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 مقدمة

( 4-1)معلمي الصفوف  إعدادبرامج ا من البرامج المتخصصة في مجال التربية العملية واحد  برنامج  ُيعد
عادة تشكيل برامج إمن خالل  ؛الطلبة المعلمين من الجامعات الشريكةتعليم تحسين نوعية ب والذي ُيعنى
والبرنامج ثمرة شراكات  .المعايير الدولية إلىتحسينها لتصل ة في الجامعات الفلسطينية و التربية العملي

جاح الن، بيت لحم)عة ما بين وزارة التربية والتعليم العالي ومجموعة من الجامعات الفلسطينية واس
إضافة إلى الجامعة االستشارية  ،(غزة/(األزهر، اإلسالمية، األقصى) األزهرو مريكية العربية األ، الوطنية
 .في مجال التربية العمليةبخبراتها  بريطانيا/كانتربريالداعمة 

م مؤهل للطلبة من خالل توفير معل   ذي جودة عالية م نوعيتوفير تعل  إلى التربية العملية مج برناويهدف 
محققا  وتتوافر لديه كفايات ومهارات يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون قائدا  تربويا  في الموقف التعليمي، 

من خالل  برنامج التربية العملية تطبيق وقد بدأ العمل في .لقيام بدوره بفاعليةل المعايير المهنية للمعلم
المكون األول والخاص بالتربية العملية في الفصل ( 4-1)تحسين برامج إعداد وتأهيل المعلمين  مشروع 
 .المستهدفةالفلسطينية  الجامعاتفي  1111-1111األول من العام الدراسي الدراسي 

كما . 1112-1111العام الدراسي ثاني من ال الدراسي وانضمت جامعة النجاح الوطنية في الفصل 
المدارس  عدد علما  بأن  ؛1112/1114جامعة الخليل في الفصل الدراسي األول للعام  ضاف إليهاستُ 

 غزةو  نابلس،و طوباس، و قباطية، و جنين، و مديريات بيت لحم،  في مدرسة (55)في البرنامج المشاركة 
مديري هذه المدارس علمي المرحلة األساسية و حيث ُيستهدف فيها م ،1111/1112نهاية العام الدراسي 
 .والمشرفين التربويين

زيادة عدد المدارس المشاركة في البرنامج بما يتالءم وازدياد عدد الطلبة المعلمين إن السعي حثيث نحو 
يرتبط بنظام الرتب وفقا  الستراتيجية إعداد  نظام حوافز للمعلمين المرشدينووضع  الملتحقين في البرنامج

، أو كليات التربيةرامج بإلى المتميزين  الثانوية العامة حوافز الستقطاب طلبةأو نظام وتأهيل المعلمين 
تطوير شروط التوظيف للمتقدمين للمهن التعليمية من خريجي الجامعات ممن ُتطب ق برامج التربية ب

لتعليم كمعلمين هنة الى مإذوي إعداد جيد  معلمينجذب من خالل ول إلى تعليم نوعي للوص؛ العملية
  .الزمة بما يعزز دورهم كقادة تربويين وفق المعايير الوطنية المتفق عليهامهنيين يمتلكون كفايات 
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ن في في برامج إعداد المعلميتوطينه ب( 4-1)برنامج في برامج إعداد المعلمين التطبيق هذا نتطلع إلى 
عادة النظر في اعتماد برامج إعداد المعلمين ا  و من خالل اعتماده كافة  11-1من  الجامعات الفلسطينية

صف وتوفير ال ،معلم الصفت النظرية بما يتوافق مع وجود شمل التربية العملية والمساقالت ،القائمة
كافة األدوات والمصادر الالزمة لتنفيذ األنشطة الصفية  حيث يشتمل علىنشط في مدارس التدريب ال

 .التعليمي لتنفيذ أنشطة المنهاج الفلسطيني بسهولة ويسر وفق ما يقتضيه الموقف
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 الجزء األول
  التربية العملية في الجامعات الفلسطينيةغات برنامج مسو  

الجامعات الفلسطينية، فهناك جامعات ركزت على الجانب  فيلم تنْل التربية العملية االهتمام الالزم 
وصل الحال في بعضها ذلك، و عكس خرى ملي، بينما انتهجت جامعات أالجانب الع على حسابالنظري 

وحظ لُ ، و وتأهيل المعلمين الخاصة بها إعدادضمن متطلبات برامج  التربية العملية إدراج عدم إلى
( 11)إلى فقد تراوحت ما بين ساعتين  ،اختالف في عدد الساعات المعتمدة المخصصة للتربية العملية

 إذ ،لتدريب التي يقضيها الطالب في مدارس التدريبوحظ اختالف في عدد ساعات ا، كما لُ ساعة معتمدة
يل المعلمين استراتيجية إعداد وتأه ما نادت بهم ساعة وهذا أقل( 181)ساعة إلى ( 41)ما بين  تتراوح

 . ساعة على األقل (181)

بعة تطبيقها في السنة الراالتربية العملية من حيث البدء ببرنامج  في آلية تنفيذ ا  واضح االختالفوكان 
رؤية موحدة بين الجامعات في كيفية  دتوجفال أما بالنسبة للمتابعة  .أخرى في السنة الثانيةجامعات و 

 في حين ،الطالب المعلم مرتين أثناء التدريب لمشرف األكاديميايزور تشترط أن  هافبعض ،متابعة الطلبة
 لذلك،فال أسس موحدة لتقييم اوبخصوص  .بالتقرير المدرسي نآخرو يكتفي ، و ةواحد زيارةبعضهم  يشترط
الجامعات لم تعمل على ضاف لذلك أن يُ  .يملم الطالب على الجانب النظري أكثر من الجانب  العويقي  
هذه اختيار  يعتمد، حيث كان المدارسها وبين بينكة حقيقية اشر  وفق التدريب أسس اختيار مدارسبناء 
إلى غياب لغة مشتركة  بين الجامعة مما أدى عة فقط، من الجام هارس وفقا  لرغبة المدير، أو قرباالمد
  .رس التدريب في متابعة الطلبة وتقييمهماومد

في مجال تطبيق التربية العملية  الحاصل لقصورتالشيا  لوتأهيل المعلمين  إعدادستراتيجية اجاءت و 
ما بين وزارة التربية  االتفاقتم  وقدوتأهيل المعلمين،  إعدادباقتراح أن تكون من ضمن مساقات برامج 

الجامعات الشريكة والجامعة االستشارية و  التربوي شراف والتأهيلدارة العامة لإلممثلة باإلالعالي والتعليم 
ريب ساعة تدريبية في مدارس التد( 241) في برنامج التربية العملية عدد ساعات التدريب أن تكونعلى 

 .ع  المعايير الدولية للتربية العملية، بما يتفق مساعة تدريبية في الجامعة (69)و
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 أهداف برنامج التربية العملية
 :تحقيقها وتتمثل فييمكن للتربية العملية أهداف عديدة 

 .التربية العملية وتطورها وأهدافها العامةبتعريف الطلبة المعلمين . 0
 .تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة المعلمين نحو مهنة التدريس .3
مهارة  االتصال والتواصل، : تنمية المهارات التدريسية والمهنية والشخصية للطلبة المعلمين مثل. 2

ومهارة التخطيط اليومي والفصلي، ومهارة اختيار واستخدام استراتيجيات التدريس المختلفة، ومهارة تصميم 
لبناء والتقويم الذاتي، ومهارة وتنفيذ أساليب التقويم المختلفة وكيفية تصحيح االختبارات، ومهارة النقد ا

ورغباتهم وكيفية تحفيزهم للتعلم، ومهارة اإلدارة  ومشكالتهممالحظة الطلبة وأساليب التعرف إلى حاجاتهم 
 .الصفية، ومهارة تنفيذ فعاليات صفية لتحقيق األهداف التربوية العامة واألهداف السلوكية في التدريس

خالل السنة األولى  إليهاالكافية؛ لتدارك المشكالت التي قد يتعرضون تزويد الطلبة المعلمين بالخبرة . 4
 .من التدريس والتي قد تظهر في المواقف التعليمية

 .التغلب على الفجوة ما بين النظرية والتطبيق من خالل التطبيق العملي لما تعلمه الطلبة المعلمون. 5
 .ء األمور في مدارس التربية العمليةمع أوليا بالتعاونإتاحة الفرصة للطلبة المعلمين . 9
 .تنمية قدرات الطلبة المعلمين على التعامل مع قواعد النظام المدرسي وأداء أدوار المعلم بإتقان. 7
 .تطبيق مهارات البحث العلمي المختلفة. 8
 . تعرف إلى أخالقيات مهنة التدريس وممارساتهاال. 6

لى واجبات ومسؤوليات كل من الطالب تعرف خصائص المعلم وواجباته في الترب .11 ية الحديثة، وا 
 . المعلم ومدير المدرسة والمشرف األكاديمي والمشرف التربوي

البيئة الصفية للتعلم وضبط السلوك الصفي، : خاصة بتحضيرمهارات  الطلبة المعلمين  إكساب. 11
 . والملفات والسجالت الصفية لتالميذهم وحفظها

د الطلبة المعلمين أو عدم مالءمتهم لمهنة التدريس مبكرا ، مما يساعد على كشف نقاط الضعف عن. 11
 . والطالب المعلم المشرف األكاديميمعالجة هذه النقاط، ويوفر الجهد على 
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 التربية العملية برنامج النموذج المقترح في
ية العملية وتجاربهم بغرض اطلعت وزارة التربية والتعليم العالي على خبرات عالمية عديدة في مجال الترب

ذي جدوى على جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية في المدارس والجامعات  نموذجالتوصل إلى 
المقترح والمتفق عليه بين الوزارة  النموذجوقد جاء . وللنهوض بالجوانب النظرية والتطبيقية جنب ا إلى جنب

 :على النحو اآلتيالبرنامج أن تكون بنية ببيري كانتر /والجامعات الشريكة والجامعة االستشارية
ساعة يقضيها ( 69)ساعات، أي ما معدله ( 6)عدد الساعات المعتمدة لبرنامج التربية العملية، . 1

 .ساعة يقضيها في مدرسة التدريب( 241)الطالب في الجامعة، و 
مع من السنة الثانية وتنتهي  لمساقات، تبدأ في الفصل األو  ةيتكون برنامج التربية العملية من ست. 1

نهاية الفصل الثاني من السنة الرابعة اللتحاق الطلبة المعلمين ببرنامج إعداد وتأهيل المعلمين بمعدل 
 .مساق واحد لكل فصل دراسي

عملي يتدرب الطالب من خالله على و نظري يدرس داخل الكلية، : يتكون كل مساق من شقين. 2
 .مدرسة التدريبالممارسات التعليمية داخل 

تحديد أدوار كل من الطالب المعلم والمعلم المرشد والمشرف األكاديمي ومدير المدرسة والمشرف . 4
 . التربوي والتكامل فيما بينها

 .دوارهما مسبقاأحدد ج تُ أزوا بصورةتوزيع الطلبة المعلمين على كل مدرسة . 5
وآلية تطبيقها وتوزيعها على مدار الفصل في تحديد عدد الحصص التي سيدرسها الطلبة المعلمون، . 9

 .مدارس التدريب بما يتناسب وعدد الحصص لكل مبحث
 .  تحديد عدد مرات زيارة المشرف األكاديمي والمشرف التربوي للطلبة المعلمين. 7
 Readiness to Teach)تحديد آلية محددة لتقويم الطلبة المعلمين متمثلة بمؤشر الجاهزية للتعليم . 8

Index- RTTI) انظر  .يشترك فيها جميع األطراف إذالمعايير المهنية للمعلم الجديد  استنادا  إلى
، يبين بنية البرنامج وتوزيع المساقات وعدد ساعات التربية العملي بجانبيها النظري والعملي( 1)جدول 
لمساقات التربية  الذي يبين عدد الحصص التي يدرسها الطالب المعلم من كل مبحث وفقا  ( 1)وجدول 
 .العملية
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 ( 0) جدول
 توزيع ساعات التربية العملية في الجامعة ومدارس التدريب وعدد مرات تقويم ذوي العالقة للطلبة المعلمين
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 0عملية  تربية
 التهيئة

على مدار  أسبوعيا   ساعة 1
 (ساعة 19)الفصل 

1 0 0 0 0 

ني
الثا

 

 3عملية  تربية
مشاهدة البيئة المدرسية 
والصفية والتدريس 
 الجزئي المراقب

وعيا  على مدار أسب ساعة 1
 (ساعة 19)الفصل 

 ساعة 23
 ساعات4-بيئة مدرسية مع الزميل مشاهدة .1
 ساعات 8 -بيئة صفية مع الزميل مشاهدة .1
 ساعات 11-جزئي مشترك مع الزميل تدريس .2
 ساعات 11 -جزئي بشكل منفرد تدريس .4
 حصتين كاملتين بشكل منفرد تدريس .5

2 1 1 2 

لثة
الثا

 
 

ول
األ

 

 2عملية  تربية
 (1)المراقب التدريس 

أسبوعيا  على مدار  ساعة 1
 (ساعة 19)الفصل 

 ساعة 44
 :إلىزيارات مقسمة  7ساعات يوميا على مدار  2 .1

a. مشاهدة صفية مع الزميل األولى الساعة 
b. الثانية تدريس مشترك مع الزميل الساعة 
c. الثالثة تدريس منفرد وبمراقبة الزميل الساعة 

  (ساعة 17)كامل ومتواصل  ألسبوعدوام كامل  تدريس .1

2 2 2 2 

ني
الثا

 

 4عملية  تربية
 (1)التدريس المراقب 

أسبوعيا  على مدار  ساعة 1
 (ساعة 19)الفصل 

 ساعة 44
على مدار ( نصف يوم دراسي متواصل)ساعات يوميا  2  .1

 :إلىزيارات مقسمة  7
a. مشاهدة صفية مع الزميل األولى الساعة 
b. الثانية تدريس مشترك مع الزميل الساعة 
c. الثالثة تدريس منفرد وبمراقبة الزميل ةالساع 

" ب"يوم دراسي كامل مع تكرار  بتدريسالطالب المعلم  يقوم أو
 في النصف الثاني من اليوم الدراسي" ث"و 
 (ساعة 17) لكامل ومتواص ألسبوعدوام كامل  تدريس .1

2 2 2 2 

بعة
الرا

 
 

ول
األ

 

 5عملية  تربية
 (1)التدريس الفعلي 

مدار  أسبوعيا  على ساعة 1
 (ساعة 19)الفصل 

 ساعة 77
 : األول الخيار
 (ساعة 51)  أسابيعدوام يوم كامل لعشرة . 1
 (ساعة 17)كامل ومتواصل  أسبوعدوام .1
 : الثاني الخيار
 (ساعة 51) أسابيع 5دوام يومين كاملين لمدة . 1
 (ساعة  17)دوام اسبوع كامل ومتواصل .1

3 2 2 3 

ني
الثا

 

 6عملية  تربية
 (1)يس الفعلي التدر 

أسبوعيا  على مدار  ساعة 2
 (ساعة 19)الفصل 

 ساعة 025
متقطعة  أومتواصلة  أسابيعمتواصل لمدة خمسة  أسبوعي دوام

 وسياسة الجامعة يتناسبحسب ما 

3 2 2 3 

 03 9 9 03 241 96 9 المجموع
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 ( 3)جدول  
 مساقعدد الحصص التي يدرسها الطالب المعلم من كل مبحث حسب كل 

 عدد الحصص حسب كل مساقلطالب المعلم في مدارس التدريب دد حصص التربية العملية التي ينفذها اع
  للصف الواحد 

 االسبوعية
 المبحث

 (2) تربية عملية (3) تربية عملية (4)تربية عملية  (5) تربية عملية (6)تربية عملية 

 اللغة العربية 8 34 33 33 23 44

 ياضياتالر 5 6 9 9 34 25

 العلوم 4 5 7 7 33 24

 التربية المدنية 3 3 2 2 3 5

 التربية الوطنية 2 2 4 4 6 34

 الفن 2 2 4 4 6 34

 التربية الدينية 3 4 5 5 8 51

 الرياضة 2 2 4 4 6 34

 المجموع 27 32 48 48 77 335

 

 :تعريف المصطلحات إجرائًيا
ــة ــة العملي جوانييب العملييية التعليمييية يتعييرف الطالييب المعلييم ميين خاللهييا إلييى جميييع  األنشييطة المختلفيية التييي هييي :التربي

التطبييق العمليي اليذي يييتم مين خيالل التيدريس الصيفي الكامييل، و ( ئية المدرسيية والبيئيية الصيفيةمشياهدة البي)المشياهدة ب
ممارسية عمليية حيث يكتسب الطلبة المعلمون المهارات التدريسيية المتمثلية فيي التخطييط للحصيص وتنفييذها ومين ثيم 

 .التقويم بشتى أنواعها
 .المدرسة التي يقوم الطالب المعلم بالتطبيق العملي لمساقات التربية العملية فيها: مدرسة التدريب

 .هو عضو هيئة تدريس في كلية التربية ويشرف على الطلبة المعلمين: المشرف األكاديمي
اإلشيراف  ومين مهماتيه، وزارة التربيية والتعلييمف التربيوي فيي فيي قسيم اإلشيراهو المشيرف اليذي يعميل : المشرف التربوي

 .على المعلمين بشكل عام وعلى الطلبة المعلمين بشكل خاص
 .هو المعلم المقيم في مدرسة التدريب بصفة مستمرة، ولديه خبرة مناسبة في التدريس: المعلم المرشد
 .ق التربية العملية في الجامعةهو طالب ملتحق في كلية التربية ومسجل لمسا: الطالب المعلم

هو الطالب الذي يشارك الطالب المعلم في التطبيق العمليي لمسياقات التربيية العمليية فيي مدرسية  :الطالب المعلم الزميل
 .التدريب
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 الثانيالجزء 
 مساقات التربية العملية

من  هاتدريس النظري فيو ي ابع العملالط عليها ة وقد يغلبمكن تدريسها في الجامعيالتي  تتنوع الموضوعات
هارات مالمجال المعرفي وال)هداف المساقات مع المعايير المهنية للمعلم الجديد أكذلك ، وأن ترتبط جهة

ا باالعتبار عند توصيف المساقات أخذهمكن يالتي  أهم الموضوعاتمن و . من جهة أخرى (واالتجاهات
دوار كل من المدير والطلبة المعلمين والمعلمين ، وأالتربية العمليةبرنامج  تخصمصطلحات التطرق إلى 

 .ومدير المدرسة المرشدين ومنسق التربية العملية والمشرف التربوي
س والوسائل صفية وطرائق التدريالدارة اإلمن حيث بمهارات التخطيط والتنفيذ  تتمثلتدريسية مهارات وهناك 

 .وتصحيحها تنفيذهاصفات و جدول الموا وفقتصميم االختبارات ك التعليمية والتقويم
ن ذلك يحدث إلى جنب  البحوث اإلجرائية وتصميم أدوات جمع البيانات مثل  خاصةمهارات البحث العلمي وا 

. أدوات المالحظة الصفية التي توظف داخل الغرفة الصفية لتحسين المواقف التعليمية التعلمية وتجويدها
 :اآلتي أساسية على النحويقسم برنامج التربية العملية إلى ستة مساقات و 
 

  0تربية عملية ( التهيئة)المساق األول 
يتم توزيع الطلبة المعلمين  إذ جميع جوانبها فيويهدف إلى تعريف الطلبة المعلمين بطبيعة التربية العملية 

