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 جامعة قطر

 قسم العلوم النفسية –كلية التربية 

 توصيف مقرر 
 

 :بيانات املقرر 

 SPED 415:رمز ورقـم املقــرر                في مرحلة الطفولة املبكرة يطفاعلاو النمو االجتماعي  :اسم املقــرر 

                    ساعات مكتسبة                   3 عدد الساعات املعتمدة:                                                                             .SPED410 : املتطلب السابق

 9:30-8 األربعاء-األثنين ::ر ات املقر مواعيد محاضر             قسم العلوم النفسية                                               القسم األكاديمي:

                  208كلية التربية   :رقم القاعة

               

 :بيانات أستاذ املقرر 

 ralmahasneh@qu.edu.qa البريد االلكتروني:                                            د. رنده محاسنه                   :  اسم أستاذ املقرر 

   BO4 -220رقم وموقع املكتب                                         10.30-9.30 األربعاء-األثنين . الساعـات املكتبيـة:

 

  :اإلطار املفاهيمي لكلية التربية 

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

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

 التدريس:

 للنظريات واملفاهيم االساسية للمادة الدراسية. املحتوى:  - 1         
ً
 وكامال

ً
 عميقا

ً
 يظهر فهما

 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:

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

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

يتناول هذا املقرر مواضيييييييييييييع التعلم االجتماعي والسييييييييييييلوك في مرحلة الطفولة مع الترايذ ع ي احتياجات األطفال الذين يعانون 

اضيييييطرابات اجتماعية وانفعالية. وسيييييفتم اسيييييتكشيييييات نماوا مختلفة من التعلم والتحفيذ. وتم تصيييييميم املقرر بحيث يتم من 

في تطوير وتنفيذ االسييتراتيايات ال ي تدعم األطفال وتسيياعدهم في تطوير املهارات االجتماعيةي وسييفسييلط هذا  لبةإشييراك الط

 .التقييم والتدخل في التواصل والتفاعل االجتماعي وبناء املهارات االجتماعيةاملقرر الضوء ع ي األبحاث الحديثة املتعلقة ب

 

 :أهداف املقرر 

  -يهدف هذا املقرر إلى مساعدة الطالب على:      

 .نفعاليةفهم نقاط القوة واالحتياجات وخصائص التعلم لألطفال الذين يعانون من االضطرابات االجتماعية واال  .1

 .لسلوكي اإلياابيوالدعم لتحديد التدخل  .2

 .في العملية التعليميةبة ز املشاراة املث ي للطليتعز ل الصفيةبفئة تنظيم وإدارة الفهم ايفية  .3

 .والتشخيص السلوكي وإجراءاتهالتقييم  ايفيةفهم  .4

 تطوير خطة تدخل ملساعدة الطلبة الذين يعانون من االضطرابات االجتماعية واالنفعالية      .5

 للتعامل مع األطفال من ووي االضطرابات االجتماعية واالنفعالية. فعالية خطة التدخلفهم ايفية تقييم  .6

 

 مخرجات التعلم: 

 على:    
ً
  عند االنتهاء من دراسة املقرر، من املتوقع أن يكون الطالب قادرا

 .السلواية واالنفعالية ضطراباتووي اال  في مرحلة الطفولة املبكرةلتعرت ع ي الخصائص التعليمية والسلواية للمتعلمين ا -1

 .االستفادة من االستراتيايات املناسبة لدعم النتائج املرجوة وات األهمية االجتماعية -2

 .ضطربةمن السلوايات امل صفية للحدتصميم بفئات  -3

 .FA’sو ABC بما في ولك املقابالت واملالحظات والرسوم البيانية وقياس السلوكيتحديد طرق تقييم  -4

 .التربوية وتنمي املهارات االجتماعية لدى األطفالخطط التدخل ال ي تعكس أفضل املمارسات تطوير  -5

 .السلوكي لتحقيق املخرجات املطلوبة التدخلبرامج تقييم فعالية  -6

 

 :الكتب املقررة والقراءات اإلضافية 

  :الكتاب الرئيس ي   

 ( خصائص االضطرابات السلواية او 2012غالب الحيارى  .) االنفعالية لألطفال واملراهقين. األردن: دار الفكر للنشر

  والتوزيع

 :الكتب واملراجع التي يوص ى بها العربية /األجنبية 

 ( االضطرابات السلواية واالنفعالية. طء. عمان: دار املسيرة.2007القمشي مصطفى نوري؛ املعايطةي خليل عبد الرحمن .) 

