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                   229كلية التربية  :رقم القاعة

               

 :بيانات أستاذ املقرر 
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  :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.   لتدريسيستخدم اساليب التكنولوجيا الحالية واملستحدثة في عملية االتكنولوجيا:  - 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  

 

  :الوصف العام للمقرر 

االحتياجات االجتماعية /العاطفية واألكاديمية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في بيئات الدمج ، والهدف  تحديدالى املقرر يهدف هذا 

لكل الطالب وتغطي الرئيس ي لهذا املقرر تقديم استراتيجيات أساسية وطرق  تسهم في جعل فصول التعليم العام أكثر شموال  

 موضوعات املقرر خصائص ذوي اإلعاقة وممارسات فصول الدمج ونماذج التعاون واالستجابة للتدخل .
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 هداف املقرر أ: 

 ةمناقشييييييييي اإلصيييييييييابة فهم العوامل البيولوجية واملعرفية واالجتماعية املرتبطة باإلعاقة الحسيييييييييية واإلعاقات املنخفتييييييييية في حاالت  .1

 بالتنوع .قتايا القتايا املتعلقة بالتقييم والقياس في مرحة التدخل املبكر متتمنا القتايا املرتبطة 

 لحادة .لتدخل من أجل: اإلعاقات الشديدة/االتخطيط لاملعرفة واملهارات في التقييم النفس ي التربوي و  .2

في  جوانب نتائج تقرير التقييم  االجتماعية السييييلوكية نب والجوا,العوامل العصيييياية النفسييييية الثي قد تاثر عمى التعلمة املمارسيييية  .3

 لألطفال املحولين لجوانب السلوك .

لتقييم األطفال الصيييييييييييييغار ذوي اإلعاقات املنخفتيييييييييييييية في حاالت   وغير الرسيييييييييييييمي  لرسيييييييييييييميةالتقييم اإلملام بمجموعة متنوعة من  .4

 لتخطيط التدخل .اإلصابة، واألطفال ذوي السلوكيات الصعبة، واستخدام النتائج 

 

 :مخرجات التعلم 

 عمى أن
 
 :عند االنتهاء من هذا املقرر، فإنه من املتوقع أن يكون الطالب قادرا

 .لجميع املتعلمين شامل تقييم فعال و ت جراءاإل إظهار فهم  .1

األطفال الصيييييييييييغار واألطفال ذوي اإلعاقات املنخفتييييييييييية  لتقييم من التقييم الرسيييييييييييمي وغير الرسيييييييييييمي إظهار فهم مجموعة متنوعة  .2

 واألطفال ذوي السلوكيات الصعبة، واستخدام النتائج لتخطيط التدخالت

 

 :الكتب املقررة والقراءات اإلضافية 

   الكتاب الرئيس ي: 

 . األردن: دار امليسرة.التقويم في التربية الخاصة(. 2006الكيالني، ع. ز.، والروسان، ف. ف. )

 Bagnato, S., Neisworth, J., & Pretti-Frontczak (2010).  LINKing authentic assessment and 

early childhood intervention. Baltimore, MD: Paul Brookes. 

 الكتب واملراجع التي يوص ى بها العربية /األجنبية:

 ( .2013طبال، س. ع .)األردن: درا الفكر.املبكرة أسس القياس في التربية الخاصة في الطفولة . 

 ( .2010كوافحة، ت. م .)األردن: دار امليسرة.)الثالثة( القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة . 

 ( .1999الروسان، ف .)األردن: دار الفكر.أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة . 

 Andresen, E. M. Criteria for assessing the tools of disability outcomes research. Archives of Physical 

Medicine and Rehabilitation, 81, S15-S20. doi:10.1053/apmr.2000.20619 

 Cummings, K. D., & Smolkowski, K. (2015). Selecting Students at Risk of Academic Difficulties. 

Assessment For Effective Intervention, 41(1), 55-61. 

 Jonassen, D. H., Hannum, W. H., & Tessmer, M. (1989). Handbook of task analysis procedures. 

New York: Praeger. P 293 

 Jonassen, D. H., Tessmer, M., & Hannum, W. H. (2009). Task analysis methods for instructional 

design. New York: Routledge. 

 Kritikos, E. P. (2013). Special education assessment: issues and strategies affecting todays 

classrooms. Upper Saddle River, NJ: Merrill. 

 McLean, M. E., Wolery, M., & Bailey, D. B. (2004). Assessing infants and preschoolers with special 

needs. Upper Saddle River, NJ: Merrill. 