انية ُيْطَرح كمساق نظري بواقع ساعة معتمدة واحدة في الفصل األول من السنة الثو . على المدارس المختارة
ويتضمن بشكل أساسي المحتوى . أسبوعا  ( 19)من التحاق الطالب المعلم ببرنامج إعداد المعلمين ولمدة 

المعرفي والمفاهيمي والقيمي والنظري للتربية العملية، إضافة إلى نبذة عن أهم الجوانب الفنية التي يستدعيها 
لى تقنيات التدريس المصغر واستخدام الوسائط يتم التركيز عو . الموقف الصفي والمفاهيم األساسية للتدريس

إضافة إلى استثماره كفرصة يتعرف َقي م هذا المساق كمساق نظري، ويُ . السمعية البصرية المتوفرة في الجامعة
آليات التسجيل للتربية العملية وأنظمتها وقوانينها بما فيها الحقوق والواجبات   إلىمن خاللها الطالب المعلم 

 . التربية العملية قة فيلذوي العال
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 3تربية عملية  -(المشاهدة للبيئة المدرسية والبيئة الصفية والتدريس الجزئي): المساق الثاني
طرح هذا المساق في الفصل الثاني من السنة الثانية اللتحاق الطالب على أساس نظري وتطبيقي في آن يُ 

مة للبيئة المدرسية والصفية على حد سواء، وآلياتها يركز الشق النظري على المالحظة الهادفة المنظ. واحد
وطرائق رصد البيانات وتحليلها وتقييمها واإلفادة منها، والتدرب على ربط القضايا التربوية التي يدرسها في 
المساقات المطروحة في الجامعة مع الواقع التطبيقي الذي يعاينه في المدرسة كميدان فعلي لعملية التدريس، 

لى عكس البنى النظرية على الواقع العملي كما هو موجود في المدرسة والتأمل فيها ضمن تعيينات إضافة إ
الذي سيتم تزويد الطلبة به عند تسجيل ذلك ( دليل الطالب)محددة يتم إنجازها في إطار كتيب خاص 

يات المشاركة المساق، كما سيطلب من الطالب المعلم تنفيذ عدد من المواقف الصفية الجزئية ضمن فعال
تدريس مقدمة الدرس أو خاتمته أو القيام بإحدى طالب تدريس جزء من حصة كللفيها يوكل  التي الجزئية

 :يتكون هذا المساق من جزأينو  .الفعاليات الصفية
 :ويؤخذ باالعتباري الجامعة بمعدل ساعة أسبوعي ا ساعة يقضيها الطالب المعلم ف( 19) بواقع نظري: األول
على مدار الفصل الثاني للسنة الثانية في الجامعة بهدف ( لقاء 19)صفية أسبوعية لمدة ساعة  لقاءات* 

 .تعرف عناصر التدريس والنظريات المرتبطة بها ومناقشة سير العملية التدريبية
 .ما في تخصصه تحضيرا  كامال  ويعرضه أمام أقرانه في الجامعة ايحضر الطالب المعلم  درس  * 
 .صفية في الجامعة من خالل الفيديو ان دروس  يلبة المعلمالط يالحظ* 
تخطيط الدروس، تحليل المحتوى، ):تناقش مالحظات الطلبة المعلمين كتغذية راجعة للجوانب اآلتية* 

 (. صياغة األهداف، صياغة أسئلة ومناقشة حوارية، بناء بعض أدوات التقويم
 .طلبة المعلمينتوزيع بطاقات مالحظة البيئة المدرسية على ال* 

، خاصةضمن خطة  الطالب المعلم في مدرسة التدريبساعة يقضيها ( 21) العملي التطبيقي الجزء :الثاني
 :خمسة رئيسة على النحو اآلتي أجزاءويقسم إلى 

ساعات بمشاركة زميل له في مشاهدة للبيئة ( 4)حيث يقضي الطالب المعلم : مشاهدة البيئة المدرسية .1
الطلبة المعلمون البيئة  يشاهد. أال يقل عدد الزيارات عن زيارتين بمعدل ساعتين لكل زيارة المدرسية على

ا  ،المدرسية ( نموذج)ضمن محاور محددة مسبق ا، وفي نهاية كل زيارة يكتب الطالب المعلم تقرير ا خاص 
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ارس المشاركة ضمن المحور المخصص للزيارة على تتم الزيارات بناء على تنسيق مسبق مع إدارة المد
 .في البرنامج

زيارات، على ( 4)ساعات بالمشاهدة وتتوزع على ( 8)يقضي الطالب المعلم إذ  مشاهدة البيئة الصفية. 1
أزواج بحضور حصص ومشاهدتها،  بصورةاألقل، بمشاركة الطالب الزميل، حيث يقوم الطلبة المعلمون 

وتتم هذه . عي حسب سياسة كل جامعةومن ثم تعبئة نموذج خاص بكل زيارة بشكل فردي أو جما
 .الزيارات بناء على تنسيق مسبق مع قسم اإلشراف في مديرية التربية والمعلم المرشد بشكل خاص

ساعات يخطط فيها وينفذ الطالب المعلم أنشطة صفية ( 11)تم بمشاركة الزميل وت: التدريس الجزئي .2
له بالتنسيق مع المعلم المرشد بما يتالءم مع خطته، بمشاركة زميل ( دقيقة للنشاط الواحد لكل حصة 15)

يقوم الطلبة بعد تقديم النشاط . زيارات يومية للمدرسة( 5)وذلك بمعدل حصتين في اليوم وعلى مدار 
 .وانتهاء الحصة بتعبئة نموذج خاص

فية يخطط وينفذ ألنشطة صللطالب المعلم حيث ساعات ( 11) ويخصص له: التدريس الجزئي المنفرد. 4
بشكل منفرد بالتنسيق مع المعلم المرشد بما يتالءم مع خطته ( دقيقة للنشاط الواحد لكل حصة 15)

زيارات يومية للمدرسة، ويقوم الطالب المعلم الزميل بالمشاهدة ( 5)بمعدل حصتين في اليوم وعلى مدار 
علم الزميل بتعبئة نموذج خاص وتقديم التغذية الراجعة للطالب المعلم، يقوم الطالب المعلم  والطالب الم

 .في نهاية الحصة
في نهاية التدريب يخطط الطلبة المعلمون وينفذون حصتين : تدريس حصتين كاملتين بشكل منفرد. 5

على أن يقوم الطالب الزميل بالمشاهدة وكتابة التقرير . كاملتين بشكل منفرد بالتنسيق مع المعلم المرشد
 .حسب النموذج الخاص

ُيعد ، حيث (مديري مدارستربوي و ديمي ومشرف أكامشرف )ذوي العالقة من ن وطلبة المعلمالوُيزار 
المشرف األكاديمي خطة واضحة األهداف بمشاركة الطالب المعلم في المدرسة من حيث المالحظة 

لمشرف اومن ثم يزور . التربوي وقسم اإلشرافوالمعلم المرشد  المدرسة تزويد مديرويتم . والمشاركة الفعلية
الجزئي والثانية خالل تدريس الطالب  ساألكاديمي الطالب المعلم زيارتين، على األقل، األولى خالل التدري

، على األقل، خالل واحدة ةيزور المشرف التربوي الطالب المعلم زيار كما  .لحصة كاملة ويقدم تقرير ا بذلك
 .تدريس الطالب لحصة كاملة ويقدم تقرير ا بذلك
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م المرشد ملف ا خاصا  بالطالب المعلم يتضمن بيانات خاصة به وبتاريخ حضور الحصص، إضافة يعد المعلو 
كما  .ما أنجزه وفق األهداف المخططة من المشرف األكاديمي هإلى تقرير عن أداء الطالب أسبوعي ا يظهر في

في  أوتدريس الكامل، في ال)زيارة واحدة على األقل الطالب المعلم بمعدل ( التدريب)مدير المدرسة  يزور
الدوام، )ويكتب تقريرا  وفق نموذج خاص بسلوكيات الطالب المعلم المهنية واإلدارية  ،(التدريس الجزئي

 ...(.حضور الطابور الصباحي،
ا بتدريس حصة و  ا خاص  يعبىء الطالب الزميل أربعة نماذج خاصة بتقييم زميله في التدريس الجزئي ونموذج 

طالب المعلم نموذجا  خاصا  بمشاهدته الصفية، وأربعة نماذج خاصة للتدريس الجزئي، يعبيء الكما  .كاملة
في ملف إنجاز الطالب جميعها التقارير والنماذج المعبأة ُتحفظ و . ونموذجا  خاصا  بتدريس حصة كاملة

رف المش)كاء الشر  جميعللطالب المعلم من ويتم التقييم النهائي  .وتدخل ضمن عملية تقييم الطلبة المعلمين
وبتقرير موحد مستفيدين من التقارير السابقة ( والمعلم المرشد المدرسة مديراألكاديمي والمشرف التربوي و 

 .وملف اإلنجاز
 

 (2)تربية عملية  -(0)التدريس المراقب من قبل المعلم المرشد : المساق الثالث

تدريس )خالل ورشات العمل داخل الجامعة من  لمين على المهارات التدريسيةإلى تدريب الطلبة المعويهدف 
وتشمل . العمليية وبتوجيه من مشرفي التربيةقف التعليمية الجميع عناصر المو أو في الصف الدراسي ( مصغر

 –إدارة الصف  –طرح األسئلة  –التفاعل اللفظي  –تنفيذ الدرس  –التخطيط للدرس : مهارات التدريس
هذا المساق في الفصل األول من السنة الثالثة اللتحاق الطالب  طرحيُ و . ةتقويم الطلب –استراتيجيات التدريس 

 :على أساس نظري وتطبيقي في آن واحد، حيث يتكون من جزأين
 .ساعة يقضيها الطالب المعلم في الجامعة بمعدل ساعة أسبوعي ا (19)له وُيخصص الجزء النظري : األول

على مدار الفصل األول للسنة الثالثة في الجامعة بهدف  لقاء( 19)لقاءات صفية أسبوعية لمدة ساعة  -
 .تعرف عناصر التدريس والنظريات المرتبطة بها ومناقشة سير العملية التدريبية

 .يحضر الطالب المعلم  درس ما في تخصصه تحضيرا  كامال  ويعرضه أمام أقرانه في الجامعة -
 .من خالل الفيديوصفية في الجامعة  االطلبة المعلمون دروس   يالحظ -



 13                                          وزارة التربية والتعليم العالي/اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي

 

، المحتوى تحليلو ، خطيط الدروست: أهمهالجوانب ت الطلبة المعلمين كتغذية راجعة تناقش مالحظا -
 .تصميم وسائل تعليميةو ، بناء بعض أدوات التقويمو ، صياغة أسئلة ومناقشة حواريةو ، صياغة األهدافو 

ضمن  لطالب المعلم في مدرسة التدريباساعة يقضيها ( 48)له وُيخصص  الجزء العملي التطبيقي :الثاني
 :اآلتي على النحو خطة خاصة بالجزء العملي

( قبل االستراحة المدرسية أو بعدها)ساعات متواصلة في مدرسة التدريب  (2)يقضي الطالب المعلم ما معدله 
امل، أي ساعة أو يوم ك (11)أسابيع، أي ما مجموعه  (7)على األقل على مدار بمعدل يوم واحد أسبوعيا  

أيام بمعدل يوم واحد على األقل أسبوعيا ، ويفضل دوام اليوم الكامل أي  (4)ساعات يوميا  على مدار  (9)
 .بصورة منفردة( حصة 17)ومن ثم يقوم الطالب المعلم بتدريس جدول أسبوعي كامل . ساعات يوميا   (9)
 :يب، تقسم هذه الساعات كما يأتيساعات يوميا في مدرسة التدر  (2) إذا اختار الطالب المعلم قضاء 
زيارات بمشاركة ( 4)، حيث يقضي الطالب المعلم ساعة بالمشاهدة وتتوزع على مشاهدة البيئة الصفية. 1

أزواج بحضور حصص وبمشاهدتها، ومن ثم تعبئة نموذج  بصورةالطالب الزميل، ويقوم الطلبة المعلمون 
وتتم هذه الزيارات بناء على تنسيق . كل جامعة خاص بكل زيارة بشكل فردي أو جماعي حسب سياسة

 .مسبق مع قسم اإلشراف في مديرية التربية والتعليم والمعلم المرشد بشكل خاص
بمشاركة زميل له، وبالتنسيق وينفذها يخطط لها الطالب المعلم  بمشاركة الزميل التدريس لحصة كاملة. 1

 . الطلبة بعد التقديم ونهاية الحصة بتعبئة نموذج خاصمع المعلم المرشد بما يتالءم مع خطته حيث يقوم 
حيث يخطط لها وينفذها الطالب المعلم بشكل منفرد وبالتنسيق مع  التدريس لحصة كاملة بشكل منفرد. 2

ويقوم الطالب المعلم الزميل والمعلم المرشد بالمشاهدة وتقديم التغذية . المعلم المرشد بما يتالءم مع خطته
في نهاية الحصة بتعبئة نموذج  الزميل يقوم الطالب المعلم  والطالب المعلم. لب المعلمالراجعة للطا

حيث ينفذ الطالب المعلم اآلخر حصة كاملة . الطلبة المعلمون األدوار في اليوم نفسهثم يتبادل . خاص
 .ويقوم الطالب األول بالمشاهدة هو والمعلم المرشد وتقديم التغذية الراجعة له

المفضل في هذه  -في حالة اختيار الطالب للخيار الثاني وهو قضاء يوم كامل في المدرسة: مالحظة
 .نفسه السابقة في اليوم ةتعاد الخطوات الثالث -المرحلة
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 ل أسبوع كاملجدو  المعلم وينفذ الطالبفيها يخطط  (ةساع 17) أسبوع بواقعالتدريس المنفرد الكامل .4
النموذج  وفق اتقرير   ويكتبالطالب الزميل  يشاهدعلى أن  ،المرشدبالتنسيق مع المعلم بشكل منفرد 

 . الخاص
ُيعد ومديري المدارس حيث المشرف األكاديمي والمشرف التربوي  نم زيارات الطلبة المعلمينتنفيذ  ويتم

المشرف األكاديمي خطة واضحة األهداف بمشاركة الطالب المعلم في المدرسة من حيث المالحظة 
 .هاوقسم اإلشراف بوالمعلم المرشد المدرسة مدير ويتم تزويد  ...الفعلية، والمشاركة

لكل  زيارتين، على األقلبمعدل المشرف التربوي ، و المشرف األكاديميوُتوجه زيارات للطالب المعلم من قبل 
علم بمعدل الطالب الم( التدريب)يزور مدير المدرسة  كما .ويكتب كل منهما تقريرا  حول أداء الطالب منهما

الدوام، )، على األقل، ويكتب تقريرا  وفق نموذج خاص بسلوكيات الطالب المعلم المهنية واإلدارية زيارتين
 (. ...حضور الطابور الصباحي،

 تقريرو  نات خاصة به وبتاريخ حضور الحصصالمعلم المرشد ملف ا خاصا بالطالب المعلم يتضمن بيا وُيعد
يعبىء الطالب كما  .أنجزه وفق األهداف المخططة من قبل المشرف األكاديمي ماو عن أداء الطالب أسبوعي ا 

ُتحفظ و  .يعبيء الطالب المعلم نموذجا  خاصا  بمشاهدته الصفيةو  .الزميل أربعة نماذج خاصة بتقييم زميله
 .المعلم الطالبتدخل ضمن عملية تقييم لذج المعبأة في ملف إنجاز الطالب جميع التقارير والنما

 .من التقارير السابقة وملف اإلنجاز اإلفادةوببتقرير موحد الشركاء التقييم النهائي للطالب المعلم من  تموي
 
  (.4)تربية عملية، (3)مرحلة التدريس المراقب من قبل المعلم المرشد : المساق الرابع 
     العمل داخل الكلية هدف إلى تدريب الطلبة المعلمين على المهارات التدريسية، سواء من خالل ورشاتوي
جميع  وتشمل مهارات التدريس. العملييةأو في الصف الدراسي وبتوجيه من مشرفي التربية ( تدريس مصغر)

أساس نظري  طرح هذا المساق في الفصل الثاني من السنة الثالثة اللتحاق الطالب علىيُ و  ،عناصر الموقف
 :حيث يتكون من جزأينوتطبيقي في آن واحد، 

 .ساعة يقضيها الطالب المعلم في الجامعة بمعدل ساعة أسبوعي ا( 19)له ُيخصص و  الجزء النظري :األول
لقاء على مدار الفصل الثاني للسنة الثالثة في الجامعة بهدف ( 19)لقاءات صفية أسبوعية لمدة ساعة  -

 .تعرف عناصر التدريس والنظريات المرتبطة بها ومناقشة سير العملية التدريبية
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 .في تخصصه تحضيرا  كامال  ويعرضه أمام أقرانه في الجامعة ايحضر الطالب المعلم  درس   -
 .صفية في الجامعة من خالل الفيديو االطلبة المعلمون دروس   يالحظ -
صياغة و تحليل المحتوى، و تخطيط الدروس،  فيلجوانب ذية راجعة تناقش مالحظات الطلبة المعلمين كتغ -

 ....تصميم وسائلو بناء بعض أدوات التقويم، و لة ومناقشة حوارية، صياغة أسئو األهداف، 
 

فيها ضمن خطة  الطالب المعلم في مدرسة التدريبيقضيها  ساعة( 44)الجزء العملي التطبيقي وله : الثاني
بمعدل يوم واحد ( قبل االستراحة المدرسية أو بعدها)ساعات متواصلة في مدرسة التدريب ( 2)ما معدله 

ساعات يوميا   (9)ساعة أو يوم كامل أي  (11)أسابيع أي ما مجموعه (7)ا  على األقل على مدار أسبوعي
. ساعات يوميا   (9)أيام بمعدل يوم واحد على األقل أسبوعيا ، ويفضل دوام اليوم الكامل أي (4)على مدار

إذا اختار الطالب   .وبشكل منفرد( حصة 17)ومن ثم يقوم الطالب المعلم بتدريس جدول أسبوعي كامل 
 :ساعات يوميا  تقسم هذه الساعات الثالثة إلى اآلتي (2)المعلم قضاء

زيارات بمشاركة ( 4)حيث يقضي الطالب المعلم ساعة بالمشاهدة وتتوزع على  مشاهدة البيئة الصفية .1
ئة أزواج بحضور حصص وبمشاهدتها ومن ثم تعب بصورةالطالب الزميل، حيث يقوم الطلبة المعلمون 

وتتم هذه الزيارات بناء على . نموذج خاص بكل زيارة بشكل فردي أو جماعي حسب سياسة كل جامعة
 .تنسيق مسبق مع قسم اإلشراف في مديرية التربية والتعليم والمعلم المرشد بشكل خاص

بمشاركة زميل له يخطط لها وينفذها الطالب المعلم حيث  التدريس لحصة كاملة بمشاركة الزميل .1
بالتنسيق مع المعلم المرشد بما يتالءم مع خطته، حيث يقوم الطلبة بعد التقديم ونهاية الحصة بتعبئة و 

 . نموذج خاص
حيث يخطط لها وينفذها الطالب المعلم بشكل منفرد وبالتنسيق مع  التدريس لحصة كاملة بشكل منفرد .2

