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 جامعة قطر

 قسم العلوم النفسية  –كلية التربية 

  توصيف مقرر 
 

 :بيانات املقرر 

 SPED 305:رمز ورقـم املقــرر                          املمارسات الشاملة من خالل التربية الخاصة  :املقــرر اسم 

                    ساعات مكتسبة                   3 عدد الساعات املعتمدة:                                                                                  EDUC301: املتطلب السابق

               قسم العلوم النفسية                                               القسم األكاديمي:

                   208كلية التربية  :رقم القاعة        صباحا 10.45 – -9.30 االثنين واألربعاء    مواعيد محاضرات املقرر: 

               

 :بيانات أستاذ املقرر 

 اu.qaafakhrou@qu.ed البريد االلكتروني:                                             عبدالناصر فخرو  : د.املقرر اسم أستاذ 

 B04-214: رقم وموقع املكتب                                                      11-9 األحد والثالثاء . لساعـات املكتبيـة:ا

 

  :اإلطار املفاهيمي لكلية التربية 

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

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

 التدريس:

 املحتوى:  - 1            
ً
 عميقا

ً
 للنظرياتيظهر فهما

ً
 الدراسية.  االساسية للمادةواملفاهيم  وكامال

 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:

 العلمي عن طريق التعلم من واملساهمة في األساس املعرفي للتعليم. يشترك بصورة نشطة في البحثالبحث 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     

 

  وصف املقرر: 

يدرس هذا املقرر االحتياجات االجتماعية / العاطفية واألكاديمية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة في إعدادات شاملة. الهدف األساس ي 

 لجميع الطالب. ومناهج من ش رئيسية،من هذه الدورة هو تقديم استراتيجيات 
ً
أنها أن تساعد في جعل فصل التعليم العام أكثر شموال

 .واالستجابة للتدخل التعاون،ونماذج  الشاملة،واملمارسات الصفية  اإلعاقة،تشمل املواضيع التي يتم تناولها خصائص 
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  املقرر: أهداف 

 فهم إجراءات تصميم التدريس والتقييم الفعال واملتسق لجميع الطالب .1

عمليات التعلم والعوامل التي تؤثر على تعلم الطالب وإثبات هذه املعرفة من خالل التخطيط ملمارسات فعالة وشاملة في فهم  .2

 الدراس ي،الفصل 

تعرف على كيفية إنشاء مناخ داخل الفصول الدراسية يعزز التعلم واإلنصاف والتميز واستخدام هذه املعرفة لالستجابة  .3

 .لالحتياجات الفردية

 

 للمقرر ات التعلم مخرج 

 املتعلمين،إظهار فهم إجراءات تصميم التدريس والتقييم الفعال واملتسق لجميع  .1

إظهار فهم عمليات التعلم والعوامل التي تؤثر على تعلم الطالب وإثبات هذه املعرفة من خالل التخطيط للممارسات الفعالة  .2

 الدراس ي،الشاملة للفصل 

يعزز التعلم واإلنصاف والتميز واستخدام هذه املعرفة لالستجابة الحتياجات التعلم  إنشاء مناخ داخل الفصول الدراسية .3

 .الفردية

 

 :الكتب املقررة والقراءات اإلضافية 

  :الكتاب الرئيس ي   

 Vaughn, S. Bos, C., & Schumm, J. (2011). Teaching Students who are Exceptional, Diverse, and At-Risk in 

the General Education Classroom (5th Ed.), Boston: Allyn and Bacon 

 :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 االس1996الخطيب، جمال ،) ،41 – 40، 8رة. مجلة املنال. 

 ( دراسة لبعض عوامل الخطر املرتبطة باالعاقة في دولة االمارات العربية املتحدة. بحث مقبول للنشر 1997الخطيب، جمال .)

 في مجلة كلية التربية، جامعة االمارات.

 ( صعوبات التعلم ما بين النظ2007خليفة، بتول، العلي، شريفة & الزوراس، براندا .) رية والتطبيق، الدوحة: مطابع علي بني

 علي.

 ( تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في صفوف الدمج: ترجمة : محمد 2011داني بريانت و ديبورا سميث ، بريان بريانت )

  2011دار الفكر ناشرون وموزعون  –حسن إسماعيل.  عمان 

  ( تكييف مناهج2015روث كوك، داني كالين، ديبورا شين .)  الطفولة املبكرة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة. ترجمة: إيمان

 الزبون و نواف اليود. عمان : دار الفكر ناشرون وموزعون.