 ( 2003يحيىي خولة .) ي عمان: دار الفكر. االحتياجات الخاصةإرشاد أسر ذوي 

  ي ترجمة د. عالء اإلرشاد األسري لألطفال ذوي الحاجات الخاصة(.  2001مورنجي ) –روز ماري الجيي د. ديبي د. انيلز

 القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 2الدين افافيي ا

 Flick, G.I. (2000). Understanding and managing emotional and behavior disorders in the 

classroom. New Jersey; Pearson. 
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 Gorman, J.C. (2004). Working with challenging parents of children with special needs. Thousand 

Oaks, CA. Corwin Press. 

 Hallahan, D.P., & Kauffman, J.M., (2006). Exceptional Learners: An introduction to special 

education (10th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.  

 Holcomb, E.L. (2001). Asking the right questions: Techniques for collaboration and school 

change. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

 Jaksec, III, C.M. (2005). The difficult parent: An educator’s guide to handling aggressive 

behavior. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

 Kirk, S.A., Gallagher, Gallagher, J.J., & Anastasiow, N.J. (2003). Educating exceptional children. 

Boston, MA: Houghton Mifflin. 

 McEwan, E.K. (2005).  How to deal with parents who are angry, troubled, afraid, or just plain 

crazy. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

 Powell, T., & Ogle, P. (1985). Brothers and sisters: A special part of exceptional families. 

Baltimore, MD: Paul Brookes. 

 Robins, K.N., Lindsey, R.B., & Terrell, R.D. (2002). Culturally proficient instruction: A guide for 

people who teach.  

 Simon, R. (2003). Riding the Bus with my Sister. New York, NY: Penguin Group. 

 Turnbull, A., Turnbull, R., Erwin, E., and Soodak, L. (2016). Families, Professionals, and 

Exceptionality: Positive outcomes through partnerships and trust (7th ed.).  Upper Saddle 

River, NJ: Merrill Prentice Hall. 

 

 املواقع اإللكترونية  
http://www.ldonline.org 

lewisschool.orghttp://www. 

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.psychtest.com 

hoover.stanford.edu-http://www 

http://www.nild.net 

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

html 

www.athealth.com 

http://www.werathah.com  

hoover.stanford.edu-http://www 

http://www.nild.net 

 

     :متطلبات املقرر 

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

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

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

 إوا تااوزت نسبة غيابه عن املحاضرات  .4
ً
 محروما

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

 عدم استخدام الجوال أثناء املحاضراتي وعدم تصوير أو تسجيل املحاضرات إال بإون أستاو املقرر. .5

 ت ولك.عدم التغيب عن االختبارات إال بعذر مقبول وتقديم أوراق رسمية تثب .6

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

ً
 يعد الطالب راسبا

 املشاراة في املناقشات الصفية واألنشطة الجماعيةي واستالم اتاب املقرر في املوعد املحدد له. .8

 لهاي فتأخيرها سيعرض الطالب للخصم من درجاته.    القيام باملهام والتكليفات املطلوبةي وتسليمها في املوعد املحدد  .9

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

 مراعاة األمانة العلمية في النقل والتوثيق. .11

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.psychtest.com/
http://www-hoover.stanford.edu/
http://www.nild.net/
http://www.pacificnet.net/~mandel/SpecialEducation.html
http://www.pacificnet.net/~mandel/SpecialEducation.html
http://www.athealth.com/
http://www.werathah.com/
http://www-hoover.stanford.edu/
http://www.nild.net/
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 اسم املقرر ورقمهي التكليفي واسم التالية: اسم البيانات يتضمن غالت لها يكون  أن ي يراعياملكتوبة الواجبات تقديم عند .12

 والعناوينقياس  بنمط مطبوعة وتكون التكليفات التسليمي تاريخ الدراس يي الفصل أستاو املقرري اسم القيدي رقم الطالبي