يل والمعلم المرشد بالمشاهدة وبتقديم التغذية ويقوم الطالب المعلم الزم. المعلم المرشد بما يتالءم مع خطته
يقوم الطالب المعلم  والطالب المعلم الزميل بعد التقديم للنشاط ونهاية الحصة ثم . الراجعة للطالب المعلم
حيث ينفذ الطالب المعلم اآلخر . نفسه الطلبة المعلمون األدوار في اليومثم يتبادل . بتعبئة نموذج خاص
 .المعلم المرشد وتقديم التغذية الراجعة لهمع  بالتعاونالطالب األول بالمشاهدة حصة كاملة ويقوم 
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المفضل في هذه  -في حالة اختيار الطالب للخيار الثاني وهو قضاء يوم كامل في المدرسة: مالحظة
 .نفسه اليومتعاد الخطوات الثالث السابقة في  -المرحلة

يخطط الطلبة المعلمون وينفذون جدوال  أسبوعيا  كامال   (:ساعة 37)التدريس المنفرد الكامل لمدة أسبوع  .4
على أن يقوم الطالب الزميل بالمشاهدة وبكتابة التقرير حسب . بشكل منفرد وبالتنسيق مع المعلم المرشد

 . ج الخاصذالنمو 
لمعلم في خطة واضحة األهداف بمشاركة الطالب احيث يعد المشرف األكاديمي  منن والطلبة المعلمُيزار و 

قسم اإلشراف و  والمعلم المرشدالمدرسة  مدير ويتم تزويد..  .المدرسة من حيث المالحظة والمشاركة الفعلية،
تقريرا   كل منهما ويكتب، الطالب المعلم زيارتين، على األقلوالمشرف التربوي يزور المشرف األكاديمي و  .بها

 ،على األقل ،زيارتين الطالب المعلم بمعدل( لتدريبا)مدير المدرسة  يزوركما  حول أداء الطالب المعلم
دوام، حضور الطابور ) الب المعلم المهنية واإلداريةويكتب تقريرا  وفق نموذج خاص بسلوكيات الط

 ....(الصباحي،
يعد المعلم المرشد ملف ا خاصا بالطالب المعلم يتضمن بيانات خاصة به وبتاريخ حضور الحصص، إضافة و 

الطالب وفق األهداف المخططة من المشرف  إنجازاتأداء الطالب أسبوعي ا يظهر فيه إلى تقرير عن 
يعبيء الطالب المعلم نموذجا  خاصا  و  .يعبىء الطالب الزميل أربعة نماذج خاصة بتقييم زميلهكما  .األكاديمي

ضمن عملية تقييم  جميع التقارير والنماذج المعبأة في ملف إنجاز الطالب وتدخلوُتحفظ  .بمشاهدته الصفية
يتم التقييم النهائي للطالب المعلم من قبل الشركاء جميع ا وبتقرير موحد مستفيدين من و  .الطلبة المعلمين

 .التقارير السابقة وملف اإلنجاز
 

 (5) تربية عملية -(0)التدريس الفعلي المستقل : المساق الخامس
ريسية، سواء من خالل ورشات العمل داخل الكلية هدف إلى تدريب الطلبة المعلمين على المهارات التديو 
وتشمل مهارات التدريس، جميع . أو في الصف الدراسي وبتوجيه من مشرفي التربية العمليية( تدريس مصغر)

إدارة  –طرح األسئلة  –التفاعل اللفظي  –تنفيذ الدرس  –التخطيط للدرس : عناصر الموقف التعليمي مثل
ويبدأ الطالب المعلم في هذه المرحلة بتحمل مسؤولية تنفيذ . الطلبةتقويم  –يس استراتيجيات التدر  –الصف 

فعاليات الموقف الصفي ليوم دراسي كامل وبشكل مستقل على ضوء المعايير التي يتطلبها ذلك الموقف 
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( 11)دة ضمن برنامج محدد يشرف عليه كل من المعلم المرشد والمشرف األكاديمي والمشرف التربوي لم
 .ساعة (51)ام، أي ما معدله أي

يطرح هذا المساق في الفصل األول من السنة الرابعة اللتحاق الطالب على أساس نظري وتطبيقي في آن 
 :واحد، حيث يتكون من جزأين

 .ساعة يقضيها الطالب المعلم في الجامعة بمعدل ساعة أسبوعي ا( 19)وله  الجزء النظري: األول
لقاء على مدار الفصل االول للسنة الرابعة في الجامعة بهدف ( 19)دة ساعة لقاءات صفية أسبوعية لم  -

 .تعرف عناصر التدريس والنظريات المرتبطة بها ومناقشة سير العملية التدريبية
 .في تخصصه تحضيرا  كامال  ويعرضه أمام أقرانه في الجامعة ايحضر الطالب المعلم  درس   -
 .دروس صفية في الجامعة من خالل الفيديويقوم الطلبة المعلمون بمالحظة  -
، تحليل المحتوى، و تخطيط الدروس) مين كتغذية راجعة للجوانب اآلتيةتناقش مالحظات الطلبة المعل -

تصميم الوسائل ، و بناء بعض أدوات التقويم، و صياغة أسئلة ومناقشة حوارية، و صياغة األهدافو 
 .(التعليمية

 

الخطة ، ضمن ساعة يقضيها الطالب المعلم في مدرسة التدريب( 77)وله  الجزء العملي التطبيقي :الثاني
 :وفق اآلتي الخاصة بالجزء العملي

ساعات بمعدل يوم واحد أو يومين  (5)في مدرسة التدريب  يقضي الطالب المعلم ما معدله يوما كامال  
الب المعلم بتدريس جدول ومن ثم يقوم الط. أسابيع 11-5وذلك حسب سياسة الجامعة على مدار  أسبوعيا  

حصة وبشكل منفرد، حيث يخطط وينفذ الطالب المعلم بشكل منفرد وبالتنسيق مع  (17)أسبوعي كامل 
المعلم المرشد بما يتالءم مع خطته ويقوم الطالب المعلم الزميل والمعلم المرشد بالمشاهدة وبتقديم التغذية 

والطالب المعلم الزميل بعد التقديم للنشاط ونهاية الحصة  يقوم الطالب المعلمثم . طالب المعلمالراجعة لل
 .بتعبئة نموذج خاص

 
 :(مدارس مشرف أكاديمي ومشرف تربوي ومديري)ذوي العالقة من زيارات الطلبة المعلمين 
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خطة واضحة األهداف بمشاركة الطالب المعلم في  المشرف األكاديمييعد   حيثن والطلبة المعلمُيزار 
وقسم اإلشراف  والمعلم المرشدالمدرسة  مدير ويتم تزويد..  .ث المالحظة والمشاركة الفعلية،المدرسة من حي

زيارتين، المشرف التربوي  بينما يزور ،على األقل ،زيارات (2) الطالب المعلم يزور المشرف األكاديميو  .بها
الطالب ( التدريب)المدرسة  مدير كما يزور ويكتب كل منهما تقريرا  حول أداء الطالب المعلم، على األقل

على األقل ويكتب تقريرا  وفق نموذج خاص بسلوكيات الطالب المعلم المهنية واإلدارية  زيارتينالمعلم بمعدل 
 ....(الدوام، حضور الطابور الصباحي،)
يعد المعلم المرشد ملف ا خاصا بالطالب المعلم يتضمن بيانات خاصة به وبتاريخ حضور الحصص، إضافة و 
الطالب وفق األهداف المخططة من المشرف  إنجازاتى تقرير عن أداء الطالب أسبوعي ا يظهر فيه إل

يعبيء الطالب المعلم نموذجا  خاصا  و  .يعبىء الطالب الزميل أربعة نماذج خاصة بتقييم زميلهكما  .األكاديمي
لطالب وتدخل ضمن عملية تقييم جميع التقارير والنماذج المعبأة في ملف إنجاز اوُتحفظ  .بمشاهدته الصفية
يتم التقييم النهائي للطالب المعلم من قبل الشركاء جميع ا وبتقرير موحد مستفيدين من و  .الطلبة المعلمين

 .التقارير السابقة وملف اإلنجاز
 

 (6)تربية عملية  -(3)التدريس الفعلي المستقل : المساق السادس
تدريس ) الجامعةت العمل داخل من خالل ورشا هارات التدريسيةلمعلمين على المهدف إلى تدريب الطلبة اي

جميع في  وتشمل مهارات التدريس. العملييةأو في الصف الدراسي وبتوجيه من مشرفي التربية ( مصغر
دارة الصفة، و طرح األسئلو  ،التفاعل اللفظيو  ه، تنفيذو  ، درسللتخطيط  منف التعليمي عناصر الموق ، ا 

 ....الطلبةتقويم ، و يساستراتيجيات التدر و 
معايير ضوء  فييبدأ الطالب المعلم بتحمل مسؤولية تنفيذ فعاليات الموقف الصفي ألسبوع كامل ومتواصل و 

ضمن برنامج محدد يشرف عليه كل من المعلم المرشد والمشرف األكاديمي  الموقف الصفييتطلبها 
أو منفصلة بشرط أن يكون دوام األسبوع  والمشرف التربوي ومدير المدرسة لمدة خمسة أسابيع متواصلة

الواحد متواصال  من األحد إلى الخميس وبدوام يومي كامل من الساعة السابعة والنصف صباحا  إلى انتهاء 
أساس نظري  يطرح هذا المساق في الفصل األول من السنة الثالثة اللتحاق الطالب علىو  .الدوام اليومي

 :ن جزأينحيث يتكون م وتطبيقي في آن واحد
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  .يقضيها الطالب المعلم في الجامعة بمعدل ساعة أسبوعي ا ساعة( 06)الجزء النظري وله : األول
لقاء على مدار الفصل الثاني للسنة الرابعة في الجامعة بهدف ( 19)لقاءات صفية أسبوعية لمدة ساعة  -

 .دريبيةتعرف عناصر التدريس والنظريات المرتبطة بها ومناقشة سير العملية الت
 .في تخصصه تحضيرا  كامال  ويعرضه أمام أقرانه في الجامعة ايحضر الطالب المعلم  درس   -
 .يقوم الطلبة المعلمون بمالحظة دروس صفية في الجامعة من خالل الفيديو -
، تحليل المحتوى، و تخطيط الدروس: أهمهاتناقش مالحظات الطلبة المعلمين كتغذية راجعة للجوانب  -

 ....تصميم الوسائل، و بناء بعض أدوات التقويم، و صياغة أسئلة ومناقشة حوارية، و األهداف صياغةو 
 

حيث خطة ضمن  الطالب المعلم في مدرسة التدريب ساعة يقضيها( 125)الجزء العملي التطبيقي : الثاني
منفصلة بشرط لمدة خمسة أسابيع متصلة أو ( ساعة 17)في مدرسة التدريب  يقضي ما معدله أسبوعا كامال  
؛ بشكل منفرد( حصة 17) كامال   اأسبوعي   الطالب المعلم جدوال   يدرسحيث . الدوام المتواصل لألسبوع الواحد

الطالب المعلم الزميل  ويشاهد. يخطط وينفذ الطالب المعلم وبالتنسيق مع المعلم المرشد بما يتالءم مع خطته
يقوم الطالب المعلم  والطالب المعلم الزميل بعد التقديم و . المعلموالمعلم المرشد وتقديم التغذية الراجعة للطالب 

 .للنشاط ونهاية الحصة بتعبئة نموذج خاص
  :(مدارس مشرف أكاديمي ومشرف تربوي ومديري)ذوي العالقة من زيارات الطلبة المعلمين 

الطالب المعلم في  خطة واضحة األهداف بمشاركةحيث يعد المشرف األكاديمي  منن والطلبة المعلمُيزار 
قسم اإلشراف و  والمعلم المرشدالمدرسة  مدير ويتم تزويد، ...حيث المالحظة والمشاركة الفعلية المدرسة من

زيارتين، المشرف التربوي  ، بينما يزورزيارات على األقل (2)الطالب المعلم  يزور المشرف األكاديميو  .بها
الطالب ( التدريب)مدير المدرسة  ء الطالب المعلم كما يزورويكتب كل منهما تقريرا  حول أدا ،على األقل

ويكتب تقريرا  وفق نموذج خاص بسلوكيات الطالب المعلم المهنية واإلدارية  على األقل زيارتينالمعلم بمعدل 
 ....(الدوام، حضور الطابور الصباحي)
وبتاريخ حضور الحصص، إضافة  بالطالب المعلم يتضمن بيانات خاصة به يعد المعلم المرشد ملف ا خاصا  و 

الطالب وفق األهداف المخططة من المشرف  إنجازاتإلى تقرير عن أداء الطالب أسبوعي ا يظهر فيه 
يعبيء الطالب المعلم نموذجا  خاصا  و  .يعبىء الطالب الزميل أربعة نماذج خاصة بتقييم زميلهكما  .األكاديمي

لنماذج المعبأة في ملف إنجاز الطالب وتدخل ضمن عملية تقييم جميع التقارير واوُتحفظ  .بمشاهدته الصفية
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يتم التقييم النهائي للطالب المعلم من قبل الشركاء جميع ا وبتقرير موحد مستفيدين من و  .الطلبة المعلمين
 .التقارير السابقة وملف اإلنجاز
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 الثالثالجزء 
 تيارهم ومعايير اخ وأدوارهم التربية العمليةبرنامج ن في والمشارك

تحديد أدوراهم ومهماتهم  تم إذ التربية العملية ضمن خطة استراتيجية واضحة ومفصلةبرنامج العمل في  جاء
وبعد دراسة المهمات التي يضطلعون بها كان ال بد  من . بالصورة المطلوبةبمرونة وبما يحقق األهداف 

ي في الجامعات المشاركة، ُيضاف إليهم وهم المشرف األكاديم .وضع أسس الختيار المشاركين في البرنامج
المدرسة بجميع عناصرها التعليمية التعلمية خاصة مدير المدرسة والمعلم المرشد، إضافة إلى المشرف 

 .التربوي إذ يتعاونون جميع ا لتقديم الدعم والمساندة للطالب المعلم الذي يتعاون الجميع من أجله
 الطالب المعلم( أ

المعلم، وعلى عاتقه مسؤوليات كبيرة في داخل المدرسة أو في الجامعة وورشات  تتعدد مهماته الطالب
مالحظة وتحليل المواقف لجميع التقارير وبطاقات ال (ملف اإلنجاز) إعداد ملف شاملالعمل، وكذلك 

بما في ذلك الحضور ( داخل المدرسة)االلتزام بالدوام الكامل المخصص لعضو هيئة التدريس ، و التدريسية
 .بشأن أية استثناءاتلصباحي واالنصراف عند نهاية الدوام الرسمي والتنسيق المستمر مع مدير المدرسة ا

 :وهناك أمور أخرى يجدر مراعاتها من قبل الطالب المعلم
ة من فادالقدرة على االتصال والتواصل مع الهيئة اإلدارية والتدريسية في المدرسة والمشرف التربوي واإل -

وضع خطة مفصلة للدرس الذي أعده ومناقشة هذه الخطة مع و أن العبء الذي يقوم بتنفيذه بش، خبراتهم
 .المعلم المرشد والمشرف األكاديمي

  .احترام وجدية واالبتعاد عن التعاليبمع الطلبة التعامل  -
  .التأقلم مع البيئة المدرسية التي يعمل فيها فييساعده  االنفتاح والمرونة المخططة مما -
 . والثقة ومواجهة المشكالت الطارئة التي تواجهه القدرة على ضبط النفس -
 .القدرة على التخطيط الذهني والمكتوب بما يخص التربية العملية ودوامه في المدرسة -
، المراجعو  ،األفالم: أن تساعده في التدريس الفعال مثلتحديد نوعية المواد التعليمية المختلفة التي يمكن  -
 .وتحديد أماكن تواجدها وكيفية الحصول عليها ،...برامج الكمبيوتر، و لصورا، و الشرائح، و ذجالنماو 
 المشاهدة المبرمجة خالل المرحلة األولى من التربية العملية ومناقشة ما يشاهده مع المشرفتنفيذ  -

  .األكاديمي
 .ة العمليةن التربيتدرج تمهيدا لتولى المسئولية الكاملة عبشاركة في عملية التدريس الم -
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 .مناقشة األداء التدريسي مع المشرف األكاديمي والطلبة المعلمين سواء في المدرسة أو الجامعة -
 .خاصة بالمالحظة الصفيةنسيق مع الطالب المعلم الزميل بتنفيذ مواقف تعليمية وكتابة تقارير الت -
 المشرف األكاديمي( ب

والمشرف بجميع عناصرها بين كلية التربية من جهة وبين المدرسة وصل ما المشرف األكاديمي حلقة  ُيعد  
العمل على ، و على التدريب في المدارس المضيفة التعاون مع القائميني من جهة أخرى مما يتطلب التربو 

تنفيذ ومتابعة أداء الطلبة المعلمين و  ،طلبة المعلمين نحو مهنة التعليمتكوين اتجاهات إيجابية لدى ال
ا بمهارات التدريسالمتصلة    :ومتابعتهم، ومن مهمات المشرف األكاديمي أيض 

 .زيارة الطلبة المعلمين في المدارس المضيفة لتزويدهم بالتغذية الراجعة حول أدائهم -
خاصة المتعلقة بأنظمة المدرسة للطلبة المعلمين  تعليمات مديري المدارسطالع على إرشادات و اال -

 . واألنشطة الالصفية
مدير المدرسة، والمعلم المرشد والمشرف من  التغذية الراجعة المقدمة للطالب المعلمطالع على الا -

 . بتطوره المهنيخاصة المتعلقة  التربوي
 .واإلسهام تقديم بدائلفي المدارس المضيفة  ومشكالتهااالهتمام بقضايا التربية العملية  -

 المشرف التربوي( ج
يساند ويقيم ويالحظ داخل  ا  وداعم ا  وباحث ا  وخبير  ا  تربوي ا  قائدباعتباره ات عديدة يضطلع المشرف الت ربوي بمهم

في العملية الغرفة الصفية وخارجها، وهو ناقل للخبرات بين المدارس والمعلمين، لذا فإن مهماته متنوعة 
ى التدريب في المدارس التعاون مع القائمين عل :التعليمية التعلمية، وعلى عاتقه تقع مسؤوليات عديدة، منها

المضيفة، والعمل على تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلبة المعلمين نحو مهنة التعليم، وتنفيذ ومتابعة أداء 
كما يعمل المشرف التربوي على تنفيذ زيارات للطلبة . الطلبة المعلمين المتصلة بمهارات التدريس ومتابعتها

ويهتم بقضايا التربية العملية . بالتغذية الراجعة حول أدائهم المعلمين في المدارس المضيفة لتزويدهم
ولتحقيق هذه المهمات بصورتها المثلى من الضروري ... ومشكالتها في المدارس المضيفة ومحاولة معالجتها

 :االهتمام بأسس انتقاء هؤالء المشرفين التربويين، وهي
 .سنوات في مجال اإلشراف (2)خبرة ال تقل عن .1
 .ونماذجه( اإلكلينيكي)عرفة بأسلوب اإلشراف الصفي الم .1
 . ق استخدام أدواتهاائالمعرفة بأساليب المالحظة الصفية، وطر  .2
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 .المعرفة بأساسيات تقويم أداء المعلم .5
 .المعرفة بعمليات تخطيط التدريس وأنواعها وعناصرها ومراحلها .9
 .هاتراتيجيات التدريس وقواعد اختيار اس التمكن في المحتوى التعليمي إلى جنب التمكن في .7
 .المقدرة على تحمل ضغط العمل .8