 Mcloughlin, J. A. (2017). Assessing students with special needs. S.l.: Prentice Hall. 
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 املواقع اإللكترونية  

 TEST SCORES : 

 https://auditoryverbaltherapy.net/2014/12/04/testing-testing/ 

 https://www.slideshare.net/iapsych/john-willis-on-statistics-and-test-scores 

 ROC: 

 https://www.youtube.com/watch?v=21Igj5Pr6u4 

 https://www.youtube.com/watch?v=Fn1t4rEIf_8 

 Test evaluation calculator 

 https://www.medcalc.org/calc/diagnostic_test.php 

     :متطلبات املقرر 

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

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

.عدم تبادل الرقم السري في حالة  .3
 
 تسجيل أستاذ املقرر الحتور والغياب الكترونيا

 إذا تجاوزت نسبة غيابه عن املحاضرات   .4
 
 محروما

 
 %، وتتتمن هذه النسبة اإلجازات املرضية.   25يعد الطالب راسبا

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

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

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

 
 يعد الطالب راسبا

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

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

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

 مراعاة األمانة العلمية في النقل والتوثيق. .11

 اسم املقرر ورقمه، التكليف، واسم التالية: اسم البيانات يتتمن غالف لها يكون  أن ، يراعىاملكتوبة الواجبات ديمتق عند .12

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

 . 14 درجة  Simplified Arabicبنمط الرئيسة 

 بأنه يجب أال تتجاوز نسبة النسخ Safe Assignتحميل التكاليف املطلوبة عمى نظام  .13
 
 %.25، علما

 يقوم أستاذ املقرر بتحميل درجات الواجبات عمى البالك بورد قبل االمتحان النهائي للمقرر.  .14

 

   :استخدام البالك بورد 

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

 .(عمى البالك بورد Rubricsالخاصة باملقرر، والتكليفات، ومعايير التصحيح ) 

لبة كلية التربية )فقط( تحميل بعض التكليفات عمى يجب عمى الطالب تحميل التكاليف واملهام املطلوبة عمى البالك بورد، وعمى ط .2

 .
 
 نظام التاسك ستريم أيتا

 

 

 

 

 

https://auditoryverbaltherapy.net/2014/12/04/testing-testing/
https://www.slideshare.net/iapsych/john-willis-on-statistics-and-test-scores
https://www.youtube.com/watch?v=21Igj5Pr6u4
https://www.youtube.com/watch?v=Fn1t4rEIf_8
https://www.medcalc.org/calc/diagnostic_test.php
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 :مصفوفه املقرر 

مخرجات  التقييم )واجبات املقرر(

 التعلم

أهداف 

 املقرر 

املهنية  املعايير القطرية املنقحة

 للمعلمين/ القادة التربويين

مخرجات التعلم 

 الخاصة بكلية التربية

 2,5 2 ,1 2 ,1 االمتحانات 
1-2 4 

تطبيق مقياس  –املالحظة 

 تقرير اإلحالة    –

1, 2 3, 4, 3,4 

1, 2 2, 4 3,4 
4-5-6 

1, 2 2,3,4 1,3 

1, 2 3,4 5,6   7 

 

 :محتوى املقرر وتوزيعه 

 الواجبات املحتوى  األسبوع

  عرض عن املقرر ككل  األول 

 مدخل الى التقييم  الثاني

التقييم اعتبارات  عند االختبار  و  الثالث  املالحظة  

 الفريق املتعدد التخصصات ومشاركة الوالدين في عملية التقييم الرابع 

 تقييم التحصيل األكاديمي الخامس

 تقييم الذكاء  السادس

  امتحان منتصف الفصل السابع

   تقييم السلوك  الثامن

 تقييم املعالجة اإلدراكية التاسع

 تقييم الكالم واللغة العاشر

 تطبيق املقياس  مجاالت التقييم األخرى  الحادي عشر

ما إذا كان هناك إعاقة حديدت الثاني عشر   

التربية الخاصة كتابة تقرير شامل في  الثالث عشر  

التربية الخاصةإجراءات األهلية لخدمات  الرابع عشر  تقرير التقييم 

  الدراس ي ومراجعات الطالبنهاية املقرر  الخامس عشر

  االمتحان النهائي السادس عشر 

 

  :)التقييم )واجبات املقرر 

  :تقوم كل طالبة بتصميم استمارة مالحظة تراعي أبعاد السلوك املختلفة وتطبق هذه االستمارة  وتفسر ما تحصل   املالحظة

 عليه من نتائج

 أكاديمية أو سلوكية وتقدم نبذة عن هذا املقياس ثم تطبقه وتشرح وتفسر تختار كل طالبة مقياسا لقياس مهارة  :تطبيق مقياس

 ما تحصل عليه من نتائج
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  :إحالة طفل لتلقي خدمات التربية الخاصة عمى أن يستوفي التقرير جميع العناصر املتعارف ر تقري يعد الطالب  تقرير اإلحالة

 عليها علميا في كتابة تقارير اإلحالة.