 14درجة   Simplified Arabicالرئفسة بنمط 

 بأنه ياب أال تتااوز نسبة النسخ  يSafe Assignتحميل التكاليف املطلوبة ع ي نظام . .13
ً
 %.25علما

 يقوم أستاو املقرر بتحميل درجات الواجبات ع ي البالك بورد قبل االمتحان النهائي للمقرر.  .14

 

   :استخدام البالك بورد 

 ع ي األقلي حيث سفتم إرسال جميع املواد التعليمية  .1
ً
يتوقع من الطالب استخدام البالك بورد ثالث مرات اسبوعيا

 .(ع ي البالك بورد Rubricsوالتعليمات الخاصة باملقرري والتكليفاتي ومعايير التصحيح ) 

ياب ع ي الطالب تحميل التكاليف واملهام املطلوبة ع ي البالك بوردي وع ي طلبة كلية التربية )فقط( تحميل بعض  .2

 .
ً
 التكليفات ع ي نظام التاسك ستريم أيضا

 

 :مصفوفه املقرر 

مخرجات  التقييم )واجبات املقرر(

 التعلم

أهداف 

 املقرر 

املهنية  املعايير القطرية املنقحة

 ادة التربويينللمعلمين/ الق

مخرجات التعلم 

 الخاصة بكلية التربية

 دراسة الحالة-االمتحانات 

 العرض التوعوي 

1 1 1,2, 3, 5,6 

 

1 

 5-4-  -2 5 ,3 ,2 ,1 2 2 العرض التوعوي -االمتحانات 

 دراسة الحالة-االمتحانات 

 خطة التدخل

3 3 1, 2, 3, 5 5 

 5-1 1,2,3,5,6 4 4 دراسة الحلة-االمتحانات 

  8-7-5-1 1,2,3,5,6 5 5 خطة التدخل-االمتحانات 

 4-2 5,6 6 6 خطة التدخل-االمتحانات
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 :محتوى املقرر وتوزيعه 

 األسبوع املحتوى  الواجبات 

العرض  

التوعوي 

–التقديمي 

 االمتحانات 

  األول  واملنهج الدراس ي املقرر نظرة عامة ع ي 

 الثالث  - الثاني  في األطفال الصغار الطبيعي وغير الطبيعي النمو االجتماعي والعاطفي 

  الرابع  مقدمة في االضطرابات االجتماعية والعاطفية واستمرارية من دعم السلوك اإلياابي

 خامسال خصائص األطفال الذين يعانون من اضطرابات اجتماعية وعاطفية

  لسادس ا استراتيايات إدارة الفصل الدراس ي 

 سابع ال منتصف الفصل امتحان  

 –دراسة الحالة 

 خطة التدخل 

 االمتحانات 

 التاسع  –ثامن ال نظرة عامة ع ي التقييم الوظيفي

 العاشر اختيار السلوايات املستهدفة وتطوير األهدات السلواية

 الحادي عشر تعريف املشكلة من خالل املراقبة املنهجية

 الثالث عشر  –الثاني  وتقييمهاوضع خطط التدخل وتنفيذها 

 الرابع عشر إدارة الذات 

 الخامس عشر  أخالقيات إجراءات تغيير السلوك

 السادس عشر  االمتحان النهائي 

 

  :)التقييم )واجبات املقرر 

 ( 15عرض توعوي)٪ ألولياء : تصميم عرض توعوي حول االضطراب العاطفي أو االجتماعي في مرحلة الطفولة املبكرة

 األمور واملعلمين )واجب جماعي من ثالث طالبات(.