 المدارس المشاركة( د
لصفوف المشاركة في البرنامج يجب أن تكون ذات مواصفات عالية، إذ تتضمن امدارس التدريب إن 

لمعلمين نقلها إلى او الخبرة مكونة من المدير ومعلمين اثنين لضمان متابعة فيها تشكيل لجنة ويتم  .المناسبة
 :كما يجب أن تكون ضمن مواصفات، أهمها .خرىألى مدرسة إحد المعلمين أفي حال تم نقل 

ناث)التنوع في المدارس المشاركة من حيث الجنس  .1  (.قرية ومدينة)والمكان ( ذكور وا 
 .يفضل أن تكون قريبة من الجامعة أو المؤسسة التعليمية .2
ية في المدارس المشاركة لتسهيل عملية  التدريب مثل أجهزة حاسوب يفضل توفر إمكانات ماد .4

 .وانترنت وقاعات تدريب
 .التنوع في  المدارس المشاركة مدارس حكومية وخاصة ووكالة .5

 مدير المدرسة المشاركة( هـ
تواصل مدير المدرسة بوصفه قائد ا تربوي ا تقع على عاتقه مهمات عديدة، وهو حلقة مهمة في االتصال وال

مما يقتضي أن يتواصل مع  الطلبة المعلمين ويستقبلهم ويعمل على حل المشكالت أو الصعوبات التي قد 
تواجههم، وأن يعمل على دمجهم مع مجتمع المدرسة، مع ضرورة إعداد جدول مدرسي يخص الطلبة 

ورة األخذ باالعتبار مع ضر  ،...المعلمين، إضافة إلى مهمات أخرى في تقديم الدعم والمتابعة والتقويم،
 :أمور أخرى، منها

 .اإللمام باستراتيجيات وأساليب التدريس والتقويم .1
 .االستعداد لتقبل الطلبة المعلمين في المدرسة .1
 .االستعداد لتقديم الدعم للمعلم المرشد والطلبة المعلمين .2
 .حاصال على تقدير أداء وظيفي جيد جدا فأعلى. 4
 .ر والمناقشة وحل المشكالتالقدرة على الحوا .5
 .سنوات( 2)ال تقل عن فيها  خبرة و  اإللمام بجوانب اإلدارة المدرسية. 9
 .القدرة على بناء عالقات إنسانية جيدة. 7
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 (Mentor)المعلم المرشد ( و
هنا المعلم المرشد ركيزة ومرجعية للطلبة في البرنامج، ودونه ال تتجه العملية نحو المسار السليم، و يعتبر 

في البرنامج، وكذلك الخبرة التدريسية الجيدة التي تؤهله لحسن األداء  المشاركةيجدر أن تتوافر لديه رغبة 
والتواصل والتعاون مع اآلخرين إلى جنب امتالكه استراتيجيات تدريس وأساليب لتطبيقها بفاعلية إضافة إلى 

 :األخذ باالعتبار أمور أخرى، منها مع ضرورة. تقويم المختلفة وكيفية تطبيقهامن وسائل  هتمكن
 .، والقدرة على االتصال والتواصليجابية نحو مهنة التعليمإ تجاهاتا امتالك .1
 .(الطالب المعلم)تقبل المعلم المستجد  .1
 .سنوات في تقييم األداء (2)الحصول على تقدير جيد جدا فأعلى في آخر  .2
 . لطالب المعلما ات إلىونقل هذه المهار التعليم وتوظيفها وتقنيات الحاسوب  توظيفلديه مهارة في   .4

وبالمنهاج وأهدافه ومحتواه  لطلبة المعلمين بالمدرسة المضيفةاتعريف من  :فمتعددةمهمات المعلم المرشد  أما
ق المثلى في التعامل مع طلبة المدرسة في ضوء معرفته بخلفياتهم ائالطر التعليمي جنب ا إلى جنب تعريفهم ب

ا . ثقافية واالجتماعيةال المختبرات، )باإلمكانات المتاحة للمدرسة المضيفة والتي تيسر إمكاناتهم  همتعريفوأيض 
، إضافة إلى مساعدة الطلبة المعلمين على االنغماس مع المواقف التعليمية، وكيفية تقديم المحتوى .(..المكتبة

الفردية بين الطلبة، وقياس مدى تقدمهم، وتقويم مدى  التعليمي والوسائل التعليمية الالزمة، ومراعاة الفروق
  .تحقق األهداف التعليمية، وكيفية التعامل مع المشكالت التعليمية الطارئة
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 الجزء الرابع
 المعلمينتقويم الطلبة 

م ووسائل التقويم الواجب إتباعها في تقويللتقويم أسس في بداية كل فصل دراسي بتحديد  تقوم كلية التربية
على المشرف  وتوزعهانماذج ووسائل التقويم تعد الطلبة المعلمين في مساقات التدريب العملي، حيث 

ن من قبل كل من المشرف و يقيم الطلبة المعلم. دير المدرسةاألكاديمي والمشرف التربوي والمعلم المرشد وم
ن خالل تطبيق مؤشر الجاهزية موالمعلم المرشد والمشرف التربوي ومدير المدرسة األكاديمي من الجامعة 

 . لمعلم الجديدالمهنية لمعايير الوالمستند الى  (Readiness to Teach Index- RTTI)للتعليم 
 

 (RTTI)مؤشر الجاهزية للتعليم 
الطلبة المعلمين أن يمتلكها متعلقة يجب  عبارة (10) تضم كفايات يتكون مؤشر الجاهزية للتعليم من مجموعة

 .كليةلبعد التخرج من الجامعة أو امباشرة هزيتهم لالنخراط في مهنة التعليم جاللداللة على 
وتبين الحد األدنى ( 1101)للمعلمين الجدد المعايير المهنية الواحدة والعشرين مستمدة من  تياوهذه الكفا

في  اعلينيعتبروا فللمعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات التي يتوجب على الطلبة المعلمين اكتسابها ل
 .يوضح ذلك( 2)أما المستويات التطويرية لمؤشرات الجاهزية فالجدول  .ممارساتهم الصفية
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 المستويات التطورية لمؤشر الجاهزية( 3)جدول 

 ضمن هذه المستوياتاتهم يون بتطوير كفايقوم الطلبة المعلمو . تطوريةثالثة مستويات  شمل مؤشر الجاهزيةي
السنة الثانية من  ةالذي يحوي مراحل التربية العملية الست أثناء تقدمهم في برنامجهم الدراسي الجامعي تدريجيا  
لمؤشر  ةالتطورية الثالث ياتالمستو تشمل ؛ لكل سنة يةكفا عبارة (10)هذا يعني أن هناك و  .الرابعةإلى 

الثاني الذي المستوى ، و (بانظر الملحق )في السنة الثانية  طبقاألول الذي يتوى المس: ، وهيالجاهزية
(. دانظر الملحق ) في السنة الرابعة طبقالثالث الذي يالمستوى ، و (جانظر الملحق ) في السنة الثالثة طبقي

 . لكل مستوى من هذه المستويات اتمسودوقد تم إعداد 
 - 1100في العام الدراسي لمؤشر الجاهزية المستوى األول  قة باختباروقامت الجامعات والجهات ذات العال

في  اختبار المستوى الثانيو . الجهات ذات العالقةمن  راجعةالتغذية ال بناء علىتعديالت تم إدخال و  1101
على مجموعات الطلبة المعلمين المناسبة  المعدلاألول إلى جانب المستوى  1102-1101العام الدراسي 

 تميسكما . االختباربعد فترة  إعادة النظر في هذين المستويين ومن المتوقع أن يكون هناك. مستوىلكل 
على مجموعات الطلبة المعلمين المناسبة لكل المعدلين يين األول والثاني مستو الثالث والالمستوى تطبيق 
 .ؤشر الجاهزيةإعداد النسخة النهائية لمقبل  1104-1102وتقييمها في العام الدراسي مستوى 

مختلفة، ومن المرجح  نسبباتهم يالمعلمون كفا الطلبةيطور من المتوقع أن فمعقدة، التدريس عملية تعلم إن 
الكفاية  عبارة من عباراتكل فلذا . اتهميخالل سعيهم لتطوير كفامستويات مختلفة من األداء  يظهرواأن 

 السياق/ عنوان المقرر  الفصل السنة
مستوى مؤشر 
 الجاهزية للتعليم

حسب  همنجازاتإواألحكام الخاصة بتقديرات مستوى الطلبة 
 ؤشر الجاهزيةمؤشرات م

 6التربية العملية  الثاني الرابعة
 .(مستقل)فعلي  2تدريس 

3 

 

 ممتاز جيد مقبول

 5التربية العملية  األول
 ( مستقل)فعلي  1تدريس 

3 
 ممتاز جيد مقبول

 4التربية العملية  الثاني الثالثة
 (غير مستقل)،تحت المالحظة 2تدريس 

2 

 

 ممتاز جيد مقبول
 

 3ة العملية التربي األول
 ( غير مستقل)،تحت المالحظة 1تدريس 

2 
 ممتاز جيد مقبول

 2التربية العملية  الثاني الثانية
 وكاملة ومشاركة جزئية الحظة،م

1 
 ممتاز جيد مقبول

 

 

 1التربية العملية  األول
 التوجيه

  ال ينطبق
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وتصنف هذه المستويات بمقبول وجيد . دمعيار محدكل تصف ثالثة مستويات من األداء على أساس 
مع ذلك إذا . همعند تقييمإظهاره  الطلبةيتوجب على الحد األدنى لألداء الذي " مقبول"المستوى  ويعد. وممتاز

فر لدى أكثرية كان الهدف إحداث تحسينات في مستوى الجيل الجديد من المعلمين، فإن المتوقع أن تتو 
األكثر  الطلبة، وهم فقط منهم م أداء جيد، في حين يتوقع أن يقدم عدد قليلقدرة على تقديالطلبة المعلمين 

 .خرى يرتفع سقف التوقعات ألدائهمفي برنامجهم من سنة ألتقدم الطلبة المعلمين  وخالل. أداء ممتاز ،فعالية
 هأداء يعدقد  الذيا فإن لذ. الجاهزية مؤشراتفي التربية العملية المختلفة، و مقررات في توقعات  لكينعكس ذ

فقط في  قبوال  وم  ،(4و  2) في التربية العملية  "جيدا  " ،بصورة عامة ،عديُ قد  ،(1) في التربية العملية "اممتاز  "
 .(0)في الشكل كما التوقعات  والزيادة في سقفهذا التقدم تم عرض وق .(6و  5)التربية العملية 

 :التحضير الستخدام مؤشر الجاهزية للتعليم
نها إبي لرفع مستوى مهنة التعليم، إذ الجاهزية للتعليم دورا  فعاال  في عملية إحداث تغيير إيجا اتمؤشر تلعب 

مين وبرامجه سواء في الجانبين ليست بمعزل عن المكونات األخرى لمجمل نظام إعداد وتأهيل المعل
 هذا المؤشر أن رك الجهات المعنيةأن تدمن المهم لذا  ،كاديمي النظري والتطبيقي الممثل بالتربية العمليةاأل

عداد الكاملة إلعملية الال يتجزأ من  جزءك يهنظر إلال يجدربالتالي و  األخرى مكوناتال يعمل بمعزل عن ال
هذه العملية، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس ل داعمةشمل جميع األطراف الالتي ت وتأهيلهم المعلمين
منظور هذا التطوير إن . وزارة ومشرفو المديرياتوطاقم ال المرشدون المدارس والمعلمونة ومديرو الجامعي

الدراسية الجامعية والتربية العملية  مقرراتبين ال ةوفعال ماسكةومت ةواضح روابط يجادإ يتطلبتكاملي ال
 .ومؤشر الجاهزية

ا  ، ومرنة ومعايير تقييم متصلة ومالئمةوضع إطار تقييم واضح يتضمن مهام تقييم كما يتطلب أيض 
جراءاتو  -TEIP)مشروع  توفير التدريب المستمر طوال مدةو  ؛على أساس المعايير ةأحكام موثوق صدارإل ا 

على  اتهاقدر كافة الجهات المعنية تنمي وأن لمؤشر الجاهزية لضمان وجود فهم مشترك  ما بعدهاو  (1
 .يةوموثوق يةبفعال هذا المؤشر توظيف
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 :التربية العملية ومؤشر الجاهزيةالربط بين المقررات الجامعية و 
 ية للمعلمين الجددفي المعايير المهنلدى الطلبة المعلمين محددة  اتجاهاتو قيم ومهارات و  تطوير معرفةإن 

ربط  ضمانبداعمة من شأنها تحقيق المعايير  بطريقةالمعلمين  إعدادتصميم برامج  ُيعادأو  ُتصممأن يتطلب 
 :من خالل الميداني تطبيقتربية العملية والالبمقررات  الجامعية مقرراتال

وتنقله من التطبيق العملي بطرائق تترجم الواقع النظري إلى تمكين الطلبة المعلمين ل فرص التعلمإتاحة  - 
 . إلى السياقات الحياتية غرفة الصففي سياقه 

 بتوظيفمتكامل و إشراف ب في المدارس ، وبين الممارسة العمليةمقرراتال بين متينوتكامل  ترابطتحقيق  -
اختالف على  المتعلمين تعززمع المدارس عالقات وثيقة وبالتطبيق، بربط النظرية تأساليب تربوية 

 (Darling-Hammond, 2006:1) تعلم نوعي إلحداث يةفعالبخصائصهم 
التعلم  اتجنو ربط بالتربية العملية مع ، و ابعض  ين المقررات الجامعية مع بعضها بتكامل تحقيق ترابط و  -

مؤشرات و  المهنية معاييرال في المحددة تجاهاتوالمهارات والقيم واال عرفةمع الم حو ضلهذه المقررات بو 
 .الجاهزية

مثل  فعلي ا بغرض دراسة المقررات وأيها توفر من قبل الهيئة التدريسيةمراجعة تفصيلية للبرنامج  إجراء -
 المهنية المعاييرذات صلة بفرص المحتوى و الديم تقتتعلق ب ثغرات أين يمكن حدوثهذه الروابط و 

وحال . لهذا الغرض تستخدم قدتخطيط المنهاج  مصفوفة( يهالملحق ) يتضمن .بمؤشر الجاهزيةو 
تعلم ذات المحتوى وفرص لل تضمنهاللتأكد من  ينبغي تصميم أو تحديث المقررات، التخطيطمن االنتهاء 

عضاء الهيئة التدريسية وذوي العالقة لطبيعة الترابط أبل كوين فهم مشترك من قت -. صلة للطالبال
 .والتكامل بين مكونات البرنامج الدراسي ومقرراته والتربية العملية مع مؤشرات الجاهزية

 
 تطوير اإلطار التقييمي لمؤشر الجاهزية

 ق الميداني للتربية العمليةيتم تقييم تقدم أداء الطلبة المعلمين في مقررات التربية العملية الجامعية وفي التطبي
 :ساس مؤشر الجاهزية من خالل اآلتيعلى أ

.أن يكون التقييم واضحا  ومترابطا  ومفهوما  لجميع األطراف -    
.أن يكون شامال  ومتصال  من حيث تناوله لمجموعة مؤشرات مؤشر الجاهزية بشكل كامل -  
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 (وحق انظر المل)أن تصمم الجامعات إطار تقييم واضح وفعال  -
 اواضح   اتقييم   اومن أجل ضمان أن يشمل التقييم كل هذه الميزات، من الضروري أن تصمم الجامعات إطار   

 :تيةاآلالعناصر  يتضمن( وملحق انظر ) وفعاال  
مجاالت ثالثة مبينة في األساسية المطلوبة للدخول في مهنة التعليم والمتمثلة في  الكفاياتوهي تحدد  المعايير. 0

العبارة  خصائصومن . معينة مؤشرا لألداء المتوقع في مهمة وفرت عبارات أو نقاط المعايير هيو  .(أ) ملحق
أن تكون قابله معناها، و  فيبوضوح ودقة حتى ال يكون هناك أي غموض  ُتصاغأن " جيدةال يةالمعيار 

 "بالتوجهالمثال،  على سبيل وليس متعلق بالشخص، لسلوك،بمثابة تعبير متعلق باكون تأن و ، للمالحظة
(Jackson et al., 2010 p. 18) . 

ومسيييتويات األداء  للكفايييياتبمزييييد مييين التفصييييل  تحيييدد مؤشيييرات الجاهزيييية للتعلييييم: مؤشـــر الجاهزيـــة للتعلـــيم. 2
 (.، دج ب،) ملحقكما في  .برنامج إعداد المعلمين أثناء تقدمهم فيالمحددة المتوقعة من الطلبة المعلمين 

. معايير المهمة المحددة بناء علىأداء الطالب المعلم أو سل م لتسجيل درجات  درجات األداء مقياسيستخدم 
من لكل مستوى  بواقع مجموعة واحدة ،ث مجموعات من المعاييرثال ءإنشا (TEIP-1)مشروع تم في وقد 

 العامةييس المقافي هذه المرحلة، تشمل المعايير مجموعة من و . لمؤشر الجاهزية التطوريةالمستويات 
فليس من الضروري  ".جيد وممتازقبول و م مقبول وغير " وهي ؛له ةممكنالألربعة مستويات ل لدرجات األداء

مع ذلك، . المذكورة لكل مستوى من مستويات األداءمقاييس مخصصة  حديدأو الممكن في هذه المرحلة ت
فيا  الطلبةأداء نطاق  االعتبارخذ باألسيكون من الممكن  المعاييرمجموعات كل مجموعة من  فحال اختبار

مقاييس وبهذه الطريقة سيتم تطوير . لتمثيل ذلك األداء وصفيةمقاييس ثم تحديد ومن كل معيار يتعلق ب
ذلك، يجب استخدام  وحتى يتم. الممارسة مستمدة مناألدلة ال تها بناء علىوالتحقق من صح درجات األداء

 .صورة أكمل لألداء المتوقع كوينمع معايير التقييم لتجنبا إلى جنب  عبارات مؤشر الجاهزية
 

 :وتوحيدها تسجيل ومواءمة الدرجاتالإجراءات 
، الطلبةأداء إصدار االحكام حول  إجراءات بتحديد لمؤشر الجاهزية يتقييماللإلطار  خيرالعنصر األيتمثل 

، األكاديميونن و لك المشرف، بما في ذأصحاب العالقةمختلف من وتوحيدها األحكام الصادرة ومواءمة 
 علىإلى توافق  التوصل في نهاية المطافالمدارس، و  مديروو والمعلمون المرشدون،  ،والمشرفون التربويون

 .ة الممنوحةنهائيال العالمات
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 :تطوير فهم مشترك 
عزل ال تقف بم يتقييمالطار اإل مكوناتوغيره من وتوظيفه مؤشر الجاهزية للتعليم من الواضح أن تطوير 

مؤشر دمج واستخدام ويمثل . ال يتجزأ منها ا  جزءبرامج إعداد وتأهيل المعلمين الجامعية، بل تشكل عن بقية 
 ،برامج إعداد وتأهيل المعلمين عمل إعادة صياغة كيفية من حيث في النظام شامال   تغييرا   الجاهزية

ومن أجل أن . ضمن النظام تربية العمليةوالتطبيق العملي للالتربية العملية ومقررات  والمقررات الجامعية
 من أصحاب العالقةبين  ا  وثيق ا  تعاون يتطلب األمر وناجحا   في النظام فعاال   شاملالو  هذا التغيير المعقد يكون