  نهاية الفصل الدراس ي ُيحدد من منتصف الفصل الدراس ي. االمتحان النهائي  األول  )املنتصف / النهائي(: االمتحاناالمتحان

 واختيار من متعدد وأسئلة قصيرة.  تتكون مفردات االختبار من ( و قبل إدارة القبول والتسجيل

 

 :توزيع الدرجات 

 تاريخ التسليم  الدرجة أدوات التقييم          م 

  درجة  15 املالحظة   .1

درجة  15 تطبيق مقياس   .2   

درجة  15 تقرير االجالة   .3   

درجة 52 اختبار منتصف الفصل  الدراس ي  .4   

درجة 03 اختبار نهاية القصل الدراس ي  .5 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 

 

 :النزاهة األكاديمية 

تسييييييييجيلهم  لدى الطالب جميع ويقر .للسييييييييلوك واضييييييييحة بمعايير 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 فتييييييييييييال

وعليه، فإن أية محاوالت من جانب الطالب لتقديم عمل األخرين عمى أنه لهم أو نجاحهم في اختبار من  .أكاديمية غير أو أكاديمية

خالل اسيييييييييتخدام طرق غير شيييييييييرعية سيييييييييوف يعتبر جريمة كبيرة وتعرض مرتكبيها إلى إجراء تأديبي، كما أن مسييييييييياعدة طالب آخر  هذه 

تبر أيتيييييييا خرق كبير لألمانة األكاديمية. وملزيد من التفاصييييييييل، ير ى االطالع الصيييييييورة غير األمينة أمر غير أمينا، وعدم اإلبالع عنه يع

/catalog-undergraduate-students/documents/studentshttp://www.qu.edu.qa/static_file/qu-2017- عمى رابط دلييييييييل الطييييييياليييييييب الجيييييييامعي:

ar.pdf-2018  وملزيد من املعلومات االطالع عمى رابط ميثاق النزاهة االكاديمية : conduct-of-http://www.qu.edu.qa/ar/students/code 

 

 

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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  األفكار األدبية وانتهاك حقوق التأليفاستعمال : 

يعد احترام اإلبداع الفكري من املسائل املهمة في املجال األكاديمي، وينطبق ذلك عمى أعمال املالفين والناشرين في كافة األشكال. 

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

 من
 
 مسبقا

 
 .صاحب حقوق التأليف فإن نسخ أو توزيع أو اشتقاق أو عرض األعمال املحمية بموجب حقوق التأليف يتطلب إذنا

ومن أمثلة املخالفة األكاديمية استخدام أعمال اآلخرين أو أفكارهم أو صورهم أو كلماتهم دون إذن منهم، واستخدام كلمات 

و عباراتهم أو جملهم أو فقراتهم أو موضوعاتهم، دون عالمات اقتباس، أو عدم توضيح املصدر املنقول اآلخرين أو أسماءهم أ

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

 .50اصيل، ير ى االطالع عمى دليل الطالب الجامعي ص ذلك يعتبر خرق كبير لألمانة األكاديمية. وملزيد من التف

 

 :الغش  

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

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

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

شخص  شتراه مناالمتحان أو بالهدوء الواجب توافره فيه. وقد يكون التتليل في األعمال املقدمة للمقررات كتقديم مواد مجهزة أو م

وملزيد من التفاصيل، ير ى االطالع عمى شركة ما مثل املقاالت، والتقارير واألبحاث، أو تقديم العمل املعد ملقرر ما في مقرر آخر.  أو

 . 50-49دليل الطالب الجامعي ص 

 

 :دعم عملية التعلم 

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

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

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

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

 

 :واحة النجاح / كلية التربية 

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

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

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

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

  cedso@qu.edu.qa  صل مع واحة النجاح عمى البريد الرسميير ى التواالدروس وخدمات أخرى. للحصول عمى خدمات الدعم، 

 

 :دعم ذوي االحتياجات الخاصة 

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

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

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

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

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

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

 

 :سياسة شكاوى الطالب 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 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 عمى 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.

