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 6-3.30األحد والثالثاء  :ر مواعيد محاضرات املقر     قسم العلوم النفسية                                               القسم األكاديمي:

                  208كلية التربية   :رقم القاعة

               

 :بيانات أستاذ املقرر 

 nlitayem@qu.edu.qa البريد االلكتروني:                                                          ليتّيم   نبيلد. :  اسم أستاذ املقرر 

   218مبنى اإلدارة العليا، مكتب  ب:رقم وموقع املكت                                       15-14 الخميس-األثنين  الساعـات املكتبيـة:      

 

  :اإلطار املفاهيمي لكلية التربية 

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

 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.   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:

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

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

 

  الوصف العام للمقرر:  

على أسواسويات التكنولوجيا املسواعدة والتكنولوجيا لشوكل عام املطبقة على من خالل هذا املقرر الى سوو  سويتعّر  الطالب 

 .االستثنائييناملتعلمين 
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 :أهداف املقرر 

 .فهم كيفية تطبيق التكنولوجيا املساعدة في التعليم والتعلم -1

 رتفع /منخفض(ممعدل اإلصابة الطالب ذوي اإلعاقات املختلفة ) عمفهم كيفية تطبيق التكنولوجيا املساعدة  -2

 .واتخاذ القرارات املتعلقة بكيفية استخدام التكنولوجيا املساعدة مع طالب معينين وداخل حاالت دراسية معينةفهم  -3

 .معرفة أين يمكن أن تكون قادرة على تحديد املوارد املتعلقة التكنولوجيا املساعدة للطالب ذوي االستثنائية -4

 املعلمين على تلبية احتياجات الطالب لشكل أفضلفهم التكنولوجيا املساعدة والقدرة على تطبيقها ملساعدة  -5

 

 مخرجات التعلم: 

 .إظهار فهم كيفية تطبيق التكنولوجيا املساعدة في التدريس والتعلم .1

 رتفع /منخفض(ممعدل اإلصابة اإلعاقات املختلفة )الطالب ذوي  معإظهار فهم كيفية تطبيق التكنولوجيا املساعدة  .2

 اتخاذ القرارات املتعلقة بكيفية استخدام التكنولوجيا املساعدة مع طالب معينين وداخل حاالت دراسية معينة .3

 تحديد موقع املوارد املتعلقة بالتكنولوجيا املساعدة للطالب ذوي االستثنائية .4

 .ملساعدة ملساعدة املعلمين على تلبية احتياجات الطالب لشكل أفضلتطبيق التكنولوجيا ا .5

 

 :الكتب املقررة والقراءات اإلضافية 

  :الكتاب الرئيس ي   
 Carpenter, L.A.B., Johnston, L.B. and Beard, L.A., 2014. Assistive technology: Access for all students. 

Pearson Higher Ed. 

  التي يوص ى بها العربية /األجنبية:الكتب واملراجع 
 Green, R.A. and Blair, V., 2011. Keep it simple: A guide to assistive technologies. ABC-CLIO. 

 Barlow, D., 2011. The Ultimate Guide to Assistive Technology in Special Education. The Education Digest, 

77(2), p.71. 

 لكترونيةاملواقع اإل  

 http://madaportal.org/         https://www.atia.org/    https://www.washington.edu/doit/resources 

     :متطلبات املقرر 

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

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

 عدم التغيب عن االختبارات إال لعذر مقبول وتقديم أوراق رسمية تثبت ذلك. .6

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

ً
 يعد الطالب راسبا

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

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

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

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

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

Simplified Arabic   14درجة 

http://madaportal.org/
https://www.atia.org/
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 بأنه يجب أال تتجاوز نسبة النسخ Safe Assignالتكاليف املطلوبة على نظام  لتحمي  .12
ً
 %.25، علما

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

 

 استخدام البالك بورد  : 

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

 .(على البالك بورد Rubricsيير التصحيح ) باملقرر، والتكليفات، ومعا

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

 .
ً
 التاسك ستريم أيضا

 