فهم مشترك لمختلف مكونات تحقيق ل ا  ضروري ويعد ذلك. والمدارس العالي وزارة التربية والتعليمو الجامعات 
جراءات   .وضعها تي من المفترضاستخدامها الالنظام وا 

الفهم  تطوير مثل هذا في العمل بغية واإلسهامتعاون لل الجهات المعنيةالفرص لجميع  تتاحمن المهم أن و 
جراءات إل مخصصبرنامج تدريب  كما أن هناك حاجة لتأسيس .ي لمؤشر الجاهزيةتقييمالالمشترك لإلطار 

على األحكام الصادرة تكون لضمان أن الخاصة بهذا المؤشر، وذلك م ومعايير التقيي مؤشر الجاهزيةاستخدام 
 .موثوقةالمعايير  أساس

 

 وتوظيفه استخدام مؤشر الجاهزية خالل التربية العملية

 المعايير، هذهو . محددةالمعايير المهمة  منها اشتقاق التي يمكن الكفاياتمن  إطارا  يوفر مؤشر الجاهزية 
 .تحقيق المعايير المهنية للمعلمين الجدد باتجاه همتقدمو  يم أداء الطلبة المعلمينتوفر وسيلة لتقي بدورها،

 

 .معايير التقييم الخاصة بمؤشر الجاهزية 
مؤشرات  ، ومنالمهنية للمعلمين الجدد المعاييرمباشرة من  معايير التقييم الخاصة بمؤشر الجاهزيةستمد تُ 

التربية العملية  المعلمين التي تجري خاللها إعدادلبرنامج  ةلثالثلكل سنة من السنوات ا ُأعدتوقد ، الجاهزية
 (.ط -زانظر المالحق )

، وعلى واحد وعشرين طبق على جميع المعاييرين على مقياس عام لدرجات األداءمعايير التقييم وتحتوي 
جميع تم ت االستخدام وتحقيقا للترابط وسهولة. عمل المعلمينفي ة مجاالت الرئيسال كسمهمة محددة تع يارا  مع

تخطيط ، و والمحتوى التعليميالمنهاج وفهم معرفة  :هي رئيسية، مجاالتأربعة في  الواحد العشرينالمعايير 
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 المهنية المعاييرمن أو أكثر  ة/واحدبويرتبط كل معيار تقييم . والتقويم التقييم، و عليم والتعلمالت، و الدرس
 .مؤشر الجاهزيةات يوكفا

 إشراكويمكن ) التربويونن مشرفو المدارس و ال مرشدون ومديروون المعلمالو  نكاديميو ن األو مشرفال يستخدم
أداء الطلبة  لتقييم معايير التقييم الخاصة بمؤشر الجاهزية (همتقييمفي و  الحظةمالالطلبة المعلمين في 

صدار األحكام حول أدائهم و المعلمين و  كل تطبيق  فيمين الجدد تحقيق المعايير المهنية للمعل باتجاه همتقدما 
 . دراستهم مراحل ميدانية في كل مرحلة منال من تطبيقات التربية العملية

 

 جراءات استخدام معايير التقييم الخاصة بمؤشر الجاهزيةإ 
 األخذ، من المهم ةالميداني التربية العمليةتطبيقات أداء الطلبة المعلمين خالل  علىاألحكام  إصدارعند 

 عليميةالطلبة المعلمين وأنواع األنشطة الت خبرة يشملل. الخاص بكل مرحلة من مراحلهاياق سالاالعتبار ب
 اأساس  يقوم ة الثانية، الذي يسنة الدراسالالطالب المعلم في مستوى أن متوقع ، من غير المثال  . المنوطة بهم

ة المتوقع الكفاياتمن سه نف المستوىب ،(1)عمليةقصيرة أو أجزاء من الدروس خالل تربية أنشطة بتدريس 
المعايير ف لذا. ذوي الخبرة يدرسون معظم الحصص خالل السنة األخيرة من برنامجهم الدراسي طلبةلدى 

 .خرىألمن سنة  لتحديد التقدم المحرز تحديا  أكثر تصبح وبصورة تدريجية 
ن مصادر األدلة؛ مثل مجموعة مإلى وتقدمهم ينبغي أن تستند األحكام الخاصة بأداء الطلبة المعلمين و 

التأملية، والمالحظات  الطلبة مالحظاتو  ومالحظات الحصص، ،التي ُأعدت من قبلهم خطط الدروس
 يخص بعضفيما و  وعلى األغلب .واألطراف األخرى الطلبةمع بين المقيمين، أو مناقشات من ال المستمدة
 الحظاتهمعايير إلجراء تقييمات مبنية على مالجهات المعنية الم ستوظفالتربية العملية الميدانية،  تطبيقات

ثانية الذي يجري التربية العملية الب الخاص تقييمإجراء الربما يكون  ،مع ذلك. الطلبةالذي يقوم به تدريس لل
 .المشرفين األكاديميينالسنة الثانية منوطا فقط بالمعلمين المرشدين و الفصل الثاني من في  عادة

 تقوم جهتان أو أكثر بإجراء أو قد، بشكل مستقل للطلبةبإجراء مالحظة  نيةأن تقوم كل جهة معويمكن 
الخاص  نموذجال بتعبئة الحظالميقوم أن أو بعدها مباشرة ينبغي المالحظة وخالل عملية . مالحظات مشتركة

ر لتعبيويساعده بوضوح في االطالب المعلم الحظ الم يشجع، ينبغي أن حصةبعد الو . الجامعة ذي صممتهال
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كما ينبغي االحتفاظ بالتسجيالت أو المالحظات المستمدة من هذه  .حصةالالتأملية عن  عن مالحظاته
 .المناقشات إضافة إلى المالحظات المستمدة من المناقشات بعد عمليات المالحظة المشتركة

ذا  عن  صدار األحكامإل نفسها تقييم أقرانهم، فعليهم أن يستخدموا المعاييرفي مالحظة و  الطلبة تم إشراكوا 
هوية الجهات  وزارة لتحديدالطواقم الجامعة و بين هناك حاجة ألن يتم نقاش واتفاق و  .(يانظر الملحق )األداء 

  .هميتهاأعن إجراء التقييمات وتحديد  المعنية المسئولة
يب عملي، التي يتوقع من الطلبة تحقيقها خالل أي تدر  مستويات الكفايةمن أجل الحصول على فهم أعمق لو 

مؤشرات إلى كل من معايير المهمة المحددة وال يعودواوأن  ،كبيرا   مون اهتماما  أن يولي المقي   الضروريمن 
لفرق بين ا توضح بشكل تفصيليفهذه المؤشرات . المفصلة في مؤشر الجاهزية للتعليم لدعم أحكامهم

ويمكن استخدامها حتى يتم تطوير مقاييس  ،يةلكل كفا ،مستويات األداء المختلفة، المقبول والجيد والممتاز
 .مخصصة لدرجات األداء بناء على معايير التقييم

، مثل مالحظات النظر في األدلة التي جمعت ،ينبغي ألية جهة معنية تقوم بإجراء تقييم مبني على المعايير
والفهم والقدرة فيما األدلة للمعرفة هذه  ظهاروتحديد مدى إ الحصص والمالحظات المستمدة من المناقشات،

 معايير التقييمفي نموذج ذلك من خالل وضع إشارة في الخانات ذات الصلة و  ،ل معيار يتم تقييمهيتعلق بك
أن ينبغي كما  .أو ممتاز ،أو جيد، مقبولغير مقبول، أو إن كان الذي تم تحقيقه،  مستوىالللداللة على 

تاحة المجال لتمييز مجاالت قسم من أقسام المعايير إل بعد كلالمالحظات خانات  مون أيضا  المقي   يستكمل
 .للمزيد من العمل لتطويرهايحتاج الطالب المعلم  وللداللة على المجاالت التي قد ،القوة

 
 : مواءمة وتوحيد الدرجاتال

بعد وتوحيدها لمواءمة الدرجات عقد اجتماع صحيحة وموثوقة، من الضروري و  عادلة أحكاممن أجل ضمان 
في المدرسة أو في  ا االجتماعويمكن عقد هذ. بوقت قصير لتربية العمليةلالميداني التطبيق تهاء من االن

والمعلم ، المشرف األكاديمي) .في التقييم واشارك ممن العالقةذوي  بحضور ورشة عمل على مستوى المديرية
 أن ُيحضروا معهم نماذجو ( فصاعدا1بدءا بالتربية العملية ) والمشرف التربويمدير المدرسة و ، المرشد

والعالمات التي دونها كل منهم  العالقة، ذويمن المناقشات بين  مستمدةمالحظات و ، حصصال مالحظة
 .التقييم معايير نموذج بشكل مستقل على
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 النهائية لكل معيار عالمةاتفاق مشترك على ال لتوصل إلىلكل طرف  عالماتاالجتماع في تُناقش و 
 وحال(. المناقشاتمن  مالحظات المستمدةو  جصص مالحظة نماذج) األدلة الداعمةمة و العال إلىمستندين 

لكل معيار على  االمتفق عليه ةالنهائيالعالمات تسجيل  األكاديمي التوصل إلى اتفاق يتعين على المشرف
التطوير المهني وأهداف عليها  تفقالم جاالت القوةم على نموذج التقييمالتسجيل يتعين ثم  .نموذج تقييم فارغ

إلفادة منها في لجميع ذوي العالقة  البيانات في متناول أن تكون هذهعلى . كل مجموعة من المعاييرل
  .مباشرة مهنة بعد التخرجال في عند االنخراطلتربية العملية أو ل التطبيق الميداني التالي

المخطط  انظر .ات النهائيةيتفاقاال ليصادق رسميا على نموذج التقييمعلى كل ذي عالقة  يوقعوأخيرا، 
األكاديميون والمعلمون المرشدون  ونالمشرفيمكن أن يقوم من خاللها العملية التي ( 0شكل )االنسيابي 

 مواءمةومن ثم  ،خالل التربية العملية الطلبة المعلمينتقييم أداء ب ومديرو المدارس والمشرفون التربويون
ن  .الدرجات النهائية ىعلأحكامهم للتوصل إلى اتفاق مشترك   الطلبةتقييم التي تشمل  ،عمليةلهذه الوا 

 :على النحو الطلبة، بما في ذلك عالقةفوائد لجميع أصحاب الوتوحيدها ة النهائي ومواءمة العالمات
 تقييمات،العملية إجراء  توحيدمن خالل ف. الواجب عملها والمنفردةقلل من عدد التقييمات المنفصلة ت. 0

 المديريات والمشرفون التربويون في  المدارس مديروو ون األكاديميون والمعلمون المرشدون شرفلما يمنح
 .النهائية عالمة٪ من ال51 تشكل على األقل عالمة موحدة

 .النهائية عالماتال مصداقيةوالثقة في  والصحةالموضوعية  تعزز. 1
عملية البسط تو  توضح حيث  المات الممنوحةالعالحاجة إلى توفير كمية كبيرة من األدلة لتبرير  تنفي. 2

  .عالقةالذوي سهولة الستخدام أكثر  وتجعلها
 . من جميع ذوي العالقةمشترك ال الفهموتطوير  من التطوير المهني ا مستمرةفرص توفر. 5
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 ةأداء الطلبة خالل التربية العمليبخصوص والتوصل إلى اتفاق  ومواءمة الدرجات تقييمالعملية : 0شكل 

 أعاله، ينبغي إدراج معايير التقييم بينةتلك المك عملية المواءمة وتوحيد الدرجات عتمادمن أجل التحضير الو 
من الرجوع  جميع األطراف المشاركة في التقييمكي تتمكن التربية العملية،  كتيبفي  مخطط االنسيابيوال

ن مشرفيالالمدارس و  يريمدو اإلجراءات ومناقشتها مع المعلمين المرشدين، ينبغي شرح العملية و و . إليها
فهم مشترك للمعايير  تطويرفعالة لال ائلوسوربما تتمثل إحدى ال. يةورشة عمل تدريببالمديريات التربويين في 

أحد  يقوم بهدريس لت مسجل فيديو مشاهدةبتوصل إلى اتفاق لل عمليةهذه ال ومواءمتها وممارسةتطبيقها  يةوكيف
جراء أية تعديالت ضروريةو  .الطلبة  .بعد كل تدريب عملي، ينبغي تقييم فعالية هذه العملية وا 
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 المعايير المهنية للمعلم الجديد  (أ)ملحق 
 المعرفة والفهم: المجال األول

 .بفلسفة المنهاج الفلسطيني، وأهدافه العامة وفهما  يمتلك معرفة  ( 1)
 .بأسس التخطيط ومتطلباته وفهما  ك معرفة يمتل( 1)
 .بالمحتوى الدراسي للمرحلة التي سوف يدرسها وفهما  يمتلك معرفة ( 2)
 .وفهم بطرائق تعلم الطلبة، وفق خصائصهم النمائية، وقدراتهم حسب الفئة العمرية وفهما  يمتلك معرفة ( 4)
 .بكيفية تدريس تخصصه وفهما  يمتلك معرفة ( 5)
 .بكيفية ربط التخصص بمواضيع وحقول مختلفة وبشكل تكاملي وفهما  عرفة يمتلك م( 9)
 .بأسس القياس والتقويم التربوي وفهما  يمتلك معرفة ( 7)
بأساسيات اللغة العربية والمعرفة الرياضية والعلمية وتكنولوجيا المعلومات  وفهما  يمتلك معرفة ( 8)

 .(ICT)واالتصاالت 
 .وف الطلبة على تنوعها، وطرائق التعامل معهابظر  وفهما  يمتلك معرفة ( 6)

 المهارات المهنية: المجال الثاني
 .لديه قدرة على إعداد خطط تعليمية واضحة قابلة للتطبيق(  11)
 .لديه القدرة على توفير بيئة تعلميه تعليمية آمنة وداعمة لعملية التعليم والتعلم(  11)
ثارة الدافعيةلديه القدرة على توفير مناخ تعليم(  11)  .ي يمتاز بالمرونة واالبتكار وا 
 .لديه القدرة على توظيف المصادر التعلمية، والوسائل التعليمية في العملية التعلمية التعليمية(  12)
 .لديه القدرة على تدريس تخصصه، وربطه بموضوعات مختلفة، وفي سياق مرتبط بحياة الطالب وواقعه(14)
 .ير عملية التعليم والتعلم لتمكين الطلبة من بناء المعرفة وتقييمهالديه القدرة على تيس( 15)
 .لديه القدرة على توظيف أسس القياس والتقويم باعتباره جزءا أساسيا من عملية التعلم والتعليم( 19)
 .لديه القدرة على توظيف االتصال والتواصل في العملية التعليمية( 17)
 .في العملية التعلمية التعليمية( ICT)لوجيا المعلومات واالتصاالت لديه القدرة على توظيف تكنو ( 18)

 االتجاهات المهنية والقيم: المجال الثالث
 .يلتزم بتيسير عملية التعلم لجميع الطلبة( 16)
 .يتأمل بممارساته المهنية سعيا لتلبية احتياجاته المهنية( 11)
 .وير نوعية التعليميلتزم بالتعاون والتواصل مع ذوي العالقة لتط( 11)
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 األولالمستوى : مؤشر الجاهزية للتعليم  (ب)ملحق 
المعايير المهنية للمعلمين الجدد في  استناد ا إلى لمؤشر الجاهزيةاألول  المستوىيتم تعيين مؤشرات 

أن  حيث تشير إلى نطاق المعرفة والفهم والمهارات المهنية والقيم واالتجاهات المهنية التي ينبغي، فلسطين
ويتم ذلك في الفصل الثاني من السنة  . في التدريس 1 التربية العمليةالطلبة المعلمون مع نهاية  يمتلكها
  .من برنامجهم الدراسي الثانية

 المعايير المهنية
 للمعلمين الجدد

 مقبول
الحد األدنى من المتطلبات الواجب توفرها 

في الطالب المعلم مع نهاية التربية 
 العملية

 جيد
ة الطلبة بيجب أن يكون لدى غالي

المعلمين القدرة على تحقيق التالي مع 
 نهاية التربية العملية

 ممتاز
يمكن لبعض الطلبة المعلمين تحقيق التالي 

 مع نهاية التربية العملية

 وفهما    معرفة يمتلك( 0)
 الفلسطيني، المنهاج بفلسفة
 .العامة وأهدافه

سطيني بفلسفة المنهاج الفل إلماما  يظهر 
 وأهدافه العامة  4-0للصفوف 

لفلسفة  عموما  واضحين  وفهما  يظهر معرفة 
 4 -1 المنهاج الفلسطيني للصفوف من 

وأهدافه العامة ولديه القدرة على االستفادة 
 .للتخطيط من ذلك  كأساس

ج اجيدين لفلسفة المنه وفهما  يظهر معرفة 
وأهدافه  4 -0 الفلسطيني للصفوف من

القدرة على االستفادة من ذلك العامة ولديه 
 بشكل منطقي كأساس للتخطيط 

 بأسس وفهما   معرفة يمتلك (2)
 .ومتطلباته التخطيط

بأسس  عموما  يظهر معرفة واضحة  بأسس التخطيط ومتطلباتها إلماما  يظهر 
 التخطيط ومتطلباتها

بأسس التخطيط  ينجيد وفهما  يظهر معرفة 
 ومتطلباتها

 ا  وفهم معرفة يمتلك (3)
 التي للمرحلة الدراسي بالمحتوى

 .يدرسها سوف

بالمناهج أو المحتوى  ا  أساسي ايظهر وعي
التعليمي للمواضيع والفئة العمرية التي 

 .يدرسها

 بالمناهج أو عموما  يظهر معرفة واضحة 
المحتوى التعليمي للمواضيع والفئة العمرية 

 .التي يدرسها

يظهر معرفة جيدة بالمناهج أو المحتوى 
لتعليمي للمواضيع والفئة العمرية التي ا

 .يدرسها

 وفهما   معرفة يمتلك (4)
 وفق الطلبة، تعلم بطرائق

 وقدراتهم النمائية، خصائصهم
 .العمرية الفئة حسب

أساسيين وعامين بكيفية  وفهما  يظهر معرفة 
 .في فئة عمرية معينة الطلبةتعلم 

بكيفية  عموما  واضحين  وفهما  يظهر معرفة 
في فئة عمرية معينة، وياخذ  لطلبةاتعلم 

 .ذلك في الحسبان أثناء التخطيط والتدريس

 الطلبةجيدين بكيفية تعلم  وفهما  يظهر معرفة 
في فئة عمرية معينة، وياخذ ذلك في 
الحسبان بشكل فعال أثناء التخطيط 

 .والتدريس

 بكيفية وفهما   معرفة يمتلك (5)
 .تخصصه تدريس

بعض لين أساسي وفهما  يظهر معرفة 
االستراتيجيات التربوية األساسية المرتبطة 

 مواضيع المنهاج األساسيةب

 عموما  واضحين  وفهما  يظهر معرفة 
االستراتيجيات التربوية  بمجموعة من
 مواضيع المنهاج األساسيةالمرتبطة ب

ستراتيجيات الجيدين  وفهما  يظهر معرفة 
مواضيع المنهاج مرتبطة بأساسية تربوية 

 األساسية

 بكيفية وفهما   معرفة يمتلك (6)
 بمواضيع التخصص ربط

 .تكاملي وبشكل مختلفة وحقول

للحاجة إلى أساسيين  وفهما  يظهر معرفة 
 بين مواضيع المنهاجبط وار إنشاء 

بكيفية  عموما  واضحين  وفهما  يظهر معرفة 
بين مواضيع المنهاج بط وار إنشاء 

 األساسية

بكيفية  عموما   جيدين وفهما  يظهر معرفة 
بين بعض مواضيع المنهاج بط وار إنشاء 

 .بطريقة متكاملة األساسية

 بأسس وفهما   معرفة يمتلك (7)
 .التربوي والتقويم القياس

التقييم  أساسيين بأسس ا  يظهر معرفة وفهم
في  والحاجة إلى دمجهاالتربويين  والتقويم
 التخطيط