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 

 درجة(. 15ملحق : مصفوفة تقييم تقرير تطبيق مقياس ورصد النتائج وتفسيرها )

 ( كلمة.1500إلى  1000)

 الدرجة  العناصر  م 

 1 والتنظيم والتنسيقاإلخراج  1

نبذة عن خصائص املقياس )هدفه، مالفه، طريقة تطبيقه، أساسه النظري، نوعه،  2

 صدقه وثباته، مفاتيح تصحيحه وداللة درجاته(.

6 

 2 مناسبة املقياس للسمة املقاسة. 3

 2 مناسبة املقياس للفئة العمرية. 4

 3 األداء. تفسير نتائج التطبيق في ضوء مرحلة النمو ومستوى  5

 APA. 1توثيق املراجع  6

 20 املجموع 
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 مصفوفة تقييم  قائمة املالحظة 

 الدرجة  غير مرض ي  يحتاج للتحسين  مرض ي  حقق الهدف  البنود 

منظم بشكل  املالحظة تقرير  ألول ا

واضح تنظيم جيد ، مع 

 لألفكار واملحتوى.

تقرير املالحظة جيد 

واضح  تنتظم منظم ، مع و 

  من األفكار واملحتوى 

مقبول،  الحظة تقرير امل

غير واضح وتنظيم  

 لألفكار واملحتوى 

منظم بشكل  املالحظة تقرير 

سيئ، مع عدم وجود تقدم 

لألفكار أو املحتوى، ترابط 

 األخطاء والعديد من 

 

بالترتيب تقرير املالحظة منظما  الثاني 

 لألدلة واملعلومات 
 
الزمني وفقا

الثي حصل عليها الطالب أثناء 

مراقبة الطفل، واملتابعة 

العلمية، بينما يراقب الطفل 

قائمة  ومتابعته باستخدام 

ومتابعة السلوك املالحظة 

 ، بدقة علمية االجتماعي 

زمنيا تقرير املالحظة منظما 

وفقا لألدلة الثي حصل 

 وقتها ،عليها الطالب في 

مراقبة الطفل ومتابعته 

بطريقة علمية باستخدام 

 السلوك االجتماعي  أداة

تقرير املالحظة ال يعرض 

أي تنظيم زمني عمى 

بشكل ويتنقل  اإلطالق ، 

 ملوضوعات فوضوي بين 

 جدا و تقرير املالحظة ضعيف

ي تنظيم زمني عمى وال يتبع   أ

بشكل ويتنقل اإلطالق ، 

 ملوضوعات فوضوي بين 

 

بشكل  كتب تقرير املالحظة  الثالث 

 جدا  لغويا جيد 

بشكل  كتب تقرير املالحظة 

، مع بعض لغويا   جيد

 األخطاء النحوية واإلمالئية

 كتب تقرير املالحظة 

جيد، مع عدد غير بشكل 

غير مقبول من األخطاء 

 النحوية واإلمالئية.

بشكل  كتب تقرير املالحظة 

سيئ، مع عدد غير مقبول من 

 األخطاء النحوية واإلمالئية.

 

 الحظة تم تنسيق تقرير امل الرابع 

من حيث نوع بشكل صحيح 

الخط ودرجته والهوامش 

 املطلوبة 

 الحظة يتم تنسيق تقرير امل

غير املطلوبة بطريقة أخرى 

من حيث  من حيث نوع 

الخط ودرجته والهوامش 

 املطلوبة 

 الحظة تقرير املتنسيق 

من حيث ، ليس جيد جدا 

نوع الخط ودرجته 

 .والهوامش املطلوبة 

املالحظة تنسيق تقرير تم 

من حيث  غير صحيح. بشكل

نوع الخط ودرجته والهوامش 

 املطلوبة

 

الرسوم التوضيحية واضحة  لخامس ا

ومحددة بشكل صحيح وذات 

 مناقشتها تم  صلة باملواضيع 

ال تستخدم الرسوم 

التوضيحية أو غير واضحة 

و/أو غير ذات صلة 

 مناقشتها تم باملواضيع الثي 

الرسوم التوضيحية غير 

واضحة وغير ذات صلة 

 م باملواضيع الثي ت

 مناقشتها

  ال توجد رسوم توضيحية

ذكر الطالب بوضوح جميع  السادس 

األدلة الثي تشير إلى موضوع 

الطفل الذي تمت مالحظته 

ومشاكله وكيفية التوصل إلى 

 حل لهذا

ذكر الطالب معظم جميع 

األدلة لإلشارة إلى موضوع 

مشكلة الطفل، ومشاكله 

وكيفية التوصل إلى حل 

لهذه املشكلة بطريقة 

 علمية.