 ( 15دراسة حالة:)٪  دراسة حالة طفل من ووي اإلعاقة وإعداد تقرير مفصل عن تطوره االجتماعي واالنفعالي والسلوكيي

 ووصف وتشخيص أي اضطراب وفقا ملحتوى املقرر والقراءات الخارجية )الواجب فردي(

 ( 10خطة التدخل:)٪  خطة عالجية تهدت إلي تنمية مهارات الطفل االجتماعية واملساعدة في التكيف النفس ي وضع

 واالجتماعي له )الواجب فردي(

 ( 5عرض تقديمي :)%)تقديم عرض لدراسة الحالة وخطة العالا )الواجب فردي 

 ( 25امتحان منتصف الفصل:)٪  املقدمة خالل سفتم إجراء اختبار منتصف الفصل لتقييم فهم الطلبة للمعلومات

 .األسابيع خالل النصف األول من الدورة. وسيحتوي االختبار ع ي أسئلة اختيار من متعددة وأسئلة وات إجابات قصيرة

 ( 35االمتحان النهائي:)٪  سفتم إجراء االختبار النهائي في نهاية الفصل الدراس ي. وسيكون شامال. ويتم تقييم الطلبة في

جميع املواضيع ال ي تمت مناقشتها في الفصل أو في القراءة املعينة. وسيكون مزيًاا من أسئلة االختيار من متعدد وأسئلة 

 .اإلجابة القصيرة وربما سؤال مقالي واحد أو أاثر
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  الدرجات:توزيع 

 تاريخ التسليم  الدرجة أدوات التقييم           م

 23/10/2019 15 دراسة حالة لطفل من ووي اإلعاقة تراز ع ي نموه االجتماعي واالنفعالي )واجب فردي( 1

 16/10/2019 25 امتحان املنتصف 2

 13/11/2019 10 فردي(تطوير خطة تعديل سلوك لتنمية وتطوير مهارات الطفل االجتماعية )واجب  3

تصميم عرض توعوي حول أحد االضطرابات السلواية /االنفعالية موجهة للمربين  4

 واملدرسين )واجب جماعي(
15 

28/10/2019 

6/11/2019 

 27/11-25/11 5 عرض فردي لدراسة الحالة وخطة تعديل السلوك 5

 يحدد الحقا 35 االمتحان النهائي 6

  100املجموع = 

 

  التقييم:نظام 

الدرجة   النسبة املئوية الوصف 

A 100 – 90 ممتاز% 

B+ 90إلي أقل من  85 جيد جدا مرتفع 

B 85إلي أقل من  80 جيد جدا 

C+ 80إلي أقل من  75 جيد مرتفع 

C 75إلي أقل من  70 جيد 

D+ 70إلي أقل من   65 مقبول مرتفع 

D  65إلي أقل من   60 مقبول 

F 60أقل من  راسب 

 

 :النزاهة األكاديمية 

تسيييجيلهم  لدى الطالب جميع ويقر .للسيييلوك واضيييحة بمعايير قطر جامعة طالب جميع تزويد إلي الجامعي النذاهة ميثاق يهدت

  وإجراءاتهي بامليثاق ودرايتهم بمعرفتهم للمقررات
ً
 طبيعة وات املرتكبة املخالفات تكون  وقد .انتهااه بتبعات معرفتهم عن فضيييال

وعليهي فإن أية محاوالت من جانب الطالب لتقديم عمل األخرين ع ي أنه لهم أو نااحهم في اختبار  .أكاديمية غير أو أكاديمية

من خالل اسييييتخدام طرق غير شييييرعية سييييوت يعتبر جريمة ابيرة وتعرض مرتكبءها إلي إجراء تأديبيي اما أن مسيييياعدة طالب آخر 

م اإلبالغ عنه يعتبر أيضييييا خرق ابير لألمانة األكاديمية. وملزيد من التفاصيييييلي يرجي بهذه الصييييورة غير األمينة أمر غير أميناي وعد

catalog-undergraduate-static_file/qu/students/documents/students/http://www.qu.edu.qa- االطالع ع ي رابط دلييييييل الطييييياليييييب الجيييييامعي:

ar.pdf-2018-2017  وملزيد من املعلومات االطالع ع ي رابط ميثاق النذاهة االكاديمية : conduct-of-http://www.qu.edu.qa/ar/students/code 

 

 استعمال األفكار األدبية وانتهاك حقوق التأليف : 

يعد احترام اإلبداع الفكري من املسائل املهمة في املجال األكاديميي وينطبق ولك ع ي أعمال املؤلفين والناشرين في كافة األشكال. 