 بأسس عموما  واضحين  ا  يظهر معرفة وفهم
التربويين ويستفيد من ذلك  تقويمالتقييم وال

 لدعم التخطيط والتدريس 

التقييم  جيدين بأسس ا  يظهر معرفة وفهم
 في وضعالتربويين ويستفيد من ذلك  والتقويم

 أهداف التعلم ودعم التخطيط والتدريس

 وفهما   معرفة يمتلك (8)
 العربية اللغة بأساسيات
 والعلمية الرياضية والمعرفة

 لوماتالمع وتكنولوجيا
 .(ICT) واالتصاالت

الرئيسية سس األيظهر مستوى من المعرفة ب
الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا و للغة العربية 

المعلومات واالتصاالت المناسبة للفئة العمرية 
 التي يدرسها

سس األب عموما  يظهر معرفة واضحة 
الرياضيات والعلوم و للغة العربية الرئيسية 

 ويبدأ ،التصاالتوتكنولوجيا المعلومات وا
 والتدريساالستفادة منها لدعم التخطيط ب

يظهر معرفة جيدة بأسس اللغة العربية 
الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات و 

واالتصاالت، وقدرة على االستفادة منها 
 .بشكل مالئم لدعم للتخطيط
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 المعايير المهنية
 للمعلمين الجدد

 مقبول
الحد األدنى من المتطلبات الواجب توفرها 

في الطالب المعلم مع نهاية التربية 
 العملية

 جيد
ة الطلبة بيجب أن يكون لدى غالي

المعلمين القدرة على تحقيق التالي مع 
 نهاية التربية العملية

 ممتاز
يمكن لبعض الطلبة المعلمين تحقيق التالي 

 مع نهاية التربية العملية

 وفهما   معرفة يمتلك (9)
 تنوعها، على الطلبة بظروف
 .عهام التعامل وطرائق

 وعامين أساسيين ا  يظهر معرفة وفهم
 في الصفوف التي يدرسها الطلبةبظروف 

في  الطلبةبظروف  ا  يظهر معرفة وفهم
وكيف يمكن أن الصفوف التي يدرسها 

 تؤثر على التعلم

 بظروف وميزاتجيدين  ا  يظهر معرفة وفهم
وكيف يمكن لصفوف التي يدرسها طالب ا

 الحسبان ويأخذها فيأن تؤثر على التعلم، 
 أثناء التخطيط والتدريس

 إعداد على قدرة لديه(01) 
 قابلة واضحة تعليمية خطط

 .للتطبيق

، على تخطيط األنشطةأساسية يظهر قدرة 
، أو دروس كاملة أجزاء من الدروسو 

في محاولة بتوجيه من مدرس الصف، 
ربط المحتوى واستراتيجيات التدريس ذات ل

 . طالببة للالتعلم المناس نواتجالصلة مع 

 ،قدرة على تخطيط أنشطةبعض اليظهر 
بتوجيه  أو دروس كاملة أجزاء من الدروسو 

محتوى المن مدرس الصف وبطريقة تربط 
واستراتيجيات التدريس ذات الصلة مع 

التعلم المناسبة للطالب، ويبدأ  نواتج 
باالنتباه الى الكيفية التي يمكن أن يدعم 

 .التقييم من خاللها التخطيط

، بشيء من تخطيطالعلى جيدة ظهر قدرة ي
أو  أجزاء من الدروسو  ،نشطةأل التفصيل،

وبطريقة  بشكل موجه ومستقل، دروس كاملة،
محتوى واستراتيجيات التدريس التربط بين 

التعلم المناسبة  نواتج ذات الصلة مع 
وبحيث يكون التخطيط مدعوما للطالب، 

 باألدلة المأخوذة من التقييم  أحيانا

 توفير على القدرة لديه (11)
 آمنة تعليمية تعلميه بيئة

 .والتعلم التعليم لعملية وداعمة

توقعات  نقليظهر قدرة أساسية على 
وعلى تهيئة بيئة  الطلبةواضحة لسلوك 

 .صفية داعمة لتعلمهم

توقعات واضحة نقل يظهر قدرة على 
استخدام  وعلى ،الطلبةومالئمة لسلوك 

يئة بيئة صفية تهل بعض االستراتيجيات
 الطلبة آمنة تسمح باالنتباه لحاجات

 .الفردية، وتكون داعمة لتعلمهم

توقعات واضحة  تقليظهر قدرة جيدة على 
استخدام  وعلى الطلبةومالئمة لسلوك 

 تعليميةتهيئة بيئة متناغمة ل استراتيجيات
، وتكون الطلبة آمنة تسمح باالنتباه لحاجات

 .بشكل عام علمهمقدم تتلرفاههم و داعمة 

 توفير على القدرة لديه( 01)
 بالمرونة يمتاز تعليمي مناخ

ثارة واالبتكار  .الدافعية وا 

يظهر قدرة أساسية على إقامة عالقة عمل 
وعلى  ،ومدرس الصف الطلبةجيدة مع 
 .على التعلم الطلبةتحفيز 

 عموما  يظهر قدرة على إقامة عالقة جيدة 
ق ومع مدرس الصف، وعلى خل الطلبةمع 

 .للتعلم الطلبةبشكل عام  جو تعليمي يحفز

 الطلبةعلى إقامة عالقة مع  جيدة يظهر قدرة
ومع مدرس الصف، وعلى خلق جو تعليمي 

يحفز ويحمس  متسم باالحترام، غالبا ما
 .للتعلم الطلبة

 توظيف على القدرة لديه (13)
 والوسائل التعلمية، المصادر
 التعلمية العملية في التعليمية

 .ليميةالتع

يظهر قدرة على اختيار واستخدام موارد 
ووسائل تعليمية مناسبة بتوجيه من مدرس 

 الصف

يظهر قدرة على اختيار واستخدام موارد 
بشكل موجه ووسائل تعليمية مناسبة 

 .بشكل مستقلو 

على اختيار واستخدام جيدة يظهر قدرة 
الموارد والوسائل التعليمية مجموعة من 

 .بشكل مستقل والفعالة المناسبة

 تدريس على القدرة لديه (14)
 بموضوعات وربطه تخصصه،
 مرتبط سياق وفي مختلفة،
 .وواقعه الطالب بحياة

بعض  دريسيظهر قدرة أساسية على ت
 وأجزاء من الدروسالمخطط لها، األنشطة 

او دروس كاملة ضمن المواضيع 
، الطلبة، مع مراعاة سياق حياة األساسية

إلى إنشاء روابط مع  ووجود وعي بالحاجة
 مواضيع المنهاج األخرى

مخطط لها، أنشطة  تدريسيظهر قدرة على 
ضمن  او دروس كاملة وأجزاء من الدروس
، مع مراعاة سياق حياة المواضيع األساسية

نشاء روابط أساسية مع بعض  الطلبة وا 
 مواضيع المنهاج األخرى

مجموعة  تدريسعلى جيدة يظهر قدرة 
 المخطط لها الدروسو  ةمتنوعة من األنشط

، مع ضمن المواضيع األساسية بشكل فعال
نشاء  ،الطلبةحياة المباشر لسياق المراعاة  وا 

روابط ذات صلة مع مواضيع المنهاج 
 .األخرى

 تيسير على القدرة لديه (15)
 لتمكين والتعلم التعليم عملية
 المعرفة بناء من الطلبة

 .وتقييمها

تيار واستخدام لكيفية اخ اأساسي ايظهر فهم
استراتيجيات التعليم والتعلم التي توفر 
 .الفرص للطالب لبناء وتقييم المعرفة

يظهر قدرة على اختيار واستخدام مجموعة 
من استراتيجيات التعليم والتعلم التي تمكن 

 .من بناء وتقييم المعرفة الطلبة

على اختيار واستخدام  جيدة يظهر قدرة
 عليم والتعلممجموعة من استراتيجيات الت

وتمكنهم من بناء  الطلبةالتي تشرك  المناسبة
 .وتقييم المعرفة
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 المعايير المهنية
 للمعلمين الجدد

 مقبول
الحد األدنى من المتطلبات الواجب توفرها 

في الطالب المعلم مع نهاية التربية 
 العملية

 جيد
ة الطلبة بيجب أن يكون لدى غالي

المعلمين القدرة على تحقيق التالي مع 
 نهاية التربية العملية

 ممتاز
يمكن لبعض الطلبة المعلمين تحقيق التالي 

 مع نهاية التربية العملية

 توظيف على القدرة لديه (16)
 باعتباره والتقويم القياس أسس
 التعلم عملية من أساسيا جزءا

 .والتعليم

استخدام بعض  يظهر قدرة أساسية على
لتقييم وتقويم نواتج تعلم تقييم ال استراتيجيات

 الطلبة

استخدام بعض قدرة على يظهر 
استراتيجيات التقييم التكويني والتقييم 

النهائي األساسية لتقييم وتقويم نواتج تعلم 
دخال تعديالت على التدريس الطلبة  .وا 

استخدام بعض على جيدة يظهر قدرة 
استراتيجيات التقييم التكويني والتقييم النهائي 

وفعالية  الطلبةلتقييم وتقويم نواتج تعلم 
دخال تعديالت معقولة على الت دريس، وا 

 التدريس

 توظيف على القدرة لديه (17)
 العملية في والتواصل االتصال
 .التعليمية

مهارات  بعضيظهر قدرة على استخدام 
االتصال، بما في ذلك إعطاء التوجيهات، 

 دعموشرح األفكار، واستخدام األسئلة ل
 .التعليم والتعلم

 اتيجياتاستر يظهر قدرة على استخدام 
، بما في اللفظي وغير اللفظي االتصال

ذلك إعطاء توجيهات واضحة، وشرح 
األفكار بوضوح، واستخدام مجموعة من 

 .التعليم والتعلم دعمأنماط األسئلة ل

مجموعة من على استخدام جيدة يظهر قدرة 
اللفظي وغير اللفظي  االتصال استراتيجيات

ء ، بما في ذلك إعطاالمناسبة بشكل متناغم
توجيهات واضحة، وشرح األفكار بوضوح، 

أنماط من  واسعة من واستخدام مجموعة
 .التعليم والتعلموتسهيل عملية  دعماألسئلة ل

 توظيف على القدرة لديه (18)
 المعلومات تكنولوجيا

 في (ICT) واالتصاالت
 .التعليمية التعلمية العملية

استخدام  توظيفيظهر قدرة أساسية على 
لمعلومات واالتصاالت خالل تكنولوجيا ا

 .الطلبةالتدريس لدعم تعلم 

وسائل استخدام  توظيف يظهر قدرة على 
 المناسبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .الطلبةبكفاءة خالل التدريس لدعم تعلم 

استخدام  توظيفعلى جيدة يظهر قدرة 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوسائل 
الل التدريس، خ متناغمبشكل  المناسبة

 .الطلبةوبأساليب كفؤة وفعالة لدعم تعلم 

 عملية بتيسير يلتزم (19)
 .الطلبة لجميع التعلم

 التعلم تسهيل تجاه ايجابية اتجاهات يظهر
  الطلبة لكافة

 تسهيل تجاه التزاما  و  ايجابية اتجاهات يظهر
 الطلبة لكافة التعلم

 تبني تجاه التزاما  و  ايجابية اتجاهات يظهر
 .الطلبة لكافة التعلم تسهيلل شامل جنه

 المهنية بممارساته يتأمل (20)
 .المهنية احتياجاته لتلبية سعيا

في  التأمليالتفكير  علىيظهر قدرة أساسية 
بعض األهداف األساسية  وضعممارساته و 

 للتطوير المهني 

ممارساته والتفكير  ييمتق علىيظهر قدرة 
 بعض األهداف وضعفيها و التأملي 

 للتطوير المهني لواضحةا

تقييم ممارساته  علىيظهر قدرة جيدة 
أهداف  وضعو  التأملي بعمق فيهاوالتفكير 
ويتصرف بناء للتطوير المهني،  واضحة
 .عليها

 والتواصل بالتعاون يلتزم (21)
 نوعية لتطوير العالقة ذوي مع

 .التعليم

نصائح للالتعاون واالستماع ب التزاما   يظهر
اآلخرين إلحداث تحسن في  والتعليمات من

 التعلم / التعليم  جودة

نصائح للالتعاون واالستماع ب التزاما  يظهر 
إلحداث  وتطبيقهاوالتعليمات من اآلخرين 

 التعلم/ التعليم  جودةتحسن في 

 نصائحللالتعاون واالستماع ب التزاما  يظهر 
والتعليمات من اآلخرين  والتغذية الراجعة

التعليم  جودةلتحسين بشكل مالئم  وتطبيقها
 الطلبةوالتعلم لصالح جميع 
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 الثانيالمستوى : مؤشر الجاهزية للتعليم (ج)ملحق 
حيث  المعايير المهنية للمعلمين الجدد في فلسطين استناد ا إلى لمؤشر الجاهزية لثانيا المستوىيتم تعيين مؤشرات 

الطلبة المعلمون أن يمتلكها واالتجاهات المهنية التي ينبغي تشير إلى نطاق المعرفة والفهم والمهارات المهنية والقيم 
من  ويتم ذلك عادة في الفصلين األول والثاني من السنة الثالثة . في التدريس (4و  2) التربية العمليةمع نهاية 

 .برنامجهم الدراسي

 المعايير المهنية
 للمعلمين الجدد

 مقبول
الحد األدنى من المتطلبات الواجب 

في الطالب المعلم مع نهاية  توفرها
 التربية العملية

 جيد
ة الطلبة بييجب أن يكون لدى غال

المعلمين القدرة على تحقيق التالي مع 
 نهاية التربية العملية

 ممتاز
يمكن لبعض الطلبة المعلمين تحقيق التالي 

 مع نهاية التربية العملية

 بفلسفة وفهما    معرفة يمتلك (1)
 وأهدافه الفلسطيني، المنهاج
 .العامة

واضحين  ا  معرفة وفهم بشكل عاميظهر 
 لفلسفة المنهاج الفلسطيني للصفوف من 

وأهدافه العامة ولديه القدرة على  4 -1
 للتخطيط االستفادة من ذلك  كأساس

جيدين لفلسفة  ا  يظهر معرفة وفهم. 
 4 -0 ج الفلسطيني للصفوف مناالمنه

ستفادة وأهدافه العامة ولديه القدرة على اال
 من ذلك بشكل منطقي كأساس للتخطيط

ج الفلسفة المنها  عميقين يظهر معرفة وفهم 
وأهدافه  4 -0 الفلسطيني للصفوف من

العامة ولديه القدرة على االستفادة من ذلك 
 كأساس للتخطيطومتسلسل بشكل منطقي 

 بأسس وفهما   معرفة يمتلك (2)
 .ومتطلباته التخطيط

 ينواضحوفهما  ,معرفة بشكل عام يظهر 
 بأسس التخطيط ومتطلباتها

وعمليات بأسس  ينجيدوفهما  يظهر معرفة 
 التخطيط ومتطلباتها

ومبادئ بأسس  وفهما  عميقينيظهر معرفة 
 ومتطلباتها الفعال التخطيطوعمليات 

 بالمحتوى وفهما   معرفة يمتلك (3)
 سوف التي للمرحلة الدراسي
 .يدرسها

ين واضح وفهما  معرفة  بشكل عام يظهر
المحتوى التعليمي للمواضيع  بالمناهج أو

 .والفئة العمرية التي يدرسها

 

بالمناهج أو  ينجيدوفهما  يظهر معرفة 
المحتوى التعليمي للمواضيع والفئة العمرية 

كما يظهر معرفة معمقة  .التي يدرسها
 .بواحدة أو أكثر من المواضيع األساسية

هج أو بالمنا وفهما  عميقين يظهر معرفة 
المحتوى التعليمي للمواضيع والفئة العمرية 

كما يظهر معرفة معمقة بعدد  .التي يدرسها
 .من المواضيع أساسية

 بطرائق وفهما   معرفة يمتلك (4)
 خصائصهم وفق الطلبة، تعلم

 الفئة حسب وقدراتهم النمائية،
 .العمرية

معرفة وفهما  واضحين  بشكل عاميظهر 
فئة عمرية معينة، بكيفية تعلم الطلبة في 

وياخذ ذلك في الحسبان أثناء التخطيط 
 والتدريس

يظهر معرفة وفهما  جيدين بكيفية تعلم 
وببعض  الطلبة في فئة عمرية معينة

، العوامل األساسية التي تؤثر على التعلم
 ل متناغموياخذ ذلك في الحسبان بشك

 .أثناء التخطيط والتدريس

تعلم  بكيفية عميقينيظهر معرفة وفهما  
وبالعوامل  الطلبة في فئة عمرية معينة

، وياخذ ذلك الرئيسية التي تؤثر على التعلم
أثناء وفعال  ل منسجمفي الحسبان بشك

 .التخطيط والتدريس

 بكيفية وفهما   معرفة يمتلك (5)
 .تخصصه تدريس

معرفة وفهما  واضحين  بشكل عاميظهر 
االستراتيجيات التربوية  بمجموعة من

 .مواضيع المنهاج األساسيةبالمرتبطة 

ستراتيجيات الجيدين  ا  يظهر معرفة وفهم
عدد من مواضيع مرتبطة ب أساسية تربوية

 .المنهاج األساسية

ستراتيجيات لال وهريينج ا  يظهر معرفة وفهم
مجموعة من مرتبطة بال الهامة تربويةال

 .مواضيع المنهاج األساسية

 بكيفية وفهما   معرفة يمتلك (6)
 وحقول بمواضيع خصصالت ربط

 .تكاملي وبشكل مختلفة

معرفة وفهما  واضحين  بشكل عاميظهر 
بين مواضيع المنهاج بط وار إنشاء بكيفية 

 .األساسية

إنشاء بكيفية  جيدين ا  يظهر معرفة وفهم
بين مواضيع أساسية في المنهاج بط وار 

 .متكاملةواضحة و  بطريقة

إنشاء بكيفية  جيدين ا  يظهر معرفة وفهم
فعالة بين مجموعة مواضيع أساسية بط وار 

 .متكاملةمترابطة و  بطريقةفي المنهاج 

 بأسس وفهما   معرفة يمتلك (7)
 .التربوي والتقويم القياس

معرفة وفهما  واضحين  بشكل عاميظهر 
يبدأ التربويين و  التقييم والتقويم بأسس

من ذلك لدعم التخطيط  باالستفادة
 .والتدريس

 
 
 
 

التقييم  جيدين بأسس ا  يظهر معرفة وفهم
في التربويين ويستفيد من ذلك  والتقويم
أهداف التعلم ودعم التخطيط  وضع

 .والتدريس

التقييم  بأسسعميقين  ا  يظهر معرفة وفهم
بشكل  التربويين ويستفيد من ذلك والتقويم
 نواتج مناسبة/  أهداف في وضع فعال

 دعم التخطيط والتدريسفي و  ،لتعلمل
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 المعايير المهنية
 للمعلمين الجدد