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

  ( التربية الخاصة في مرحلة الطفولة امل2010شارون رافيرا ) بكرة من الوالدة وحتى ثمانية سنوات :استراتيجيات لنتاجات

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

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

 ( االع1998عبد العزيز السرطاوي، وجميل الصمادي :) .اقات الجسمية والصحية، مكتبة الفالح 
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 ( سيكلوجية األطفال غير العاديين، استراتيجيات التربية الخاصة، الجزء الثاني، ط 1990فتحي السيد عبد الرحيم :)دار 4 ،

 القلم الكويت. 

 لتطبيقات. ترجمة: علياء (.البحث في التربية الخاصة: التصميمات واملناهج وا2020و اندريو ويلي )  فليب روملير و بريان كوك

 حمدي. 

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

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

 (: التدريبات العملية للقائمين على رعاية ذوي االعاقات الذهنية، الجزء األول، مكتبة النهضة املصرية، 1999) محمد على كامل

 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 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1        

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/                        https://www.tandfonline.com/doi/abs/3 

     :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

 إذ .4
ً
 محروما

ً
 %، وتتضمن هذه النسبة اإلجازات املرضية.   25ا تجاوزت نسبة غيابه عن املحاضرات يعد الطالب راسبا

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

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

 متغ .7
ً
 إذا تغيب عن امتحان آخر الفصل الدراس ي بدون عذر مقبول وتقديم ما يثبت ذلك.يعد الطالب راسبا

ً
 يبا

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

 لخصم من درجاته.    القيام باملهام والتكليفات املطلوبة، وتسليمها في املوعد املحدد لها، فتأخيرها سيعرض الطالب ل .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 Assignتحميل التكاليف املطلوبة على نظام  .12
ً
 %.25، علما

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

http://www.charterarts.org/wp-content/uploads/2014/09/Inclusive-Practices.pdf
https://www.pearsonhighered.com/assets/preface
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
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   :استخدام البالك بورد 

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

 .بالك بورد(على ال Rubricsالخاصة باملقرر، والتكليفات، ومعايير التصحيح ) 

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

 .
ً
 نظام التاسك ستريم أيضا

 

  مصفوفة املقرر 

مخرجات  التقييم )واجبات املقرر(

 التعلم

أهداف 

 املقرر 

املهنية  املعايير القطرية املنقحة

 معلمين/ القادة التربويينلل

مخرجات التعلم 

 الخاصة بكلية التربية

 1 1 1 1 تقرير الفيلم

 2 2 2.3.5 4.3.2 الخطة التربوية الفردية

 3 3 .4.5.6 .2.3.4.5 خطة درس

 IEP 5.6.7 2.4.6 5 4الخطة التربوية الفردية

 6 5.4 4 6.7.8 خطة درس

9 8 6 7 

 8 4.5.6 5.7.8 4.5 خطة الدرس + تقرير الفيلم 

 

  :محتوى املقرر وتوزيعه 

 الواجبات املحتوى  األسبوع

  الجزء األول : أساسيات التربية الخاصة والتعليم الشامل  األول 

 الخطة الفردية

وعرض خطة 

 الدرس

 االستجابة للتدخل: تطوير النجاح لجميع املتعلمين الثاني

  التواصل والتعاون مع املختصين واألسر الثالث

 تدريس الطالب املتنوعين ثقافيا ولغويا الرابع

 تعزيز القبول االجتماعي وإدارة سلوك الطالب الخامس

 الجزء الثاني. تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة السادس

  اختبار منتصف الفصل السابع

 عرض ةتعليم الطالب ذوي صعوبات التعلم واضطراب نقص االنتباه وفرط الحرك الثامن

 خطة

 الدرس

 وتقرير

 الفيلم

 تعليم الطالب ذوي اضطرابات التواصل التاسع

 تعليم الطالب ذوي االضطرابات االنفعالية والسلوكية  العاشر

 تعليم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد / اضطرابات النمو  الحادي عشر

 ة والنمائيةتعليم الطالب ذوي اإلعاقات الذهني الثاني عشر

 تعليم الطالب ذوي االعاقات األقل انتشارا  الثالث عشر

 الجزء الثالث. ممارسات التدريس: التمايز  في  التدريس والتقييم لجميع املتعلمين الرابع عشر 

 تسهيل القراءة -تعزيز التميز من خالل ارتباط التدريس والتعلم  الخامس عشر 

  هائياالمتحان الن السادس عشر
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  :)التقييم )واجبات املقرر 

 ( 15خطة الدرس)%:  ُيطلب من الطالب تصميم خطة درس في مجال الدعم التعليمي اإلضافي )تصميم استراتيجيات مختلفة تساعد