صورة وطريقة وشروط النشر والتوزيع. واقاعدة عامة فإن  بهي وحق السرية وحق تحديدويشمل هذا احترام ِنسب العمل للقائمين 

 من
ً
 مسبقا

ً
ومن أمثلة  .صاحب حقوق التأليف نسخ أو توزيع أو اشتقاق أو عرض األعمال املحمية بموجب حقوق التأليف يتطلب إونا

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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كلماتهم دون إون منهمي واستخدام كلمات اآلخرين أو أسماءهم  املخالفة األكاديمية استخدام أعمال اآلخرين أو أفكارهم أو صورهم أو

أو عباراتهم أو جملهم أو فقراتهم أو موضوعاتهمي دون عالمات اقتباسي أو عدم توضيح املصدر املنقول عنهي وانتهاك امللكية الفكرية 

وكل ولك يعتبر خرق ابير لألمانة األكاديمية.  بما في ولك االنتحال وخرق الخصوصية والدخول غير املصرح به وانتهاك حقوق التأليفي

 .50وملزيد من التفاصيلي يرجي االطالع ع ي دليل الطالب الجامعي ص 

 

 :الغش  

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

 االختبارات وإجراءات األكاديمية النذاهة ميثاق یخالف عمل أي في املشاراة أو القیام تانب الطالب وع ي .الجامعة من النهائي الفصل

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

شراة ما  شخص أو يكون التضليل في األعمال املقدمة للمقررات اتقديم مواد ماهزة أو مشتراه منبالهدوء الواجب توافره فيه. وقد 

وملزيد من التفاصيلي يرجي االطالع ع ي دليل الطالب مثل املقاالتي والتقارير واألبحاثي أو تقديم العمل املعد ملقرر ما في مقرر آخر. 

 . 50-49الجامعي ص 

 

 :دعم عملية التعلم 

يوفر مراز دعم تعلم الطالب خدمات أكاديمية شاملة لجميع طلبة جامعة قطر. وللمراز مناخ داعم ومشجع ع ي النمو 

والتطوري حيث يتلقى الطلبة املساعدة في مقرراتهم الدراسيةي وواجبات الكتابة والتأقلم مع الحياة الجامعية واثير من الجوانب 

 ي يقدمها مراز دعم تعلم الطالب تدريس األقران والدروس التكميلية ودعم الكتابة األكاديمية األخرى. وتشمل البرامج ال

وللحصول ع ي معلومات أاثر يمكنك الرجوع إلي موقع مراز دعم  باإلضافة الي خدمة التوجيه األكاديمي وورش العمل املتنوعة. 

 support-learning-development/student-and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support :تعلم الطالب ع ي الرابط

 

 :واحة النجاح / كلية التربية 

تهدت واحة النااح بكلية التربية إلي تعزيز ودعم طلبة الكلية ملواصلة النااح والتفوق في مقرراتهم الدراسية وتذليل العقبات 

ال ي تواجههمي إضافة إلي خلق مناخ داعم ومشجع ع ي النمو والتطور. ويتم ولك بعدة طرق تتمثل في برامج تدريس األقران الذي 

لذي يلعبه الطلبة في تشجيع أقرانهم ودعم بعضهم البعض بشكل مستمر أثناء دراستهم الجامعيةي يراز ع ي الدور الرئفس ي ا

إضافة إلي أشكال أخرى من الدعم قد تتضمن ورش لتنمية املهارات األكاديمية الشخصية األساسيةي واذلك فصول للتقوية 

 التواصل مع واحة النااح ع ي البريد الرسمييرجي ومراجعات الدروس وخدمات أخرى. للحصول ع ي خدمات الدعمي 

 cedso@qu.edu.qa  

 

 :دعم ذوي االحتياجات الخاصة 

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

ة وااللتحاق بالتعليم للجميع"ي ترحب جامعة قطر بالطلبة ووي االحتياجات الخاصة في جميع البرامج التعليمية لتحقيق العدال

وتحث الطلبة من ووي االحتياجات الخاصةي بما في ولك االحتياجات الخاصة املرئيةي مثل اإلعاقة الجسدية واإلصابات املؤقتةي 

راض املزمنةي صعوبات التعلمي إصابات الدماغ واالعصابي نقص االنتباه / اضطراب واالحتياجات الخاصة غير املرئيةي مثل األم