لم يذكر الطالب سوى 

وضوع ملالحد األدنى 

 الذي تم مالحظته  الطفل ا

ومشاكله وكيفية التوصل 

إلى حل لهذه املشكلة 

 بطريقة علمية

لم يذكر الطالب إلى موضوع 

 الذي تم مالحظته الطفل 

ومشاكله، وكيفية التوصل إلى 

حل لهذه املشكلة، بطريقة 

 علمية؟.
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 مصفوفة تقرير التقييم 

 املعايير  حقق الهدف   مرض ي  يحتاج للتحسين غير مرض ي   الدرجة 

التقرير ليس منظما تنظيما جيدا  

 واألقسام الهامة غير موجودة.

 واألخرى في التقرير غير مفهومة 

، غامض، غير 
 
التقرير طويل جدا

 مكتوب بشكل جيد.

 ديد من األخطاء اللغوية واإلمالئية.ع

محتوى التقرير منظم ولكنه مختلف 

عن الشكل املطلوب .عرض بعض 

 أقسام التقارير.

جدا، غامتة، مكتوبة ببعتها طويلة 

 بشكل سيئ

أكثر من اثنين من األخطاء اللغوية 

 واإلمالئية 

محتوى التقرير منظم ويحتوي عمى 

معظم العناصر منظمة لكن بعض 

 األجزاء تفتقر لتنظيم واضح. 

معظم أجزاء التقرير موجزة وواضحة 

 ومكتوبة بشكل جيد.

 أخطاء لغوية وإمالئية بسيطة  

جميع العناصر محتوى التقرير منظم 

 موجودة منظمة بطريقة واضحة.

التقرير موجز وواضح ومكتوب بشكل 

 جيد.  

 ال توجد لغوية وامالئية .

التنظيم والصياغة 

 اللغوية 

لم  يتم عرض معظم   األجزاء  

بوضوح وترتيب منطقي  اسم األداة، 

املالف، تاريخ االعداد  والترجمة 

وطريقة التطبيق والتصحيح 

 .وصدق وثبات األداة واملعايير 

تم عرض بعض    األجزاء بوضوح 

وترتيب منطقي  اسم األداة، املالف، 

تاريخ االعداد  والترجمة وطريقة 

التطبيق والتصحيح واملعايير  وصدق 

 .وثبات األداة

تم عرض أغلب   األجزاء بوضوح 

وترتيب منطقي  اسم األداة، املالف، 

تاريخ االعداد  والترجمة وطريقة 

التطبيق والتصحيح واملعايير  وصدق 

 وثبات األداة

تم عرض كل األجزاء بوضوح وترتيب 

منطقي  اسم األداة، املالف، تاريخ 

االعداد  والترجمة وطريقة التطبيق 

والتصحيح واملعايير  وصدق وثبات 

 األداة 

مقدمة موجزة عن 

 أدوات التقييم

مالءمة األداة للسمة  .تستهدف السمة املقاسة  مباشرة  تستهدف اغلب  السمة املقاسة   تستهدف بعض السمة املقاسة   ال تقييم السمة املقاسة  

 املقاسة 

األداة غير مناسبة للفئة العمرية  

املستهدفة، وال للطالب/األطفال ذوي 

 االحتياجات الخاصة

مناسبة  للفئة العمرية املستهدفة 

االحتياجات ولكن ليس لألطفال ذوي 

 الخاصة

مناسبة  للفئة العمرية املستهدفة 

 .و/األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

خال  من التحيز الثقافي، مناسبة  

للفئة العمرية املستهدفة و/األطفال 

 .ذوي االحتياجات الخاصة

مالءمة األداة للفئة 

 العمرية

إلجراءات  واضحة    غامتة  تفتقر لم تم عرض إجراءات التنفيذ   

 وليست منطقية 

 

تم عرض جميع إجراءات التنفيذ  

بشكل جيد وواضح وإجرائي ، ولكن 

 ليس بترتيب منطقي .