 .الطالب على التعلم: ثالث استراتيجيات( ويمكنه تحديد التعديالت والتكيفات للطالب اعتماًدا على نوع وطبيعة اإلعاقة

 كتابة تقرير عن مشاهدة فيلم يتعلق بإدماج اإلعاقة في الفصل الدراس ي وتقرير كامل مرتبط (15%)   املقدمةرير عن أحد األفالم تق

 .باملعايير. قادرة على رسم توصيات تعليمية ووجهة نظر نقدية

  الفردية التربويةالخطة)  IEP (%10  .:-  معايير الدوليةالفردية وفًقا لل التربويةيكتب الطالب الخطة CEC  و )يتم تحديد الفريق في الخطة

التعليمية الفردية( مع مراعاة كتابة األهداف القصيرة والطويلة األمد املصاغة جيًدا والقدرة على تحديد نقاط القوة والضعف. الطالب. 

 .اإلعاقةاستراتيجيات التخطيط وطرق التدريس والوسائل التعليمية وأدوات التقييم املناسبة لطبيعة 

 ( 25امتحان منتصف الفصل%.)  سيتم إجراء اختبار منتصف املدة لتقييم فهم املرشحين للمعلومات املقدمة في غضون أسابيع خالل

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

 ( 35االمتحان النهائي%.) النهائي في نهاية الفصل الدراس ي. ستكون شاملة. تقييم املرشح هو شامل لجميع املواضيع  سيتم إجراء االختبار

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

 .واحدة أو أكثر

 

 :توزيع الدرجات 

جةالدر  تاريخ التقديم  م أدوات التقييم 

 .1 خطة درس  15 درجة 

 .2 تقرير الفلم  15 درجة 

درجات 10   3 الخطة التربوية الفردية  

 .4 امتحان منتصف الفصل 25 درجة 

 5 االمتحان النهائي  35 درجة من إدارة القبول والتسجيل يحدد

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 
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 :النزاهة األكاديمية 

 تسحححححححجيلهم للمقررات لدى الطالب جميع ويقر .للسحححححححلوك واضححححححححة بمعايير قطر جامعة طالب جميع تزويد إلى الجامعي النزاهة ميثاق يهدف

  وإجراءاته، بامليثاق ودرايتهم بمعرفتهم
ً
 .أكاديمية غير أو أكاديمية طبيعة ذات املرتكبة املخالفات تكون  وقد .انتهاكه بتبعات معرفتهم عن فضححال

وعليه، فإن أية محاوالت من جانب الطالب لتقديم عمل األخرين على أنه لهم أو نجاحهم في اختبار من خالل اسححححححححححححتخدام طرق غير شححححححححححححرعية 

بالغ سحححوف يعتبر جريمة كبيرة وتعرض مرتكب ها إلى إجراء تأدي ي، كما أن مسحححاعدة طالب آخر لهذه الصحححورة غير األمينة أمر غير أمينا، وعدم اإل 

 :تحححبحححر أيضححححححححححححححححححا خحححرق كحححبحححيحححر لحححألمححححححانححححححة األكححححححاديحححمحححيححححححة. وملحححزيححححححد محححن الحححتحححفححححححاصحححححححححححححححيححححححل، يحححر حححى االطحححالع عحححلحححى رابحححط دلحححيححححححل الحححطححححححالححححححب الحححجححححححامحححعحححيعحححنححححححه يحححعححح

ar.pdf-2018-2017-catalog-undergraduate-students/documents/studentshttp://www.qu.edu.qa/static_file/qu/   مححزيححححححد مححن املححعححلححومححححححات االطححالع عححلححى ول

 conduct-of-http://www.qu.edu.qa/ar/students/code  رابط ميثاق النزاهة االكاديمية:

 

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

 من
ً
 مسبقا

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

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

فقراتهم أو موضوعاتهم، دون عالمات اقتباس، أو عدم توضيح املصدر املنقول عنه، وانتهاك امللكية الفكرية بما في ذلك االنتحال وخرق 

اصيل، ير ى الخصوصية والدخول غير املصرح به وانتهاك حقوق التأليف، وكل ذلك يعتبر خرق كبير لألمانة األكاديمية. وملزيد من التف

 .50االطالع على دليل الطالب الجامعي ص 

 

 :الغش  

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

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

شتراك فيه واإلخالل بنظام االمتحان أو بالهدوء الواجب توافره  ويتضمن الغش محاولة الغش في االمتحان أو املساعدة أو اال ".قطر بجامعة

شركة ما مثل املقاالت، والتقارير  شخص أو شتراه منفيه. وقد يكون التضليل في األعمال املقدمة للمقررات كتقديم مواد مجهزة أو م

 . 50-49وملزيد من التفاصيل، ير ى االطالع على دليل الطالب الجامعي ص واألبحاث، أو تقديم العمل املعد ملقرر ما في مقرر آخر. 