النشاط املفرطي أو االضطرابات النفسيةي ع ي مناقشة الدعم األكاديمي املناسب لهم مع مراز الدمج ودعم االحتياجات 

 :موقع مراز دعم تعلم الطالب ع ي الرابط وللحصول ع ي معلومات أاثر يمكنك الرجوع إلي الالزمة.الخاصة وتقديم األوراق 
  needs-development/special-and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support 

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

مع طالبها وأعضاء هيئة التدريس وعالقاتهم ببعضهم البعض مستهدفة من ولك  تنتهج جامعة قطر سياسة عادلة في التعامل

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

سياسة الشكاوى واجراءاتهاي يمكنك  وللحصول ع ي معلومات أاثر حول  .myBanner  .النظام اإللكتروني للشكاوى واملوجود ع ي

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

 

 

 

 

 

 املالحق

 :املعايير املهنية الوطنية للمعلمين في دولة قطر 

 .الطلبة وتحصيل أداء لتطوير التخطيط .1

 .امتعلمين وتطويرهم التعلم عملية في الطلبة اشراك .2

 .للتحدي ومثيرة وداعمة آمنة بفئة توفير .3

 .تحصيلهم لتحسين التقييم بيانات واستخدام الطلبة تعلم تقييم .4

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

   .واملجتمع األمور  اولياء مع الفعالة الشرااة ع ي الحفاظ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيح معلومةي طريقة تنفيذ  ع ي الطالب املعلم الذي يواجه تحديات في التعلمي أو يحتاا لبعض املساعدة مثل:

 الواجباتي أو أي مساعدة أخرىي التواصل مع أستاو املقرر للحصول ع ي املساعدة املناسبة.

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

 معيار تقييم واجب دراسة الحالة 

 

 

 

 

 

 محقق للهدف مقبول  بحاجة لتحسين ضعيف املعيار

التحليل 

 والتركيب

ال توجد بيانات )لم تذار 

مصادر في دراسة الحالة(؛ 

هناك حد أدنى من تفاصيل 

نقاط القوة والضعف لدى 

 الطالبي إلخ.

يتضمن بيانات من مصدر 

مصدرين )لم ترد واحد إلي 

املصادر في دراسة الحالة( ؛ 

الحد األدنى من تفاصيل 

نقاط القوة والضعف لدى 

 .الطالب ي إلخ

يتضمن بيانات من ثالثة 

مصادر ع ي األقل )وارت 

املصادر بوضوح في دراسة 

الحالة( ؛ يكشف عن 

نقاط القوة والضعف 

 .لدى الطالب ي إلخ

مصادر  4يتضمن بيانات من 

م وار املصادر أو أاثر )يت

بوضوح في دراسة الحالة( ؛ 

يكشف عن نقاط القوة 

 .والضعف لدى الطالب ي إلخ

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

PLO6.االنخراط بنشاط في ماال البحث العلمي في التعليم : 

ال يحدد األنماط ال ي تؤدي  التشخيص

املشكلة أو املوقف ؛ ال  إلي

يصف األسباب املحتملة ؛ لم 

يتم تضمين أي خصائص 

 مهمة أخرى للطالب

ال يحدد األنماط ال ي تؤدي 

إلي املشكلة أو املوقف ؛ ال 

يصف األسباب املحتملة ؛ لم 

يتم تضمين أي خصائص 

 مهمة أخرى للطالب

يصف األنماط ال ي تؤدي 

إلي تلخيص املشكلة أو 

األسباب  املوقف ؛ يصف

املحتملة ؛ لم يتم تضمين 

أي خصائص مهمة أخرى 

 للطالب

وصف مفصل لألنماط ال ي 

تؤدي إلي ملخص للمشكلة أو 

الوضع ؛ يصف األسباب 

املحتملة ؛ يتضمن خصائص 

 مهمة أخرى للطالب

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

PLO 1 :.تطبيق النظريات واملفاهيم األساسية للموضوع في البفئات التعليمية 

ال يوجد ملخص للنتائج؛  التقييم

أدلة ما قبل وبعد التدخل 

ضعيفة أو مفقودة؛ ال يوجد 

 قرار باالنتهاء أو اإلحالة

ملخص قصير للنتائج ؛ أدلة 

ما قبل وبعد التدخل ضعيفة 

أو مفقودة ؛ ال يوجد قرار 

 أو اإلحالةباالنتهاء 

يتضمن ملخص النتائج 

واألدلة السابقة والالحقة 

للتدخل وقرار اإلنهاء أو 

 اإلحالة

ملخص مفصل للنتائج ؛ 

يتضمن أدلة قوية قبل وبعد 

التدخل ؛ يشمل قرار اإلنهاء أو 

 اإلحالة

ال يوجد وصف للخبرة  التفكر

 والتحديات والنااحات

 