تم عرض جميع إجراءات التنفيذ  

بشكل جيد وواضح وإجرائي ، ويتم 

ا  ترتيبها منطقي 

إجراءات األدوات 

 وتنفيذها

 لم يتم تقديم نتائج  

 

والتفسير غير واضح ال النتائج املقدمة 

توجد جداول وأرقام. تركز فقط عمى 

 تقييم  السلوك أثناء  التقييم

تم تقديم النتائج بشكل واضح 

والتفسير، وباستخدام الجداول 

واألرقام. تركز فقط عمى تقييم  

 السلوك أثناء  التقييم،

تم تقديم النتائج بشكل واضح 

والتفسير، وباستخدام الجداول 

تركز عمى بيئة التقييم، واألرقام. 

 وتقييم  السلوك أثناء التقييم،

نتائج التقييم، 

)الجداول، الرسوم 

البيانية الخ (، وصف 

بيئة التقييم والسلوك 

 أثناء التقييم 

تم وصف النتائج في عبارات غامتة  

وال تستند إلى البيانات الثي تم 

 جمعها.  

 لم يتم تفسير النتائج

واضح  ال تستند تفسير النتائج غير 

 بدقة للبيانات التي تم جمعها.

تطبيق وعرض النتائج غير واضح وغير  

 مناسب 

أعلبها  ال يستند على أساس معايير  

 النمو السمات املميزة

معظم النتائج يتم تفسيرها بشكل 

واضح وشامل وبوضوح ودقة على 

 أساس البيانات التي تم جمعها

تفسير  معظم النتائج واضح 

على أساس معايير  النمو   ومناسب

 السمات املميزة .

تم تفسير النتائج بشكل واضح 

وشامل وتستند بوضوح ودقة إلى 

 البيانات التي تم جمعها

على  تفسير النتائج واضح ومناسب 

 معايير  النمو السمات املميزة .أساس 

نتائج التقييم في 

التفسير في ضوء 

 معايير النمو 

لم تفتقر الخالصة  للمعلومات  

تفسر الديموغرافية، نقاط القوة 

 والتعف وحساسية  نتائج التقييم

تحتوي  الخالصة  عمى  بعض البيانات 

الديموغرافية، نقاط القوة والتعف 

 وحساسية  نتائج التقييم

تحتوي  الخالصة  عمى  معظم  البيانات 

الديموغرافية، نقاط القوة والتعف 

 نتائج التقييموحساسية 

تحتوي  الخالصة  عمى البيانات 

الديموغرافية، نقاط القوة والتعف 

 و حساسية التقييم

 الخالصة 

لم تقدم توصيات إجرائية  بشكل  

واضح تفتقر للربط  جيد بنتائج 

 التقييم

التوصيات مباشرة إلى املدرسة واملعلم 

 بشكل 
 
والوالدين. التوصيات إجرائيا

جيد بنتائج  واضح تفتقر للربط 

 التقييم

التوصيات مباشرة إلى املدرسة واملعلم 

 بشكل واضح ال 
 
والوالدين  إجرائيا

 ترتبط بشكل جيد بنتائج التقييم

التوصيات مباشرة إلى املدرسة واملعلم 

 بشكل واضح بنتائج 
 
والوالدين  إجرائيا

 مشروع التقييم

 التوصيات 

توجد عينات من األداء الذي تم لم  

 كالواجبات والتقييم وغيرها . تقييمه

عينة واحدة  من األداء الذي تم تقييمه 

 .كالواجبات والتقييم وغيرها .

توجد معظم عينات من األداء الذي تم 

 تقييمه كالواجبات والتقييم وغيرها .

جميع عينات من األداء الذي تم تقييمه 

 كالواجبات والتقييم وغيرها .

عينة من األداء املقدر 

)الواجبات املنزلية، 

والواجبات وما إلى 

 ذلك

املراجع املوجودة ليست عمى نظام   

APA 

ا إلى  يتم ذكر بعض  املراجع استناد 

 APAنظام  

ا إلى  يتم ذكر معظم  املراجع استناد 

 APAنظام  

ا إلى  يتم ذكر جميع املراجع استناد 

 APAنظام  

املراجع  APAطريقة 

 واالقتباس ,
 إ
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 تعهد
 ----------------------------------------------انا الطالب/الطالبة: 

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

 قد اطلعت عمى محتوى توصيف املقرر، واتعهد بااللتزام بما ورد فيه من سياسات وضوابط وإجراءات، واتحمل مساولية مخالفة أي منها.

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

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

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

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

 

 وتسليمه الى أستاذ املقرر(القسم )ير ى التوقيع عمى هذا 

 

 

 

 


