوية محدودة وغا

 مناسبة.

 خطة التدخل

 (2013معايير املستوى األول إلعداد معلمي التربية الخاصة ) CECمجلس األطفال غير العاديين -األمريكية املعايير 

م يقوم املهنيون املبتدئون في التربية الخاصة بتحديد وتكييف واستخدا 5.0 -: تخطيط التدريس واستراتيجياتهاملعيار الخامس :املعيار

 مجموعة من االستراتيجيات التعليمية القائمة على األدلة لتعزيز تعلم األفراد ذوي الحاالت الخاصة

يستخدم املهنيون املبتدئون في التربية الخاصة التقنيات لدعم التقييم التعليمي والتخطيط والتوصيل لكفراد ذوي  5.2ي:عنصر رئيس 

 االستثناءات.

أخطاء قليلة أو معدومة في  

في االقتباسات  APAنسيق ت

أو املراجع؛ أخطاء بسيطة. 

جميع معلومات املصدر 

 املطلوبة موجودة.

جميع معلومات املصدر 

املطلوبة موجودة، على 

الرغم من وجود العديد 

من األخطاء في تنسيق 

APA  في االقتباسات أو

 املراجع.

يتم تنظيم االقتباسات و/أو 

املراجع بأسلوب مقبول، 

، أو تحتوي  APAولكن ليس 

العديد من املراجع على حذف 

 أو تنسيق غير صحيح.

االقتباسات و / أو املراجع ليست بتنسيق 

APA .أو نمط معروف آخر 

االستشهادات 

 واملراجع

ورقة تسجيل الرسم البياني  

واملالحظة متوافران وكل 

منهما ذا جودة استثنائية في 

 املحتوى والعرض التقديمي.

ورقة الرسم البياني و 

تسجيل املالحظة 

متوافران وكل منهما 

 مناسب للمهمة.

الرسم البياني وورقة تسجيل 

املالحظة موجودين، ولكن 

 يفتقدان الجودة.

إما أن الرسم البياني أو ورقة تسجيل 

املالحظة غير موجودين أو كالهما يفتقد 

 الجودة بشكل كبير.

 املالحق

 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مصفوفة دراسة الحالة 

 املستوى/الدرجة حقق املطلوب مقبول  يحتاج إلى تعديل غير مرض 

ال توجد بيانات )لم تذكر  التحليل والبناء

مصادر في دراسة 

الحالة(؛ الحد األدنى من 

تفاصيل نقاط القوة 

والضعف لدى الطالب، 

 إلخ.

يتضمن بيانات من مصدر 

واحد إلى مصدرين )لم ترد 

في دراسة الحالة(؛ املصادر 

الحد األدنى من تفاصيل 

نقاط القوة والضعف لدى 

 الطالب، إلخ.

يتضمن بيانات من ثالثة 

مصادر على األقل )ذكرت 

املصادر بشكل واضح في 

دراسة الحالة(؛ يكشف 

عن نقاط القوة والضعف 

 لدى الطالب، إلخ.

مصادر  4يتضمن بيانات من 

أو أكثر )تم ذكر املصادر 

في دراسة بشكل واضح 

الحالة(؛ يكشف عن نقاط 

القوة والضعف لدى 

 الطالب، إلخ.

 

لم يحدد االتساق أو  التشخيص

األنماط التي تؤدي إلى 

املشكلة أو املوقف؛ ال 

يصف األسباب املحتملة؛ 

لم يتم تضمين أي 

خصائص مهمة أخرى 

 للطالب

لم يحدد االتساق أو 

األنماط التي تؤدي إلى 

 املشكلة أو املوقف؛ ال

يصف األسباب املحتملة؛ 

لم يتم تضمين أي 

خصائص مهمة أخرى 

 للطالب

يصف االتساق أو األنماط 

التي تؤدي إلى تلخيص 

املشكلة أو املوقف؛ يصف 

األسباب املحتملة؛ لم يتم 

تضمين أي خصائص مهمة 

 أخرى للطالب

وصف تفصيلي لالتساق أو 

األنماط التي تؤدي إلى 

ملخص للمشكلة أو املوقف؛ 

ف األسباب املحتملة؛ يص

يتضمن خصائص مهمة 

 أخرى للطالب

 