 :مصفوفه املقرر 

 التقييم )واجبات املقرر(
مخرجات 

 التعلم

أهداف 

 املقرر 

املهنية  املعايير القطرية املنقحة

 للمعلمين/ القادة التربويين

مخرجات التعلم الخاصة بكلية 

 التربية

 التكنولوجيا، املحتوى  5 ,2 3 ,1 3 ,2 االختبار الفصلي األول 

تكليف املقارنة بين البدائل 

 التكنولوجّية
 البحث العلمي، التنوع 4 ,3 3 5 ,3 ,1

 البحث العلمي، حل املشكالت، املبادرة 3 ,1 3 ,2 5 ,7 ,4 ,1 تكليف تصميم فيديو تعليمي

 املحتوى، التكنولوجيا 5 ,2 3 ,2 ,1 6 ,3 ,2 ,1 االختبار النهائي

 

 :محتوى املقرر وتوزيعه 

 األسبوع املحتوى  الواجبات 

تقرير مقارنة بين البدائل 

 الّتكنولوجّية

تحليل موائمة تكنولوجيا 

  مساعدة

 االمتحانات

 األول  التكنولوجيا املساعدة، مقّدمة ونظرة عاّمة التعريف باملقرر وتوصيفه

الثالث -الثاني   الرياضات  -اللغة   –التكنولوجيا املساعدة والتعليم األكاديمي   

 الرابع لعلوم ا –التكنولوجيا املساعدة والتعليم األكاديمي 

 الخامس وذي اإلعاقات الشديدة التكنولوجيا املساعدة

 السادس وذي اإلعاقات البسيطة التكنولوجيا املساعدة

 السابع امتحان منتصف الفصل 

التاسع –الثامن  والتدخل املبكر في الطفولة  التكنولوجيا املساعدة  

 العاشر الكنب اإللكترونية  و التقييم اإللكتروني – برنامج رسم خرائط مفهوم اإللهام

 الحادي عشر إنشاء صفحة ويب وإمكانية الوصول إليها

الثالث عشر –الثاني  دمج التكنولوجيا واملعايير الوطنية للتعليم التكنولوجي   

 الرابع عشر تصميم الويب _ االتصاالت )كأداة للبحث – التعلم والتعليم والتنمية املهنية 

املختلفة   اوالتكنولوجي رأنظمة الكمبيوت  الخامس عشر 

 السادس عشر  االمتحان النهائي 
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  :)التقييم )واجبات املقرر 

  كنولوجّية تقرير مقارنة بين البدائل
ّ
كليف املقارنة بين البدائل الّتكنولوجّية يتوجب على كل مجموعة  من%(: 20)الت

ّ
خالل ت

شخص من ذوي اإلعاقة )إعاقة حّسية، إعاقة )طالبتين بكل مجموعة( إعداد تقرير تدرس من خالله تكنولوجيا مساعدة تخدم 

من خالل الّتقرير على تغطية ومقارنة مجموعة من البدائل الّتكنولوجّية التي يمكن  تعمل الطالبةو  حركّية أو إعاقة عقلّية(.

أن يشمل الّتقرير: وصفا شامال للجهاز واإلعاقة التي يخدمها، تعديد  الّضروري  نوم اإلعاقة.استخدامها لخدمة شخص من ذوي 

، التكلفة، النجاعةاالستخدام، البدائل املوجودة في األسواق، مقارنة الّجهاز املحّدد بالبدائل املطروحة من حيث اإلمكانيات، سهولة 

 رنتها.أن يشمل الّتقرير تقديم توصية باستخدام جهاز من األجهزة التي تمت مقاو 

  15يتوجب على كل طالبة تصميم ماّدة علمّية في شكل مقطع فيديو ال يتجاوز %(20)تحليل موائمة تكنولوجيا مساعدة 

من  األساس ي فوالهد .املقّرر دقيقة حول موضوع من املواضيع املطروحة، أو اقتراح موضوع بديل لعد مناقشته مع مدّرس 

ربية الخاّصة. ومن هذا الجانب 
ّ
التكليف اكتساب الطالبة ملهارة تصميم ماّدة علمّية مساعدة يمكن استخدامها مع طالب الت

يتوّجب على الطالبة مراعات أمكانّية استخدام املاّدة العلمّية من طر  طالب ذوي أعاقات حّسية، أعاقات حركّية أو صعوبات 

م مما يستدعي مراعات هذ
ّ
استخدام أي برنامج تراه مالئما لتصميم مقطع  للطالبةويمكن  ه اإلعاقات عند تصميم الفيديو.تعل