 مقبول
الحد األدنى من المتطلبات الواجب 

في الطالب المعلم مع نهاية  توفرها
 التربية العملية

 جيد
ة الطلبة بييجب أن يكون لدى غال

المعلمين القدرة على تحقيق التالي مع 
 نهاية التربية العملية

 ممتاز
يمكن لبعض الطلبة المعلمين تحقيق التالي 

 مع نهاية التربية العملية

 وفهما   فةمعر  يمتلك (8)
 والمعرفة العربية اللغة بأساسيات
 وتكنولوجيا والعلمية الرياضية
 .(ICT) واالتصاالت المعلومات

 ينمعرفة وفهما  واضح بشكل عاميظهر 
للغة العربية الرئيسية سس األب
الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا و 

 وقدرة علىالمعلومات واالتصاالت، 
لدعم التخطيط ذلك  االستفادة من

 لتدريسوا

بأسس اللغة ين جيدوفهما   يظهر معرفة 
 العربية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الرياضيات والعلوم، وقدرة على االستفادة و 
 لتخطيطالدعم تناغم بشكل م ذلك من

 .والتدريس

بأسس اللغة  عميقينيظهر معرفة وفهما  
الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا و العربية 

وقدرة على  ،التالمعلومات واالتصا
تناغم وفعال بشكل م ذلك االستفادة من

 والتدريس لتخطيطالدعم 

 بظروف وفهما   معرفة يمتلك (9)
 وطرائق تنوعها، على الطلبة
 .معها التعامل

معرفة وفهما  بظروف  بشكل عاميظهر 
وكيف  ،الطلبة في الصفوف التي يدرسها

 يمكن أن تؤثر على التعلم

بظروف ن جيدي ا  يظهر معرفة وفهم
لصفوف التي يدرسها طالب ا وميزات

ويأخذها وكيف يمكن أن تؤثر على التعلم، 
 أثناء التخطيط والتدريس في الحسبان

بظروف  عميقين ا  يظهر معرفة وفهم
لصفوف التي يدرسها طالب ا وميزات

ويأخذها وكيف يمكن أن تؤثر على التعلم، 
أثناء التخطيط بشكل متناغم  في الحسبان

 والتدريس

 خطط إعداد على قدرة لديه -01
 .للتطبيق قابلة واضحة تعليمية

، بشكل تخطيطالعلى  قدرةبعض اليظهر 
 ودروس نشطةأل موجه وبشكل مستقل،

محتوى واستراتيجيات التدريس التربط 
التعلم المناسبة  نواتج ذات الصلة مع 

للطالب، ويبدأ باالنتباه الى الكيفية التي 
من خاللها يمكن أن يدعم التقييم 

 التخطيط

بشكل  ،تخطيطالعلى جيدة يظهر قدرة 
نشطة أل مستقل وبشيء من التفصيل،

محتوى ودروس تربط بطريقة متناغمة ال
واستراتيجيات التدريس ذات الصلة مع 

وبحيث التعلم المناسبة للطالب،  نواتج 
 من التقييممستمدة بأدلة تكون مدعومة 

ل بشك ، تخطيطالعلى عميقة يظهر قدرة 
نشطة أل مستقل وبشيء من التفصيل،
محتوى ودروس تربط بشكل فعال ال

 نواتج واستراتيجيات التدريس ذات الصلة مع 
وبحيث تكون التعلم المناسبة للطالب، 

 من التقييمموثوقة مستمدة بأدلة مدعومة 

 بيئة توفير على القدرة لديه (11)
 وداعمة آمنة تعليمية تعلميه
 .لموالتع التعليم لعملية

توقعات نقل على عامة يظهر قدرة 
 وعلى ،واضحة ومالئمة لسلوك الطلبة

تهيئة بيئة صفية ل استخدام استراتيجيات
 الطلبة آمنة تسمح باالنتباه لحاجات

 الفردية، وتكون داعمة لتعلمهم

توقعات واضحة  تقليظهر قدرة جيدة على 
استخدام  ومالئمة لسلوك الطلبة وعلى

 تعليميةتهيئة بيئة ل استراتيجيات متناغمة
معظم  آمنة تسمح باالنتباه لحاجات

قدم تلرفاههم و ، وتكون داعمة الطلبة
 .بشكل عام علمهمت

توقعات واضحة  تقلعلى  عميقةيظهر قدرة 
استخدام  ومالئمة لسلوك الطلبة وعلى

 استراتيجيات فعالة إلدارة السلوكيات الصعبة
آمنة تسمح  تعليميةتهيئة بيئة بهدف 
، كافة أو معظم الطلبة تباه لحاجاتباالن

  .كأفراد .علمهمقدم تتلرفاههم و وتكون داعمة 

 مناخ توفير على القدرة لديه (12)
 واالبتكار بالمرونة يمتاز تعليمي
ثارة  .الدافعية وا 

عموما  يظهر قدرة على إقامة عالقة جيدة 
مع الطلبة ومع مدرس الصف، وعلى 

م يحفز بشكل عاتعليمي  مناخ توفير
 .الطلبة للتعلم

على إقامة عالقة مع  جيدة يظهر قدرة
 توفيرالطلبة ومع مدرس الصف، وعلى 

 وغالبا ما متسم باالحترامتعليمي  مناخ
 .يحفز الطلبة للتعلم

جيدة على إقامة عالقة  عميقة يظهر قدرة
توفير مع الطلبة ومع مدرس الصف، وعلى 

فعال ومتسم باالحترام، وغالبا تعليمي  مناخ
 .للتعلم حفزهم بشدةالطلبة وي شركيُ ا م

 توظيف على القدرة لديه (13)
 والوسائل التعلمية، المصادر
 التعلمية العملية في التعليمية
 .التعليمية

 
 
 

يظهر قدرة على اختيار واستخدام موارد 
بشكل موجه ووسائل تعليمية مناسبة 

 .بشكل مستقلو 

 وابتداع على اختيارجيدة يظهر قدرة 
 موارد ووسائل تعليمية مناسبة امواستخد
 .لدعم تعلم الطلبة بشكل مستقل وفعالة

 وابتداع على اختيارعميقة يظهر قدرة 
وسائل الموارد و مجموعة من ال واستخدام

بشكل  والفعالة مناسبةوال المبتكرة تعليميةال
شراك الطلبة خالل تعلمهم مستقل  .لدعم وا 
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 المعايير المهنية
 للمعلمين الجدد

 مقبول
الحد األدنى من المتطلبات الواجب 

في الطالب المعلم مع نهاية  توفرها
 التربية العملية

 جيد
ة الطلبة بييجب أن يكون لدى غال

المعلمين القدرة على تحقيق التالي مع 
 نهاية التربية العملية

 ممتاز
يمكن لبعض الطلبة المعلمين تحقيق التالي 

 مع نهاية التربية العملية

 تدريس على القدرة لديه (14)
 بموضوعات بطهور  تخصصه،
 بحياة مرتبط سياق وفي مختلفة،
 .وواقعه الطالب

أنشطة بناء وتنفيذ يظهر قدرة على 
مخطط لها، ضمن  ودروس كاملة

، مع مراعاة سياق المواضيع األساسية
نشاء روابط أساسية  حياة الطلبة أحيانا ، وا 

 .مع بعض مواضيع المنهاج األخرى

ة مجموعبناء وتنفيذ  علىجيدة يظهر قدرة 
 المخطط لها الدروسو  متنوعة من األنشطة

المباشر سياق ال، مع مراعاة بشكل فعال
نشاء روابط ذات صلة بين  ،حياة الطلبةل وا 

 .بعض مواضيع المنهاج

مجموعة  بناء وتنفيذعلى عميقة يظهر قدرة 
 المخطط لها الدروسو  متنوعة من األنشطة

سياق الدقيقة لل مراعاةال، مع بشكل فعال
ودمج أنشطة ومواد  ،حياة الطلبةلالمباشر 

 .التعلم ضمن مجموعة من مواضيع المنهاج

 تيسير على القدرة لديه (15)
 لتمكين والتعلم التعليم عملية
 .وتقييمها المعرفة بناء من الطلبة

بعض يظهر قدرة على اختيار واستخدام 
استراتيجيات التعليم والتعلم التي تمكن 

  .رفةالطلبة من بناء وتقييم المع

على اختيار واستخدام  جيدة يظهر قدرة
 مجموعة من استراتيجيات التعليم والتعلم

التي تشرك الطلبة وتمكنهم من  المناسبة
 .بناء وتقييم المعرفة

على اختيار واستخدام  عميقة يظهر قدرة
 مجموعة من استراتيجيات التعليم والتعلم

التي تشرك الطلبة  المناسبة والمبتكرة
 .معارفهم وتعلمهمن بناء وتقييم وتمكنهم م

 توظيف على القدرة لديه (16)
 باعتباره والتقويم القياس أسس
 التعلم عملية من أساسيا جزءا

 .والتعليم

يظهر قدرة على استخدام استراتيجيات 
التقييم التكويني والتقييم النهائي األساسية 
دخال  لتقييم وتقويم نواتج تعلم الطلبة وا 

 .تدريستعديالت على ال

يظهر قدرة جيدة على استخدام 
استراتيجيات التقييم التكويني والتقييم 

النهائي لتقييم وتقويم نواتج تعلم الطلبة 
دخال تعديالت معقولة  وفعالية التدريس، وا 

 .على التدريس

يظهر قدرة عميقة على استخدام 
استراتيجيات التقييم التكويني والتقييم النهائي 

وتقويم فعالية  التعليم  بشكل متناغم لتقييم
دخال تعديالت معقولة جدا على  والتعلم، وا 

 .التدريس

 

 توظيف على القدرة لديه (17)
 العملية في والتواصل االتصال
 .التعليمية

مجموعة من يظهر قدرة على استخدام 
االتصال والتواصل اللفظي  استراتيجيات
، بما في ذلك إعطاء وغير اللفظي

ح األفكار توجيهات واضحة، وشر 
بوضوح، واستخدام مجموعة من أنماط 

 .التعليم والتعلم دعماألسئلة ل

مجموعة على استخدام جيدة يظهر قدرة 
 من استراتيجيات االتصال والتواصل

اللفظي وغير اللفظي المناسبة بشكل 
بما في ذلك إعطاء توجيهات  منسجم،

واضحة، وشرح األفكار بوضوح، واستخدام 
 دعمنماط األسئلة لأ واسعة من مجموعة

 .التعلم/ التعليم وتسهيل عملية 

مجموعة على استخدام عميقة يظهر قدرة 
االتصال والتواصل اللفظي  من استراتيجيات

، بما في وغير اللفظي الفعالة بشكل منسجم
ذلك إعطاء توجيهات واضحة، وشرح 
واسعة  األفكار بوضوح، واستخدام مجموعة

زيز جودة لتسهيل وتعأنماط األسئلة  من
 .التعلم/ التعليم عملية 

 توظيف على القدرة لديه (18)
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

(ICT) التعلمية العملية في 
 .التعليمية

وسائل يظهر قدرة على استخدام 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بكفاءة خالل التدريس لدعم تعلم  المناسبة
 .الطلبة

وسائل تخدام على اسجيدة يظهر قدرة 
 المناسبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

خالل التدريس، وبأساليب  منسجمبشكل 
 .كفؤة وفعالة لدعم تعلم الطلبة

مجموعة على استخدام عميقة يظهر قدرة 
تكنولوجيا المعلومات من وسائل 
خالل  منسجمبشكل  المناسبة واالتصاالت

ة تتسم بالكفاية والفعاليالتدريس، وبأساليب 
تعلم وتعزيز لدعم  ودعم إشراك الطلبة،

 .الطلبة

 التعلم عملية بتيسير يلتزم (19) 
 .الطلبة لجميع

 تبني تجاه والتزاما   ايجابية اتجاهات يظهر
 الطلبة لكافة التعلم تسهيلل شامل نهج

 واضحا والتزاما   ايجابية اتجاهات يظهر
 لكافة التعلم تسهيلل شامل نهج تبني تجاه

درك األثر المحتمل الذي يمكن ، ويالطلبة
أن تتركه القيم واالتجاهات الشخصية على 

 .التعلم

 تجاه واضحا والتزاما   ايجابية اتجاهات يظهر
 تسهيليتسم بالفعالية في  شامل نهج تبني
، ويستوعب األثر الطلبة لكافة التعلم

المحتمل الذي يمكن أن تتركه القيم 
واالتجاهات الشخصية والتحيز الشخصي 

 . على التعلم
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 المعايير المهنية
 للمعلمين الجدد

 مقبول
الحد األدنى من المتطلبات الواجب 

في الطالب المعلم مع نهاية  توفرها
 التربية العملية

 جيد
ة الطلبة بييجب أن يكون لدى غال

المعلمين القدرة على تحقيق التالي مع 
 نهاية التربية العملية

 ممتاز
يمكن لبعض الطلبة المعلمين تحقيق التالي 

 مع نهاية التربية العملية

 المهنية بممارساته يتأمل (20)
 .المهنية احتياجاته لتلبية سعيا

ممارساته والتفكير  ييمتق علىيظهر قدرة 
 بعض األهداف وضعفيها و التأملي 
 للتطوير المهني الواضحة

تقييم ممارساته  علىيظهر قدرة جيدة 
أهداف  وضعو  التأملي بعمق فيهاوالتفكير 
ويتصرف بناء هني، للتطوير الم واضحة
 .عليها

تقييم ممارساته  على عميقةيظهر قدرة 
بشيء من النقد  التأملي فيهاوالتفكير 

للتطوير المهني،  ذات عالقةأهداف  وضعو 
 .ويتصرف بناء عليها

 والتواصل بالتعاون يلتزم (21)
 نوعية لتطوير العالقة ذوي مع

 .التعليم

التعاون واالستماع ب التزاما  يظهر 
 ،والتعليمات من اآلخرينادات لإلرش

التعليم  جودةإلحداث تحسن في  وتطبيقها
 التعلم/ 

التعاون واالستماع ب التزاما  يظهر 
والتعليمات من  لإلرشادات والتغذية الراجعة

بشكل مالئم لتحسين  ، وتطبيقهااآلخرين
 التعليم والتعلم لصالح الطلبة جودة

والسعي التعاون واضحا ب التزاما  يظهر 
لحصول على لإلرشادات والتغذية لشاط بن

 فعالبشكل  وتطبيقها ،من اآلخرين الراجعة
كافة التعليم والتعلم لصالح  جودةلتحسين 
 .الطلبة
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 الثالث المستوى: مؤشر الجاهزية للتعليم (د)ملحق   
علمين الجدد في المعايير المهنية للم بناء على لمؤشر الجاهزية لثالثاالتطوري  المستوىيتم تعيين مؤشرات 

أن ، بحيث تشير إلى نطاق المعرفة والفهم والمهارات المهنية والقيم واالتجاهات المهنية التي ينبغي فلسطين
ويتم ذلك عادة في الفصلين األول  . في التدريس (6و  5)التربية العملية الطلبة المعلمون مع نهاية  يمتلكها

 .راسيمن برنامجهم الد والثاني من السنة الرابعة

المعايير المهنية للمعلمين 
 الجدد

 مقبول
الحد األدنى من المتطلبات الواجب 
توفرها في الطالب المعلم مع نهاية 

 التربية العملية

 جيد
يجب أن يكون لدى غالبية الطلبة 
المعلمين القدرة على تحقيق التالي 

 مع نهاية التربية العملية

 ممتاز
يمكن لبعض الطلبة المعلمين تحقيق 

 لتالي مع نهاية التربية العمليةا

يمتلك معرفة  وفهما   (1)
بفلسفة المنهاج الفلسطيني، 

 .وأهدافه العامة

يظهر معرفة وفهما  جيدين لفلسفة 
 4 -1 المنهاج الفلسطيني للصفوف من

وأهدافه العامة ولديه القدرة على 
االستفادة من ذلك بشكل منطقي كأساس 

 للتخطيط

يقين لفلسفة المنهاج يظهر معرفة وفهما  عم
 الفلسطيني للصفوف من

وأهدافه العامة ولديه القدرة على  4 -1
االستفادة من ذلك بشكل منطقي ومنسجم 

 كأساس للتخطيط

يظهر معرفة وفهما  شاملين لفلسفة المنهاج  
 الفلسطيني للصفوف من

وأهدافه العامة ولديه القدرة على  4 -1
جم  االستفادة من ذلك بشكل منطقي ومنس

 .كأساس للتخطيط الفعال
يمتلك معرفة وفهما  بأسس  (2)

 .التخطيط ومتطلباته
يظهر معرفة وفهما  جيدين بأسس 

 وعمليات التخطيط ومتطلباتها
يظهر معرفة وفهما  عميقين بأسس ومبادئ 

 وعمليات التخطيط الفعال ومتطلباتها
يظهر معرفة وفهما  شاملين بأسس ومبادئ 

 فعال ومتطلباتهاوعمليات التخطيط ال
يمتلك معرفة وفهما   (3)

بالمحتوى الدراسي للمرحلة 
 .التي سوف يدرسها

يظهر معرفة وفهما  جيدين بالمناهج أو 
المحتوى التعليمي للمواضيع والفئة 

كما يمكن أيضا . العمرية التي يدرسها
أن يظهر معرفة معمقة أكثر بواحد أو 

 .أكثر من المواضيع

عميقين بالمناهج أو يظهر معرفة وفهما  
المحتوى التعليمي للمواضيع والفئة العمرية 

كما يمكن أيضا أن يظهر . التي يدرسها
معرفة معمقة بعدد من مواضيع المنهاج 

 .األساسية

يظهر معرفة شاملة ومعمقة بالمناهج أو 
المحتوى التعليمي لمجموعة المواضيع والفئة 

 . العمرية التي يدرسها

وفهما  يمتلك معرفة  (4)
بطرائق تعلم الطلبة، وفق 

خصائصهم النمائية، وقدراتهم 
 .حسب الفئة العمرية

يظهر معرفة وفهما  جيدين بكيفية تعلم 
الطلبة فئة عمرية معينة وببعض العوامل 
األساسية التي تؤثر على التعلم، وياخذ 
ذلك في الحسبان بشكل متناغم أثناء 

 .التخطيط والتدريس

عميقين بكيفية تعلم يظهر معرفة وفهما  
الطلبة في فئة عمرية معينة وبالعوامل 

الرئيسية التي تؤثر على التعلم، وياخذ ذلك 
في الحسبان بشكل متناغم وفعال أثناء 

 .التخطيط والتدريس

يظهر معرفة وفهما  شاملين ومعمقين بكيفية 
تعلم الطلبة في فئة عمرية معينة وبالعوامل 

علم، وياخذ ذلك في الرئيسية التي تؤثر على الت
الحسبان بشكل متناغم وواثق وفعال أثناء 

 .التخطيط والتدريس
يمتلك معرفة وفهما  بكيفية  (5)

 .تدريس تخصصه
يظهر معرفة وفهما  جيدين الستراتيجيات 
تربوية أساسية مرتبطة بعدد من مواضيع 

 .المنهاج

يظهر معرفة وفهما  عميقين لالستراتيجيات 
لمرتبطة بمجموعة من التربوية الهامة ا
 .مواضيع المنهاج

يظهر معرفة وفهما  شاملين ومعمقين  
لالستراتيجيات التربوية الهامة المرتبطة 

 .بمواضيع المنهاج
يمتلك معرفة وفهما  بكيفية  (6)