ال يوجد ملخص للنتائ ؛  التقييم

أدلة ما قبل وبعد االختبار 

ضعيفة أو مفقودة؛ ال 

يوجد قرار باإلنهاء أو 

 اإلحالة

ملخص قصير للنتائ ؛ 

أدلة ما قبل وبعد االختبار 

ضعيفة أو مفقودة؛ ال 

يوجد قرار باإلنهاء أو 

 اإلحالة

ن ملخص النتائ  يتضم

واألدلة السابقة والالحقة 

لالختبار وقرار اإلنهاء أو 

 اإلحالة

ملخص مفصل للنتائ ؛ 

يتضمن أدلة قوية قبل وبعد 

االختبار؛ يشمل قرار اإلنهاء 

 أو اإلحالة

 

ال يوجد وصف للتجربة  التفكر

 والتحديات والنجاحات

الوصف األدنى للتجربة 

 والتحديات والنجاحات

للخبرة وصف كامل 

 والتحديات والنجاحات

وصف تأملي للتجربة 

 والتحديات والنجاحات

 

العمل مكتوب بشكل  التنويع

ضعيف؛ لم يستخدم 

عناوين فرعية؛ يوجد 

العمل مكتوب بشكل 

ضعيف؛ لم يستخدم 

عناوين فرعية؛ يوجد 

العمل مكتوب بشكل 

مقبول؛ استخدم عناوين 

فرعية؛ لديه بعض 

العمل مكتوب بشكل جيد؛ 

يتم تسمية كل جزئية. الحد 

األدنى من األخطاء النحوية 
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العديد من األخطاء 

النحوية و/ أو اإلمالئية؛ 

 صفحات  8أقل من 

العديد من األخطاء 

النحوية و/ أو اإلمالئية؛ 

 صفحات 8أقل من 

األخطاء النحوية و/ أو 

 10إلى  8اإلمالئية؛ من 

 صفحات.

 10إلى  8أو اإلمالئية؛ من 

 صفحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصفوفة تقييم البروشور 

 

 الفئة ممتاز جيد جدا جيد ضعيف

التنسيق وتنظيم 

املعلومات يسبب ارتباكا 

 للقارئ 

يتضمن معلومات 

 منظمة

يتضمن تنسيقا جذابا 

 ومعلومات منظمة

يتضمن تنسيقا جذابا 

ومعلومات منظمة على نحو 

 استثنائي

 الجاذبية والتنظيم

يتضمن القليل من 

 علومات املطلوبةامل

يتضمن معظم 

 املعلومات املطلوبة

يتضمن كل املعلومات 

 املطلوبة

يتضمن كل املعلومات 

املطلوبة باإلضافة ملعلومات 

 أخرى إضافية

 دقة املحتوى 

معظم أسلوب الكتابة ال 

يشتمل على جمل كاملة، 

وال يوجد التزام بعالمات 

الترقيم والتنسيق في 

 معظم النشرة

يشتمل بعض املكتوب 

على جمل كاملة، وبعض 

عالمات الترقيم 

والتنسيق مكتوبة بشكل 

 صحيح في النشرة

معظم أسلوب الكتابة 

يشتمل على جمل كاملة، 

والتزام بمعظم عالمات 

 الترقيم والتنسيق في النشرة

كل أسلوب الكتابة يشتمل 

على جمل كاملة، والتزام 

بعالمات الترقيم والتنسيق 

 في كل النشرة

 لكتابةآليات ا

ال تتناسب الرسومات 

مع النص بشكل جيد، 

وتبدو وكأنها تم اختيارها 

 عشوائيا

تتناسب الرسومات مع 

النص بشكل جيد، لكن 

 الرسومات قليلة جدا

تتناسب الرسومات مع 

النص بشكل جيد، لكن 

هناك عديد من الصور التي 

تتسبب في تشتيت االنتباه 

 عن النص

تتناسب الرسومات مع 

ل جيد، وتشتمل النص بشك

على مزي  جيد من الصور 

 والنصوص

 الرسومات والصور 

املصادر غير مكتملة 

 التوثيق

يشتمل على أقل من 

ثالثة مصادر متنوعة 

 موثقة بشكل صحيح

يشتمل على ثالثة مصادر 

متنوعة موثقة بشكل 

 صحيح

يشتمل على مصادر متنوعة 

)أكثر من ثالثة مصادر( 

 موثقة بشكل صحيح

 املصادر
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 تعهد
 ----------------------------------------------انا الطالب/الطالبة: 

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

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

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

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

 --------------------------------------------------التوقيع:  -

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

 

 وتسليمه الى أستاذ املقرر(القسم توقيع على هذا )ير ى ال
 

 

 

 