 .املحاضرةالفيديو الّتعليمي كما يمكنها استخدام برنامج من البرامج املذكورة في 

  إجراء اختبار منتصف الفصل  سيتم%( 40واالمتحان النهائي ) ٪(:20منتصف الفصل ) امتحان %(:60)االمتحانات

لتقييم فهم الطلبة للمعلومات املقدمة خالل األسابيع خالل النصف األول من الدورة. وسيحتوي االختبار على أسئلة اختيار 

 .من متعددة وأسئلة ذات إجابات قصيرة

 

 :توزيع الدرجات 

 تاريخ التسليم  الدرجة أدوات التقييم           م

 20/10/2019 20 البدائل الّتكنولوجّيةتقرير مقارنة بين  1

 مع نهاية األسبوع التاسع 20 تحليل موائمة تكنولوجيا مساعدة 2

 مع نهاية األسبوع الحادي عشر 20 امتحان املنتصف 3

 يحدد من إدارة القبول والتسجيل 40 االمتحان النهائي 4

  100املجموع = 

 

 :نظام التقييم 

الدرجة  املئويةالنسبة  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 



  

5 
 

 :النزاهة األكاديمية 

تسوووووووووجيلهم  لدى الطالب جميع ويقر .للسووووووووولوك واضوووووووووحة بمعايير قطر جامعة طالب جميع تزويد إلى الجامعي النزاهة ميثاق يهد 

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

وعليووه، فوإن أيوة محوواوالت من جوانوب الطالب لتقووديم عموول األخرين على أنوه لهم أو نجوواحهم في اختبووار من  .أكواديميووة غير أو أكواديميووة

خالل اسوووووووووووتخدام طرق غير شووووووووووورعية سوووووووووووو  يعتبر جريمة كبيرة وتعرض مرتكبيها إلى إجراء تأدي ي، كما أن مسووووووووووواعدة طالب آخر  هذه 

تبر أيضوووووووووا خرق كبير لامانة األكاديمية. وملزيد من التفاصووووووووويل، يرجى االطالع الصوووووووووورة غير األمينة أمر غير أمينا، وعدم اإلبال  عنه يع

/catalog-undergraduate-students/documents/studentshttp://www.qu.edu.qa/static_file/qu-2017-2018- :على رابط دليووول الطوووالوووب الجوووامعي

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

 

  األفكار األدبية وانتهاك حقوق التأليفاستعمال : 

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

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

 من
ً
 مسبقا

ً
ومن أمثلة املخالفة  .صاحب حقوق التأليف توزيع أو اشتقاق أو عرض األعمال املحمية بموجب حقوق التأليف يتطلب إذنا

و األكاديمية استخدام أعمال اآلخرين أو أفكارهم أو صورهم أو كلماتهم دون إذن منهم، واستخدام كلمات اآلخرين أو أسماءهم أ

عباراتهم أو جملهم أو فقراتهم أو موضوعاتهم، دون عالمات اقتباس، أو عدم توضيح املصدر املنقول عنه، وانتهاك امللكية الفكرية بما 

في ذلك االنتحال وخرق الخصوصية والدخول غير املصرح به وانتهاك حقوق التأليف، وكل ذلك يعتبر خرق كبير لامانة األكاديمية. 

 .50اصيل، يرجى االطالع على دليل الطالب الجامعي ص وملزيد من التف

 

 :الغش  

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

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

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

شركة ما  شخص أو شتراه منبالهدوء الواجب توافره فيه. وقد يكون التضليل في األعمال املقدمة للمقررات كتقديم مواد مجهزة أو م

وملزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على دليل الطالب مثل املقاالت، والتقارير واألبحاث، أو تقديم العمل املعد ملقرر ما في مقرر آخر. 

 . 50-49الجامعي 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 الجوانب األكاديمية 

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

 :وللحصول على معلومات أكثر يمكنك الرجوع إلى موقع مركز دعم تعلم الطالب على الرابط التوجيه األكاديمي وورش العمل املتنوعة. 
support-learning-development/student-and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support 

 

 :واحة النجاح / كلية التربية 

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

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

لذي يلعبه الطلبة في تشجيع أقرانهم ودعم لعضهم البعض لشكل مستمر أثناء دراستهم الجامعية، إضافة إلى أشكال الدور الرئيس ي ا

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

  cedso@qu.edu.qa  صل مع واحة النجاح على البريد الرسمييرجى التواوخدمات أخرى. للحصول على خدمات الدعم، 

 