 

 :دعم عملية التعلم 

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

لبرامج الطلبة املساعدة في مقرراتهم الدراسية، وواجبات الكتابة والتأقلم مع الحياة الجامعية وكثير من الجوانب األكاديمية األخرى. وتشمل ا

تي يقدمها مركز دعم تعلم الطالب تدريس األقران والدروس التكميلية ودعم الكتابة باإلضافة الى خدمة التوجيه األكاديمي وورش العمل ال

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

 

 :واحة النجاح / كلية التربية 

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

إضافة إلى خلق مناخ داعم ومشجع على النمو والتطور. ويتم ذلك بعدة طرق تتمثل في برامج تدريس األقران الذي يركز على الدور الرئيس ي 

لذي يلعبه الطلبة في تشجيع أقرانهم ودعم بعضهم البعض بشكل مستمر أثناء دراستهم الجامعية، إضافة إلى أشكال أخرى من الدعم قد ا

تتضمن ورش لتنمية املهارات األكاديمية الشخصية األساسية، وكذلك فصول للتقوية ومراجعات الدروس وخدمات أخرى. للحصول على 

  cedso@qu.edu.qa  صل مع واحة النجاح على البريد الرسميير ى التواخدمات الدعم، 

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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 :دعم ذوي االحتياجات الخاصة 

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

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

ذوي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك االحتياجات الخاصة املرئية، مثل اإلعاقة الجسدية واإلصابات املؤقتة، واالحتياجات الخاصة غير 

ض املزمنة، صعوبات التعلم، إصابات الدماغ واالعصاب، نقص االنتباه / اضطراب النشاط املفرط، أو االضطرابات املرئية، مثل األمرا

وللحصول على  النفسية، على مناقشة الدعم األكاديمي املناسب لهم مع مركز الدمج ودعم االحتياجات الخاصة وتقديم األوراق الالزمة.

and-http://www.qu.edu.qa/ar/students/support- :مركز دعم تعلم الطالب على الرابط موقع معلومات أكثر يمكنك الرجوع إلى

needs-development/special 

 

 :سياسة شكاوى الطالب 

اللها وأعضاء هيئة التدريس وعالقاتهم ببعضهم البعض مستهدفة من ذلك تأسيس وتنفيذ تنتهج جامعة قطر سياسة عادلة في التعامل مع ط

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

 :سياسة الشكاوى واجراءاتها، يمكنك الرجوع إلى هذا الرابطوللحصول على معلومات أكثر حول  .myBanner  .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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

http://www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/special-needs
http://www.qu.edu.qa/ar/students/support-and-development/special-needs
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 تقييم الخطة التربوية الفردية 

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

  صحيحة

يتم توفير تسمية السم الطالب 

 IEP ونوع IEP وتاريخ امليالد وتاريخ

 .وغالبية املعلومات غير صحيحة

يتم توفير تسمية السم الطالب  .

وتاريخ امليالد واملنطقة وموقع 

 IEP ونوع IEP البناء وتاريخ

 وغالبية املعلومات صحيحة

يتم توفير تسمية السم 

 الطالب وتاريخ امليالد وتاريخ

IEP ونوع IEP  وكل املعلومات

 صحيحة

معلومات 

 اساسية

 

 