الوصف بحده األدنى للخبرة 

 والنااحاتوالتحديات 

 

وصف كامل للخبرة 

 .والتحديات والنااحات

 وصف مدروس    للخبرة

 والتحديات و

 نااحات

فنيات 

 الكتابة

الورقة مكتوب بشكل رديء؛ 

ال توجد عناوين ألجزاء 

 الورقة؛ توجد الكثير

من األخطاء اللغوية و / أو 

 الطباعية

 صفحات  8؛ الورقة أقل من 

الورق مكتوب بشكل رديء؛ 

توجد عناوين ألجزاء ال 

الورقة؛ توجد الكثير من 

 االخطاء

 اللغوية و / أو الطباعية

 صفحات  8؛ الورقة أقل من 

 

الكتابة متوسطة 

كل جزء من  الجودةي 

 الورقة له عنوان؛

توجد بعض األخطاء 

 اللغوية و / أو الطباعي ؛

 10-8طول الورقة 

 صفحات 

 الورق مكتوب بشكل جيد ؛ كل

الحد األدنى  القسم املسمى ؛

من األخطاء النحوية أو 

 اإلمالئية ؛ طول الورقة

 صفحات 8-10
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  تقييم خطة التدخلمصفوفة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 املعيار  حقق الهدف مرض ي  بحاجة إلى تحسين غير مرض ي

ال تساعد في التقديم 

  للمشروع

تفتقر إلي الوضوح أو 

  التفصيل

يقدم معلومات تفصيلية   امقدمة 

وجود بعض عن املشروع مع 

 األخطاء أو النقص

يقدم معلومات تفصيلية   واضحة 

  .ومنطقية امقدمة عن املشروع

 املقدمة

معلومات خط القاعدة غير 

مكتملة أو غير صحيحة 

اإلهمال واضح في جمعها 

 وتسجيلها وعرضها 

في جمع توجد أخطاء 

البيانات أو تسجيلها أو 

عرضها سبب عدم وضوح 

 في املعنى

معلومات خط القاعدة تم جمع 

وتسجيلها وعرضها مع بعض 

 األخطاء

 

تم جمع معلومات خط القاعدة 

بطريقة صحيحة وتم تسجيلها 

وعرضها بدون أخطاءي طريقة 

 عرضها تبين املصدر 

 وتوضح املعلومات

نتائج 

خط 

 القاعدة

الخطة موضحة بشكل 

ضعيف ولها عالقة بسيطة 

ببيانات الخط القاعدي أو 

الحديثة. طرق باألبحاث 

التدريس املقترحة محدودة 

 وغالبا غير مناسبة.

الخطة تفتقر إلي الوضوح 

والربط مع بيانات الخط 

القاعدي و/أو األبحاث 

الحديثة. طرق التدريس 

املقترحة محدودة وغير 

مرتبطة ببيانات الخط 

القاعدي. استخدام بسيط 

أو ال يوجد استخدام 

 للتكنولوجيا 

ات الخطة موضحة بشكل ك

ومرتبطة ببيانات الخط القاعدي 

واألبحاث الحديثة. وتقترح ماموعة 

من طرق التدريس مع استخدام 

 محدود لتكنولوجيا التعلم والتعليم

الخطة واضحة ومفصلة وتستند 

بوضوح إلي بيانات الخط القاعدي 

وع ي األبحاث الحديثة. الخطة 

تحتوي ع ي ماموعة من طرق 

جيا التدريس بما في ولك تكنولو 

 التعلم والتعليم

خطة 

 التدخل

التوثيق واملراجع لفست 

 APAبطريقة منسقة 

 وال باي نظام توثيق معروت

التوثيق و / او املراجع 

 منظمة بشكل مقبول ولكن 

  APAلفس بطريقة 

و/أو هناك العديد من 

األخطاء في التنسيق أو 

 نقص في املعلومات 

جميع معلومات املصادر موجودةي 

ع ي الرغم من وجود العديد من 

األخطاء في توثيق املراجع بطريقة 

APA  

ال توجد أخطاء أو أخطاء بسيطة 

غير جوهرية في التوثيق بطريقة 

APA 

جميع املعلومات الخاصة باملراجع 

 موجودة.