 :دعم ذوي االحتياجات الخاصة 

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

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

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

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

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

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

 

 :سياسة شكاوى الطالب 

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

ويمكن للطالب تقديم شكاويهم من خالل النظام اإللكتروني  .غير األكاديميةوتنفيذ سياسات وإجراءات عادلة للشكاوى األكاديمية أو 

 :وللحصول على معلومات أكثر حول سياسة الشكاوى واجراءاتها، يمكنك الرجوع إلى هذا الرابط .myBanner  .للشكاوى واملوجود على

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

 

 

 

 

 

 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

 

 

 

 

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

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

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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 معايير تقييم الواجبات    

  مصفوفة التكليف: تحليل موائمة تكنولوجيا مساعدة 

 الدرجة  حقق الهدف   مرض ي يحتاج للتحسين غير مرض ي   املعيار

 الصوت

 الّتعليمي مقطع الفيديو

املصّمم ال يحتوي على 

، األصوات أصوات

عة
ّ
أو أنها  متقط

مستخدمة لشكل غير 

 .مناسب

في مقطع الفيديو الّتعليمي 

املصّمم األصوات 

مخصصة لكنها غير 

مناسبة )عالية 

منخفضة \جدا

وهة(. \جدا
ّ
 مش

مقطع الفيديو الّتعليمي 

املصّمم يستخدم أصوات 

اعد مناسبة واضحة وتس

على إيصال الفكرة 

 األساسّية.

مقطع الفيديو الّتعليمي املصّمم 

يستخدم أصوات مناسبة 

وملفتة تساهم في لفت انتباه 

املشاهد وإيصال الفكرة 

األصوات الخلفّية األساسّية. 

 غير مسموعة في املقطع.

 

 دقة املحتوى 

املوجودة في  املعلومات

الّتعليمي  مقطع الفيديو

دقيقة وغير املصّمم غير 

 .موثقة

املعلومات املوجودة في 

 الّتعليميمقطع الفيديو 

 لكنها 
ً
املصّمم دقيقة جزئيا

 .غير موثقة

املعلومات املوجودة في 

مقطع الفيديو الّتعليمي 

املصّمم دقيقة لكنها غير 

 .موثقة

املعلومات املوجودة في مقطع 

الفيديو الّتعليمي املصّمم دقيقة 

 وموثقة.

 

 اللغةسالمة 

غة املستخدمة في 
ّ
الل

مقطع الفيديو الّتعليمي 

 .غير واضحة املصّمم

غة املستخدمة في مقطع 
ّ
الل

الفيديو الّتعليمي املصّمم 

 مع لعض 
ً
واضحة جزئيا

 ..األخطاء اللغوية

غة املستخدمة في مقطع 
ّ
الل

الفيديو الّتعليمي املصّمم 

واضحة مع أخطاء لغوية 

 .قليلة

مقطع اللغة املستخدمة في 

الفيديو الّتعليمي املصّمم بليغة 

ومعبرة، وخالية من األخطاء 

 اللغوية.

 

شمول الفيديو 

 لجوانب املوضوع

ال يوجد أهدا  محددة 

للموضوع في مقطع 

الفيديو الّتعليمي 

املصّمم وال تتضح 

 البداية والنهاية.

في  يوجد أهدا  متداخلة

مقطع الفيديو الّتعليمي 

ال املصّمم لكن املحتوى 

 يتناسب معها.

يوجد أهدا  محددة في 

مقطع الفيديو الّتعليمي 

املصّمم لكن لم يتم شمول 

لعض األهدا  بصورة 

 كافية.

األهدا  واضحة ومحددة في 

مقطع الفيديو الّتعليمي 

املصّمم، ويشمل الفيديو جميع 

 األهدا ، ويغطيها لشكل كامل.

 

تغطية الفيديو 

لشرائح مختلفة 

 من ذوي اإلعاقة

يمكن استخدام مقطع 

الفيديو الّتعليمي 

املصّمم مع أقل من 

 .صنفين من اإلعاقة

يمكن استخدام مقطع 

املصّمم  الّتعليميالفيديو 

مع صنفين من اإلعاقة أو 

 .ثالث أصنا  من اإلعاقة

يمكن استخدام مقطع 

الفيديو الّتعليمي املصّمم 

مع أربعة أو خمس أصنا  

 .من اإلعاقة

في مقطع يمكن أن يستخدم 

الفيديو الّتعليمي املصّمم من 

طر  أكثر من خمس أصنا  

 .من اإلعاقة
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 كنولوجّية
ّ
 مصفوفة التكليف: تقرير مقارنة بين البدائل الت

 املعيار  غير مرض ي   يحتاج للتحسين مرض ي حقق الهدف  الدرجة

 
تم تقديم وتحليل معلومات معّمقة من 

ر 
ّ
  معلومات متنّوعة.مصادر موثوقة توف

تم تقديم معلومات من 

مصادر موثوقة لكّن 

  املعلومات محدودة.