يتم تقديم معلومات قليلة  

أو معدومة حول املستوى 

الحالي لألداء التعليمي ، أو 

من الواضح أن املعلومات 

 املقدمة غير دقيقة

يتم سرد البيانات املوضوعية حول  

قوة واالحتياجات التعليمية نقاط ال

والسلوكية واالجتماعية ولكنها ليست 

مناسبة باستمرار أو ال ترتبط مباشرة 

ببيانات التقييم. يتم تضمين بيانات 

التقييم املوحدة وغير الرسمية 

املوجودة بشكل غير متسق مع النتائج 

التي تظهر آثار إعاقة األطفال على 

لى األداء التعليمي. وأثر اإلعاقة ع

 .املشاركة / التقدم في املناهج العامة

يتم سرد البيانات املوضوعية 

حول نقاط القوة واالحتياجات 

التعليمية والسلوكية 

واالجتماعية وتتعلق مباشرة 

ببيانات التقييم، ولكنها ليست 

شاملة باستمرار. يتم تضمين 

بيانات التقييم املوحدة وغير 

الرسمية املوجودة مع النتائج التي 

تظهر آثار إعاقة األطفال على 

األداء التعليمي. يتم توفير تأثير 

اإلعاقة على املشاركة / التقدم في 

 املناهج العامة

يتم سرد البيانات املوضوعية 

حول نقاط القوة 

واالحتياجات التعليمية 

والسلوكية واالجتماعية، 

وترتبط مباشرة بنتائج التقييم 

وشاملة باستمرار. يتم تضمين 

ات التقييم املوحدة وغير بيان

الرسمية املوجودة مع النتائج 

التي تظهر آثار إعاقة األطفال 

على األداء التعليمي. و يظهر 

تأثير اإلعاقة على املشاركة / 

 التقدم في املناهج العامة

املستوى 

الحالي لألداء 

 التعليمي

 املعايير

 (2016) املعايير املهنية الوطنية القطرية للمعلمين

. التخطيط لتقدم الطالب وإنجازه1عيار: امل  

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

يستخدم بيانات الطالب للتخطيط لتقدم الطالب 1.4املؤشر:   

  (2015) معايير التنوع بجامعة قطر

ملجموعة متنوعة من الطالب، واحترام احتياجات جميع الطالب ( تحديد االحتياجات التعليمية2املعيار: )  

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

ستراتيجيات التقييم الرسمية وغير الرسمية لتخطيط يعرف املرشحون ، ويفهم ، ويستخدمون ا -: تقييم التعليم 4املعيار  املجال: التقييم

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

 

 

يتم تقديم القليل من 

املعلومات أو عدم تقديمها 

لألهداف طويلة األجل ، أو 

من الواضح أن املعلومات 

 .ر مناسبةاملقدمة غي

يتم تحديد األهداف السنوية وقد ال  

تستند إلى املستوى الحالي لبيانات 

األداء. أولوية األهداف تفتقر إلى 

التوافق مع نقاط القوة واالحتياجات 

للمتعلم. ال تتم كتابة األهداف 

بعبارات قابلة للقياس و / أو ال تظهر 

 اتجاًها للنمو

يتم تحديد األهداف السنوية 

على املستوى الحالي  وقائمه

لبيانات األداء. أولوية األهداف 

تفتقر إلى التوافق مع نقاط القوة 

واالحتياجات للمتعلم. تتم كتابة 

األهداف بعبارات قابلة للقياس 

وإظهار اتجاه النمو. )على األقل 

2) 

يتم تحديد األهداف السنوية 

وتحديد األولويات القائمة على 

ألداء. املستوى الحالي لبيانات ا

تتم كتابة األهداف بعبارات 

قابلة للقياس وإظهار اتجاه 

 النمو

أهداف  

 بعيدة املدى

 (2015) التصفيات األولية لبرنامج جامعة قطر -الدولي    املعايير 

 .. يشارك بسهولة مع فرص ومهام جديدة8املعيار: 

 م تعلم الطالب ويستخدم بيانات التقييم لتحسين التحصيل. تقيي4املعيار:   (2016) املعايير املهنية الوطنية القطرية للمعلمين

 .إعداد وتوثيق جميع أنواع التقييم 4.1املؤشر: 

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

   PLO 8 : قيادة التغيير اإليجابي في التعليم. 
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لدرجةا 1الدرجة   2الدرجة   3 الدرجة  4الدرجة    املعايير 

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

يعرف املرشحون ويفهمون ويستخدمون املفاهيم واملبادئ  -: التنمية والتعلم والدافع 1املعيار   املجال: التنمية، التعلم والتحفيز

ء فرص التعلم التي تدعم تنمية الطالب الفردية واكتساب والنظريات والبحوث الرئيسية املتعلقة بتنمية األطفال واملراهقين الشباب لبنا

  املعرفة ، والدافع
يتم تقديم القليل من 

املعلومات أو عدم تقديمها 

لألهداف قصيرة األجل ، أو 

من الواضح أن املعلومات 

 .املقدمة غير مناسبة

غالبية األهداف / املعايير املرجعية 

قصيرة األجل )مرتبطة باألهداف 

ة( ال تتم كتابتها بعبارات قابلة السنوي

أجزاء  4للقياس )تحتوي األهداف على 

لكل منهما: من سيفعل ماذا ، وتحت 

أي ظروف ، وإلى أي درجة. ترتبط مع 

 .املاضية IEP معايير

تتم كتابة معظم األهداف قصيرة 

األجل / بعبارات قابلة للقياس 

أجزاء  4)تحتوي األهداف على 

ا ، وتحت لكل منها: من سيفعل م

أي ظروف ، وإلى أي درجة. 