التوثيق 

 واملراجع
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 الجماعيلعرض التوعوي مصفوفة تقييم ا 

 املعيار
 حقق الهدف

 

 مرض ي

 

 بحاجة إلى تحسين

 

 غير مرض ي

 

ت
 املحتوى واملعلوما

 املعلومات تتعلق باملوضوع املقدم 

 كل نقاط املوضوع واألفكار مدرجة 

  املعلومات منظمة متسلسلة

ومأخووة من مراجع حديثة 

 ومتنوعة

 مراجع 6ال تقل عن      

  الكثير من املعلومات تتعلق

 باملوضوع املقدم 

  معظم نقاط املوضوع

 واألفكار مدرجة 

  معظم املعلومات منظمه

 ومتسلسلة

  معظم املراجع حديثة

 مراجع  4ومتنوعةي 

  بعض املعلومات ال تتعلق

 باملوضوع املقدم 

  بعض النقاط واألفكار غير

 مرتبطة باملوضوع

  بعضها منظم 

  بعضها متسلسل 

 وأغلبها من اإلنترنت  2ع املراج 

  معلومات عامة وال تتعلق

 باملوضوع املقدم

  النقاط واألفكار غير

 مرتبطة باملوضوع

  غير منظمة 

  غير متسلسلة 

  ع ي 
ً
واالعتماد كليا

 االنترنت  

ظيم
 التن

  العرض منظم ومعد بشكل متميذ

 ومبتكر

 يسهل متابعته 

  يستعين باألمثلة واملؤثرات

 فيديو ...(   –املختلفة )صور 

  العرض منظم ومنطقي 

  يسهل متابعته مع بعض

 الجهد

  يستعين ببعض األمثلة

 واملؤثرات 

  العرض يتميذ بالضعف في

 التنظيم واإلعداد

  يصعب متابعته 

  األمثلة واملؤثرات قليلة جدا 

  التنظيم واإلعداد

ي سطحي 
ً
ضعيف جدا

 وعشوائي 

   
ً
 يصعب متابعته جدا

  ال يستعين باألمثلة

 واملؤثرات 

ض
 العر

  التحدث بصوت مرتفع وواضح

 وبثقة

 جذاب وممتع طول فترة العرض 

  كافة أدوات العرض معدة من قبل 

  التفاعل مع الحضور ابير 

  الرد ع ي أسئلة الحضور 

  التحدث بصوت مرتفع

 وواضح 

 ممتع بعض الش يء 

  أدوات العرض معدة من قبل 

  التفاعل مع الحضور بسيط 

  الرد ع ي معظم األسئلة 

  التحدث بصوت منخفض 

 غير ممتع 

  بعض أدوات العرض غير

 معدة 

  التفاعل بسيط جدا مع

 الحضور  

   الرد ع ي القليل من األسئلة 

 التحدث بدون ثقة ومتردد 

 سطحي وممل 

  أدوات العرض غير معدة 

  ال يوجد تفاعل مع

 الحضور 

  األسئلةتانب الرد ع ي 

ستوى االلتزام
 م

  تم التسليم والعرض في التاريخ

 املحدد

  التذم بمدة العرض 

  تم التسليم والعرض في

 التاريخ املحدد

  تااوز بعض الش يء في مدة

 العرض

  لم يتم التسليم في التاريخ

 املحدد

  أطال في مدة العرضي أو فيه

 تقصير 

  تم التأجيل أاثر من مرة 

 
 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/ة: اسم  -

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

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

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

 وتسليمه الى أستاذ املقرر القسم هذا )يرجى التوقيع على 