تم تقديم معلومات معّمقة 

ر 
ّ
من مصادر موثوقة توف

  معلومات متنّوعة.

لم يتم استخدام مصادر 

ذات عالقة واملصادر 

 املستخدمة غير موثقة

توفر املعرفة 

والبحث و/أو 

 .وجهات النظر

 

معد لشكل منظم، هناك قليل من  الّتقرير

األخطاء النحوية واللغوية، تظهر املهنية في 

  إعداد وعرض الّتقرير.

، الّتقريرمحاولة لتنظيم 

املتالعة،  صعبيولكن 

والنحوية األخطاء اللغوية 

تعيق فهم لعض إجزاء 

  الّتقرير.

منظم، توجد  الّتقرير

العديد من األخطاء النحوية 

واللغوية، ولكن ذلك ال 

  يعيق فهم الّتقرير

إلى التنظيم،  يفتقر الّتقرير

هناك أخطاء إمالئية 

ونحوية وتركيبية جوهرية 

 تعيق فهم املحتوى. 

 الكتابة

 

وال توجد أخطاء في  معظم املحتوى دقيق 

 املفاهيم.

 

 

لشكل عام، املحتوى دقيق، 

ولكن لعض املعلومات 

ة والوضوح.
ّ
 تنقصها الّدق

 

معظم املحتوى دقيق ولكن 

هناك جزء واحدة من 

املعلومات على مستوى 

ة.محدود 
ّ
 من الّدق

ويحتوي غير دقيق املحتوى 

على أكثر من خطأ 

  مفاهيمي.

 

 دقة املحتوى 

 

 
تسلسل املعلومات واضح ومنطقي. من 

السهل توقع نوع املواد التي قد تكون في 

 األجزاء التالية.

تسلسل لعض املعلومات 

 أن لعض 
ّ
منطقي إال

العنصر موجودة في أجزاء 

 غير مالئمة. 

تسلسل معظم املعلومات 

واضح ومنطقي. إال أّن 

عنصر من املعلومات يبدو 

 في مكان غير مالئم. 

ال توجد خطة واضحة 

 .لتنظيم املعلومات

 

 

تسلسل 

 املعلومات

التكنولوجيات يتعّر  على إمكانيات  

املساعدة مع الّتعّر  على استخدامات 

مختلفة للّتكنولوجيا املحّددة. يقارن 

الّتكنولوجيا املحّددة بتكنولوجيات بديلة، 

على احتياجات الطالب لهذه  كما يتعّر 

. كما يبين الطالب قدرة على الّتكنولوجيا

ربط التكنولوجيا املحّددة مع الّتحديات 

م.
ّ
 الّتعليمّية وأهدا  الّتعل

 

يتعّر  على لعض إمكانيات 

التكنولوجيات املساعدة 

على  املحّددة، كما يتعّر 

لعض احتياجات الطالب 

 لهذه الّتكنولوجيا.

 

 

 

 

عّر  على إمكانيات يت

التكنولوجيات املساعدة 

املحّددة. يقارن الّتكنولوجيا 

املحّددة بتكنولوجيات 

على  بديلة، كما يتعّر 

احتياجات الطالب لهذه 

 ..الّتكنولوجيا

 

يتعّر  على لعض إمكانيات 

التكنولوجيات املساعدة 

املحّددة دون الّتعّر  على 

احتياجات الطالب لهذه 

 الّتكنولوجيا.

 

 

 

 

الوصول إلى 

قرارات مستنيرة 

الختيار 

التكنولوجيا 

املساعدة 

 املناسبة

 

 
 تعهد

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

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

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

 أي منها.

 --------------------------------------------: الطالب/ةاسم  -

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

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

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

 

 وتسليمه الى أستاذ املقرر القسم هذا  )يرجى التوقيع على