املقاييس املكتوبة مناسبة للعمر 

  .السابقة IEP وتتناسب مع معايير

تتم كتابة معظم األهداف 

قصيرة األجل / بعبارات قابلة 

للقياس )تحتوي األهداف على 

أجزاء لكل منها: من سيفعل  4

ما ، وتحت أي ظروف ، وإلى أي 

 درجة. 

األهداف 

قصيرة 

 املدى /

 املعيار

 (2015) التصفيات األولية لبرنامج جامعة قطر -الدولي  املعايير 

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

 (2016) املعايير املهنية الوطنية القطرية للمعلمين

 . إشراك الطالب وتطويرهم كمتعلمين2املعيار: 

 .يستخدم مجموعة متنوعة من األنشطة ودعم املوارد التعليمية 2.2ر: املؤش

 يوفر خبرات تعلم تتوافق مع خبرات الطالب التعليمية 2.3املؤشر: 

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

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

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

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

 تتكيف مع الطالب املتنوعين فرًصا تعليمية

 

  الفيلمتقييم تقرير  مصفوفة 

 البنود

 الدرجة

 النحو/ اإلمالء التلخيص التفصيل التركيز

 ممتاز

 نقطة( 20)

الورقة بأكملها تدور حول 

الفيلم. لديك رأي واحد وتلتزم 

 به، كل ش يء مرتبط برأيك.

أنت تقدم تفاصيل كثيرة عن الفيلم. 

األمثلة من الفيلم تستخدم الكثير من 

 للتأكيد على وجهة نظرك.

يسرد امللخص جميع النقاط 

الرئيسية في الفيلم ولكنه ال يعطي 

 نهاية.

ال أخطاء إمالئية أو نحوية على 

 !اإلطالق

يتم تنظيم جميع الجمل بشكل 

 صحيح.

 جيد جدا

 نقطة( 16-19)

الورقة بأكملها تدور حول 

الفيلم. لديك رأي واحد وتلتزم به 

 الغالب في

أنت تعطي بعض التفاصيل حول 

الفيلم. قمت باستخدام بعض األمثلة 

 للتأكيد على وجهة نظرك.

يسرد امللخص معظم النقاط 

الرئيسية في الفيلم، وال يعطي 

 نهاية.

أخطاء، تم تنظيم جميع الجمل  1-2

 بشكل صحيح.

 جيد

 نقطة( 11-15)

رأيك واضح ولكن ربما تم الرجوع 

أفالم أخرى، إلى أشياء أخرى )

 ممثلين، إلخ ...(

استخدمت بعض األمثلة من الفيلم 

 للتأكيد على وجهة نظرك.

يسرد امللخص معظم النقاط 

 الرئيسية في الفيلم، قد يعطي نهاية

أخطاء نحوية أو إمالئية  3أكثر من 

. الجمل كلها منظمة 5ولكن أقل من 

 بشكل صحيح.

 مقبول 

 نقاط( 5-10)

. أنت قد ال يكون رأيك واضحا

تسرد لي فقط أحداث الفيلم. 

 فقدت املطلوب في هذه املهمة

ال تستخدم الكثير من األمثلة، ولكنك 

 ترجع إلى الفيلم في دعمك.

يسرد امللخص بعض النقاط 

الرئيسية في الفيلم، وربما ال يعطي 

 نهاية.

أخطاء نحوية أو إمالئية  5أكثر من 

. قد ال تكون الجمل 10ولكن أقل من 

 شكل صحيح.منظمة ب

 ضعيف

 نقاط( 0-4)

عن ماذا كانت هذه املهمة؟ لست 

متأكًدا تماًما ... على األقل هذا ما 

 كان واضح في كتابتك.

ال تستخدم أي تفاصيل لدعم وجهة 

نظرك. )كان هذا الفيلم جيًدا ألنني 

 أحببته.(

يسرد امللخص قليل من النقاط 

 الرئيسية في الفيلم، ويعطي نهاية.

أخطاء إمالئية، الجمل  10أكثر من 

 ليست منظمة بشكل صحيح.
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 معايير تصحيح خطة الدرس 

 املعايير مستهدف مقبول  يحتاج الى تحسين غير مقبول 

تم التعرف علي عدد من معايير 

املناهج القطرية ولكنها غير 

ة جلية في العدد مناسبة بصور 

وال تتماش ي مع الصف الدراس ي 

 و املوضوع 

تم التعرف علي عدد من معايير 

املناهج القطرية ولكنها اما غير 

مع  ىتتماش  مناسبة في العدد او ال

 الصف الدراس ي و املوضوع 

تم التعرف علي عدد مناسب من 

معايير املناهج القطرية و 

معظمها تتماش ي بصورة واضحة 

لدراس ي و املوضوع مع الصف ا  

تم التعرف علي عدد مناسب من 

معايير املناهج القطرية و هي 

تتماش ي بصورة واضحة مع الصف 

 الدراس ي و املوضوع 

 

معايير املناهج 

 القطرية

ال تتماش ى االهداف املصاغة مع 

املعايير أو اساليب التقييم وال 

 يمكن قياسه 

ال تتماش ى االهداف املصاغة مع 

اساليب التقييم أو ال املعايير و 

 يمكن قياسها 

تتماش ي االهداف املصاغة مع 

املعايير و اساليب التقييم ولكنها 

 جميعا ال يمكن قياسها 

تتماش ي االهداف املصاغة مع 

املعايير واساليب التقييم و تصف 

 اهدافا يمكن قياسها 

 

 أهداف التدريس

املواد التعليمية غير كافية من 

سبة حيث العدد أغير منا

 ملستوي الطلبة او املوضوع 

املواد التعليمية غير كافية من 

تساهم بصورة  او\حيث العدد و 

 طفيفة في الدرس 

تتميز املواد التعليمية بانها 

مناسبة من حيث الجودة و 

 مناسبة ملستوي الطلبة واملوضوع 

تتميز املواد التعليمية بانها عالية 

بصورة  وتدعم الدرسالجودة 

.واضحة ي كافية من حيث فه 

 العدد و مناسبة ملستوي الطلبة 

 

 املواد

يوجد بقائمة املصادر اشياء 

كثيرة محذوفة و ال يوجد 

 مصادر داعمة 

املطلوبة، تسمية معظم املصادر 

وجود بعض االشياء الغير  مع

موجودة الثانوية. تنقص الخطة 

 املصادر الداعمة 

جميع املصادر املطلوبة و 

رف عل ها بالرغم االضافية تم التع

من ان القائمة ينقصها التنوع في 

 نوع املصادر 

جميع املصادر املطلوبة و 

االضافية تم التعرف عل ها ،و تم 

تضمين انواع متعددة من املصادر 

  مطبوعة ،الكترونية ،مادية()

 

 املصادر

لم يتم تنشيط املعرفة السابقة 

 يرتبط باألهداف  او النشاط ال

ة السابقة الي حد تم تنشيط املعرف

ما ،و لكن العالقة بنها و بين 

 االهداف ضعيفة 

تم تنشيط املعرفة السابقة من 

خالل اجراء محدد مرتبط 

 باألهداف 

تم تنشيط املعرفة السابقة من 

خالل نشاط يدمج الطلبة و 

مرتبط بصورة واضحة مع 

 االهداف 

تنشيط الخلفية 

اثارة \املعرفية 

 الدافعية

مبدع هناك استخدام 

للتكنولوجيا من جانب الطلبة و 

هذا االستخدام يدعم بصورة 

 واضحة اهداف التعلم 

يدعم االستخدام املناسب 

للتكنولوجيا من جانب املعلم او 

 الطلبة اهداف التعلم 

استخدام التكنولوجيا لدعم 

اهداف الدرس من جانب املعلم 

محدود ،و ال يستخدم الطلبة 

 التكنولوجيا 

نولوجيا ليتماش ى مع استخدام التك

 اهداف التعلم 

 

 التكنولوجيا

تم وصف االستراتيجيات 

التدريسية بصورة ضعيفة و هي 

 ليست مناسبة ألهداف التعلم 

تم وصف استراتيجية واحدة و هي 

 مناسبة ألهداف التعلم 

تم وصف اكثر من استراتيجية 

تدريسية ،و تتناسب مجموعة 

االستراتيجيات التدريسية مع 

 التعلم  اهداف

تم وصف االستراتيجيات 

التدريسية بصورة واضحة, و هي 

متنوعة و تدعم اهداف التعلم 

 بصورة واضحة 

 

استراتيجيات 

 التدريس

 .يستخدم مهارة واحدة فقط 

 .ال يشجع الطلبة على االسئلة  -

يشجع على تعليم املفاهيم  -

 بشكل محدود جدا 

يستخدم نوع واحد من املهارة  -

( سمعية أو بصرية  حركية أو ). 

يشجع الطلبة على طرح االسئلة  -

للمدرس بشكل محدود وال يشجع 

 .على طرح االسئلة البينية

يشجع الوعي املفاهيمي بشكل  -

  .محدود

بصرية أو )ينوع في املهارات  -

 .(سمعية أو حركية 

يشجع الطلبة على االسئلة  -

 .للمعلم ولكن ليس للطلبة 

وعي يشجع على تطوير ال - •

املفاهيمي املناسب ملوضوع 

 الدرس 

 :وتشمل على 

بصرية )تنوع املهارات -

 (حركية/سمعية/

يشجع الطلبة على طرح االسئلة -

 .على املعلم والطلبة 

يشجع على تطوير الوعي - •

 املفاهيمي املناسب ملوضوع الدرس 

 

 أنشطة الطلبة

يقوم بتحديد استراتيجية 

واحدة لنوع من الحاجات أو 

م بتحديد استراتيجيات يقو 

  متنوعة ولكنها ال تستخدم.

يقوم بتحديد استراتيجيات -

متعددة لتعليم الطلبة ضمن نوع 

واحد من االحتياجات ومعظمها 

  مناسبة.

يحدد االستراتيجيات املتنوعة  -

ملساعدة الطلبة في التعلم بحسب 

 احتياجاتهم املختلفة 

يستخدم استراتيجيات متنوعة 

يم املعلومة بحسب ومناسبة لتقد

 احتياجات الطلبة املختلفة 

 

 التنوع والتمايز
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يعيد تكرار ذات املوقف وال -

يعطى الطلبة الفرصة لتطبيق 

  .ما تعلموه في ظروف مشالهة

يعطي فرصا محدودة لتطبيق ما  -

 تعلمة الطلبة في ظروف مشالهة 

يعطي فرصة للطالب لتطبيق ما  -

 تعلموه في مواقف مشالهه 

فرصا متعددة للطالب  يعطي

لتطبيق ما تعلموه في مواقف 

 مشالهة أو ظروف حقيقية 

 شمولية الدرس 

التوسع  )

 بالدرس(

الخاتمة فقط تنهي الدرس وال 

  .تلخص أو توضح ش يء

تختصر الخاتمة على قيام املعلم  -

بتلخيص الدرس وتوضيح بعض 

  .النقاط

تعطي الخاتمة فرصة محدودة  -

ص الدرس لبعض الطلبة لتلخي

واالجابة عن االسئلة وربط 

  التعليم السابق بالالحق.

تعطي الخاتمة فرصة لكل طالب 

لتلخيص الدرس واالجابة عن 

االسئلة وربط التعليم الحالي 

بالسابق والتنبؤ بالتعليم 

 املستقبلي 

 

 الخاتمة

ال تتفق أدوات التقييم مع 

محتوى الدرس وأهدافه وال 

لب تعطي تغذية راجعه لكل طا  

يتفق التقويم مع معظم اهداف 

الدرس ومحتواه والتغذية الراجعة 

 تكون من املدرس للطلبة فقط 

يتفق التقويم مع معطيات -

الدرس ومحتواه واسلوب 

التدريس وهرم بلوم ولكن 

التغذية الراجعة تكون لكل 

  طالب فقط وليس للمعلم.

تتفق ادوات التقييم مع معطيات 

وطريقة الدرس وأهدافه ومحتواه 

 (بلوم)التعليم واملستوى الذهني 

وتكون التغذية الراجعة هادفة 

 للمعلم ولكل طالب 

 

 التقييم\التقويم 

يكون التأمل ضعيفا جدا  -

بحيث يركز على أمور غير ذات 

.أهمية للدرس  

يقتصر التأمل على التمعن في  -

تصميم الدرس وطريقة التدريس 

محددا نقاط القوة وتلك التي 

الى تطوير وال يتعرض ملدى تحتاج 

 تعلم الطلبة.

يناقش التأمل مدى تعلم  -

الطلبة ونقاط القوة في الدرس 

واالمور التي تحتاج الى تطوير في 

تصميم الدرس وطريقة 

.التدريس  

يشمل التأمل على اعادة النظر  -

بشكل واعي بمجريات الدرس 

ومدى فائدته في تعليم الطلبة 

رس وتحديد نقاط القوة في الد

وطريقة التدريس ومدى تفاعل 

 الطلبة وانجازاتهم.

 

التأمل )بعد 

 ) إعطاء الدرس

 

 

 
 تعهد

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

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

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

 أي منها.

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

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

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

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

 

 وتسليمه الى أستاذ املقرر(القسم )يرجى التوقيع على هذا 

 

 