ربط التخصص بمواضيع 
 .وحقول مختلفة وبشكل تكاملي

يظهر بشكل عام معرفة وفهما  جيدين 
ن مواضيع في بكيفية إنشاء روابط بي

 .المنهاج بطريقة واضحة ومتكاملة

يظهر معرفة وفهما  جيدين بكيفية إنشاء 
روابط فعالة بين مواضيع في المنهاج 

 .بطريقة مترابطة ومتكاملة

يظهر معرفة وفهما  عميقين بكيفية إنشاء روابط 
فعالة بين مجموع مواضيع المنهاج بطريقة 

 .مترابطة ومتكاملة ومبتكرة
ك معرفة وفهما  بأسس يمتل (7)

 .القياس والتقويم التربوي
يظهر معرفة وفهما  جيدين بأسس التقييم 
والتقويم التربويين ويستفيد من ذلك في 
وضع أهداف التعلم ودعم التخطيط 

 والتدريس

يظهر معرفة وفهما  عميقين بأسس التقييم 
والتقويم التربويين ويستفيد من ذلك بشكل 

واتج مناسبة ن/ فعال في وضع أهداف 
 للتعلم، وفي دعم التخطيط والتدريس

يظهر معرفة وفهما  شاملين بأسس التقييم 
والتقويم التربويين ويستفيد من ذلك بشكل فعال 
في وضع نواتج للتعلم توفر تحديا مناسبا لكافة 

 المتعلمين، وفي دعم التخطيط والتدريس
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يمتلك معرفة وفهما   (8)
بأساسيات اللغة العربية 

لمعرفة الرياضية والعلمية وا
وتكنولوجيا المعلومات 

 .(ICT) واالتصاالت

يظهر معرفة  وفهما  جيدين بأسس اللغة 
العربية وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت والرياضيات والعلوم، وقدرة 
على االستفادة من ذلك بشكل متناغم 

 .لدعم التخطيط والتدريس

لغة يظهر معرفة  وفهما  عميقين  بأسس ال
العربية والرياضيات والعلوم وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وقدرة على 

االستفادة من ذلك بشكل متناغم وفعال 
 لدعم التخطيط والتدريس

يظهر معرفة شاملة ومعمقة بأسس اللغة 
العربية والرياضيات والعلوم وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، وقدرة على االستفادة 
ل متناغم وفعال وخالق لدعم من ذلك بشك

 التخطيط والتدريس
يمتلك معرفة وفهما   (9)

بظروف الطلبة على تنوعها، 
 .وطرائق التعامل معها

يظهر معرفة وفهما  جيدين بظروف 
وميزات طالب الصفوف التي يدرسها 

وكيف يمكن أن تؤثر على التعلم، 
ويأخذها في الحسبان أثناء التخطيط 

 والتدريس

وفهما  عميقين بظروف  يظهر معرفة
وميزات طالب الصفوف التي يدرسها 

وكيف يمكن أن تؤثر على التعلم، ويأخذها 
في الحسبان بشكل منسجم أثناء التخطيط 

 والتدريس

يظهر معرفة وفهما   شاملين ومعمقين بظروف 
وميزات طالب الصفوف التي يدرسها وكيف 

يمكن أن تؤثر على التعلم، ويأخذها في 
شكل منسجم وفعال أثناء التخطيط الحسبان ب
 والتدريس

لديه قدرة على إعداد ( 11)
خطط تعليمية واضحة قابلة 

 .للتطبيق

يظهر قدرة جيدة على التخطيط، بشكل 
مستقل وبشيء من التفصيل، لدروس 

تربط بطريقة تنسجم بين المحتوى 
واستراتيجيات التدريس ذات الصلة مع 

وبحيث نواتج  التعلم المناسبة للطالب، 
 تكون مدعومة بأدلة مستمدة من التقييم

يظهر قدرة عميقة على التخطيط، بشكل 
مستقل ومفصل، لسالسل من الدروس 

تربط بشكل فعال المحتوى واستراتيجيات 
التدريس ذات الصلة مع نواتج  التعلم 

المناسبة للطالب، وبحيث تكون مدعومة 
 بأدلة موثوقة مستمدة من التقييم

قة ومقنعة على التخطيط، يظهر قدرة عمي
بشكل مستقل ومفصل، لسالسل مترابطة من 

الدروس تربط بشكل فعال المحتوى 
واستراتيجيات التدريس ذات الصلة مع نواتج  

وتحديات التعلم المناسبة للطالب، وبحيث 
 تكون مدعومة بأدلة موثوقة مستمدة من التقييم

لديه القدرة على توفير ( 11)
ية آمنة بيئة تعلميه تعليم

 .وداعمة لعملية التعليم والتعلم

يظهر قدرة جيدة على نقل توقعات 
واضحة ومالئمة لسلوك الطلبة وعلى 
استخدام استراتيجيات متناغمة لتهيئة 

بيئة تعليمية آمنة تتالءم وحاجات معظم 
الطلبة، وتكون داعمة لرفاههم وتقدم 

 .تعلمهم بشكل عام

يظهر قدرة عميقة على نقل توقعات 
اضحة ومالئمة لسلوك الطلبة وعلى و 

استخدام استراتيجيات فعالة إلدارة 
السلوكيات الصعبة بهدف تهيئة بيئة 
تعليمية آمنة تتالءم وحاجات كافة أو 

معظم الطلبة، وتكون داعمة لرفاههم وتقدم 
 .تعلمهم كأفراد

يظهر قدرة عميقة ومقنعة على نقل توقعات 
استخدام واضحة ومالئمة لسلوك الطلبة وعلى 

استراتيجيات فعالة إلدارة السلوكيات الصعبة 
بهدف دعم مشاركة الطلبة الشاملة وتهيئة بيئة 

تعليمية آمنة تتالءم وحاجات كافة الطلبة، 
 .وتكون داعمة لرفاههم وتقدم تعلمهم كأفراد

لديه القدرة على توفير  (12) 
مناخ تعليمي يمتاز بالمرونة 

ثارة الدافعية  .واالبتكار وا 

يظهر قدرة جيدة على إقامة عالقة مع 
الطلبة ومعلم الصف، وعلى خلق مناخ 
تعليمي يتسم باالحترام وغالبا ما يحفز 

 .الطلبة ويشجعهم للتعلم

يظهر قدرة عميقة على إقامة عالقة جيدة 
مع الطلبة ومعلم الصف، وعلى خلق مناخ 
تعليمي فعال ومتسم باالحترام، وغالبا ما 

فزهم ويشجعهم بقوة ُيشرك الطلبة ويح
 .للتعلم

يظهر قدرة عميقة ومقنعة على إقامة عالقة 
ممتازة مع الطلبة ومعلم الصف، وعلى خلق 
مناخ تعليمي فعال ومتسم باالحترام، ويشرك 

 .الطلبة ويحفزهم ويشجعهم بقوة للتعلم

لديه القدرة على توظيف  (13)
المصادر التعلمية، والوسائل 

لتعلمية التعليمية في العملية ا
 .التعليمية

يظهر قدرة جيدة على اختيار وابتكار 
واستخدام موارد ووسائل تعليمية مناسبة 
 .وفعالة بشكل مستقل لدعم تعلم الطلبة

يظهر قدرة عميقة على اختيار وابتكار 
واستخدام مجموعة من الموارد والوسائل 
التعليمية الفعالة والمبتكرة بشكل مستقل 

شراك الطلبة خ  .الل تعلمهملدعم وا 

يظهر قدرة عميقة ومقنعة على اختيار وابتكار 
واستخدام مجموعة من الموارد والوسائل 

التعليمية الفعالة والمبتكرة بشكل مستقل لدعم 
شراك الطلبة خالل تعلمهم  .وا 
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لديه القدرة على تدريس  (14)
تخصصه، وربطه بموضوعات 

مختلفة، وفي سياق مرتبط 
 .بحياة الطالب وواقعه

يظهر قدرة جيدة على بناء وتنفيذ 
مجموعة متنوعة من األنشطة والدروس 
المخطط لها بشكل فعال، مع مراعاة 
نشاء  السياق المباشر لحياة الطلبة، وا 
روابط ذات صلة بين بعض مواضيع 

 .المنهاج

يظهر قدرة عميقة على بناء وتنفيذ 
مجموعة متنوعة من األنشطة والدروس 

، مع المراعاة المخطط لها بشكل فعال
الدقيقة للسياق المباشر لحياة الطلبة، ودمج 

أنشطة ومواد التعلم ضمن مجموعة من 
 .مواضيع المنهاج بشكل مترابط

يظهر قدرة عميقة ومقنعة على بناء وتنفيذ 
مجموعة متنوعة من األنشطة والدروس 

المخطط لها بشكل فعال، مع المراعاة الدقيقة 
بة، ودمج أنشطة للسياق المباشر لحياة الطل

ومواد التعلم ضمن مجموعة من مواضيع 
 .المنهاج بشكل مترابط وفعال

لديه القدرة على تيسير  (15)
عملية التعليم والتعلم لتمكين 

الطلبة من بناء المعرفة 
 .وتقييمها

يظهر قدرة جيدة على اختيار واستخدام 
مجموعة من استراتيجيات التعليم والتعلم 

ك الطلبة وتمكنهم من المناسبة التي تشر 
 .بناء وتقييم المعرفة

يظهر قدرة عميقة على اختيار واستخدام 
مجموعة من استراتيجيات التعليم والتعلم 

المناسبة والمبتكرة التي تشرك الطلبة 
 .وتمكنهم من بناء وتقييم معارفهم وتعلمهم

يظهر قدرة عميقة ومقنعة على أن يختار 
ويستخدم  بشكل خالق مجموعة من 

استراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة والمبتكرة 
التي تشرك الطلبة وتمكنهم من بناء وتقييم 

 .معارفهم وتعلمهم
لديه القدرة على توظيف  (16)

أسس القياس والتقويم باعتباره 
جزءا أساسيا من عملية التعلم 

 .والتعليم

يظهر قدرة جيدة على استخدام 
التقييم استراتيجيات التقييم التكويني و 

النهائي لتقييم وتقويم نواتج تعلم الطلبة 
دخال تعديالت  وفعالية التدريس، وا 

 .معقولة على التدريس

يظهر قدرة عميقة على استخدام 
استراتيجيات التقييم التكويني والتقييم 

النهائي بشكل منسجم لتقييم وتقويم فعالية  
دخال تعديالت معقولة  التعليم والتعلم، وا 

 .تدريسجدا على ال

يظهر قدرة عميقة ومقنعة على استخدام 
استراتيجيات فعالة للتقييم التكويني والتقييم 

النهائي بشكل منسجم لتقييم وتقويم نواتج تعلم 
الطلبة وفعالية التعليم والتعلم بشكل نقدي، 

دخال تعديالت مميزة على التدريس  .وا 
لديه القدرة على توظيف  (17)

عملية االتصال والتواصل في ال
 .التعليمية

يظهر قدرة جيدة على استخدام مجموعة 
من استراتيجيات االتصال والتواصل 
اللفظي وغير اللفظي المناسبة بشكل 
منسجم، بما في ذلك إعطاء توجيهات 
واضحة، وشرح األفكار بوضوح، واستخدام 
مجموعة واسعة من أنماط األسئلة لدعم 

 .التعلم/ وتسهيل عملية التعليم

رة عميقة على استخدام مجموعة يظهر قد
من استراتيجيات االتصال والتواصل 
اللفظي وغير اللفظي الفعالة بشكل 

منسجم، بما في ذلك إعطاء توجيهات 
واضحة، وشرح األفكار بوضوح، واستخدام 
مجموعة واسعة من أنماط األسئلة لتسهيل 

 .التعلم/ وتعزيز جودة عملية التعليم 

على استخدام يظهر قدرة عميقة ومقنعة 
مجموعة من استراتيجيات االتصال والتواصل 
اللفظي وغير اللفظي الفعالة بشكل منسجم، 

بما في ذلك إعطاء توجيهات واضحة، وشرح 
األفكار بوضوح، واستخدام مجموعة واسعة من 

أنماط األسئلة لتسهيل وتعزيز وتدعيم جودة 
 .التعلم/ التعليمعملية 

ف لديه القدرة على توظي (18)
تكنولوجيا المعلومات 

في  (ICT) واالتصاالت
 .العملية التعلمية التعليمية

يظهر قدرة جيدة على استخدام وسائل 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المناسبة بشكل منسجم خالل التدريس، 
 .وبأساليب كفؤة وفعالة لدعم تعلم الطلبة

يظهر قدرة عميقة على استخدام مجموعة 
وجيا المعلومات من وسائل تكنول

واالتصاالت المناسبة بشكل منسجم خالل 
التدريس، وبأساليب تتسم بالكفاية والفعالية 

ودعم إشراك الطلبة، لدعم وتعزيز تعلم 
 .الطلبة

يظهر قدرة عميقة ومقنعة على استخدام 
مجموعة واسعة من وسائل تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت المناسبة بشكل منسجم 
س، وبأساليب تتسم بالكفاية خالل التدري

والفعالية ودعم إشراك الطلبة، لدعم وتعزيز 
 .وتعميق تعلم الطلبة

يلتزم بتيسير عملية  (19) 
 .التعلم لجميع الطلبة

يظهر اتجاهات ايجابية والتزاما  واضحا 
تجاه تبني نهج شامل لتسهيل التعلم 
لكافة الطلبة، ويدرك األثر المحتمل 

القيم واالتجاهات  الذي يمكن أن تتركه
 .الشخصية على التعلم

يظهر اتجاهات ايجابية والتزاما  واضحا 
تجاه تبني نهج شامل يتسم بالفعالية في 
تسهيل التعلم لكافة الطلبة، ويستوعب 

األثر الذي يمكن أن تتركه القيم 
 .واالتجاهات الشخصية والتحيز على التعلم

ه تبني يظهر اتجاهات ايجابية والتزاما  قويا تجا
نهج شامل بكل معنى الكلمة ويتسم بالفعالية 

في تسهيل التعلم لكافة الطلبة، ويستوعب األثر 
الذي يمكن أن تتركه القيم واالتجاهات 

 .الشخصية والتحيز على التعلم
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يتأمل بممارساته المهنية  (20)
 .سعيا لتلبية احتياجاته المهنية

يظهر قدرة جيدة على تقييم ممارساته 
كير التأملي بعمق فيها ووضع والتف

أهداف واضحة للتطوير المهني، 
 .ويتصرف بناء عليها

يظهر قدرة عميقة على تقييم ممارساته 
والتفكير التأملي فيها بشيء من النقد 
ووضع أهداف ذات عالقة للتطوير 

 .المهني، ويتصرف بناء عليها

يظهر قدرة عميقة ومقنعة على تقييم ممارساته 
ملي فيها بشكل عميق و نقدي والتفكير التأ

ووضع أهداف مستنيرة للتطوير المهني، 
 .ويتصرف بناء عليها

يلتزم بالتعاون والتواصل  (21)
مع ذوي العالقة لتطوير نوعية 

 .التعليم

يظهر التزاما  بالتعاون واالستماع 
لإلرشادات والتغذية الراجعة والتعليمات 

من اآلخرين، وتطبيقها بشكل مالئم 
جودة التعليم والتعلم لصالح  لتحسين
 الطلبة

يظهر التزاما  واضحا بالتعاون والسعي 
بنشاط للحصول على اإلرشادات والتغذية 

الراجعة من اآلخرين، وتطبيقها بشكل فعال 
لتحسين جودة التعليم والتعلم لصالح كافة 

 .الطلبة

يظهر التزاما  قويا بالتعاون والسعي بنشاط 
التغذية الراجعة من للحصول على اإلرشادات و 

اآلخرين، وتطبيقها بشكل فعال لتحسين جودة 
 .التعليم والتعلم لصالح كافة الطلبة
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 تخطيط المقررات الجامعية حسب مؤشر الجاهزية للتعليم –مصفوفة تخطيط المنهاج  (هـ)ملحق     
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 نموذج لإلطار التقييمي لمؤشر الجاهزية (و)ملحق 
 

على األدلة : مهام التقييم
 األداء

 إجراءات المواءمة كم مرة/ متى  أصحاب العالقة المعايير

 المشرف األكاديمي 09 – 01 مالحظات التدريس
 المعلم المرشد
 مدير المدرسة

 المشرف التربوي 

 مرتين تقارير
 مرات تقارير 1

  مرتين
 مرتين

 

اجتماع لمواءمة وتوحيد 
 الدرجات في المدرسة

خطط الدروس والمالحظات 
 تأملية للطلبة المعلمينال

بعد كل حصة تتم  كل طرف يقوم بالمالحظة 11، 9 – 0
 مالحظتها

اجتماع لمواءمة وتوحيد 
 الدرجات في المدرسة

 كل طرف يقوم بالمالحظة تعتمد على محتوى المناقشة تسجيالت المناقشات
 

بعد كل حصة تتم 
 مالحظتها

اجتماع لمواءمة وتوحيد 
 الدرجات في المدرسة 

تعتمد على محتوى ملف  ف االنجاز مل
 االنجاز

 المشرف األكاديمي
 
 

تقييم تكويني في منتصف 
مرحلة التربية العملية، 

 وتقييم نهائي بعد انتهائها

 للعالمات( مدقق)مراجع 
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 2معايير التقييم الخاصة بالمستوى االول لمؤشر الجاهزية للتربية العملية  (ز)ملحق 
   

 داءمقياس عام لدرجات األ
 لبة المعلميناالعتبار عند إصدار األحكام حول أداء الطأدناه ب المقياس العام لدرجات األداءينبغي أخذ 

 .استنادا الى المعايير المحددة في الصفحات التي تليه
1 

 غير مقبول

2 

 مقبول

3 

 جيد

4 

 ممتاز

 مسيتوى مقبيوال المعليم لم يظهر الطاليب
ميييييين المعرفيييييية واألداء والمهييييييارات فييييييي 

 .التربية العملية هذه المرحلة مناق سي
 
 

هييييذا المسييييتوى يعكييييس الحيييياالت غييييير 
المقبوليييييييييييييييية ميييييييييييييييين المعرفيييييييييييييييية واألداء 

 .والمهارات

مسييييييتوى ميييييين المعلييييييم أظهيييييير الطالييييييب 
األداء والمعرفييية والمهيييارات، فيييي سيييياق 
هذه المرحلة مين التربيية العمليية،  ييدل 

 رغيييييم وجيييييود ،حيييييرز تقيييييدمايعليييييى أنيييييه 
 .تحسين الى تحتاجمجاالت 
التييي عليييى  أدنـــى المتطلبـــاتهييذه هييي 
تحقيقهيييييييا ميييييييع نهايييييييية التربيييييييية  الطلبييييييية
 .العملية

مسييييييتوى ميييييين المعلييييييم أظهيييييير الطالييييييب 
 يمكييييييييييناألداء والمعرفيييييييييية والمهييييييييييارات 

مناسيييبا وفعييياال فيييي سيييياق هيييذه  اعتبييياره
 .المرحلة من التربية العملية

 
 

ــــــــة تييييييييتمكن ان ينبغييييييييي الطلبيييييييية  أكثري
 ميع المسيتوى هيذا إظهيار مين المعلمين

 .التربية العملية نهاية

المعلييييييييييييييييييييييم كيييييييييييييييييييييان أداء الطاليييييييييييييييييييييب 
وأظهييير مسيييتوى مييين المعرفييية اسيييتثنائيا   
مين المتوقيع فيي سيياق  أكثيروالمهارات 

 .هذه المرحلة من التربية العملية
 

ــيمكيين  الطلبيية المعلمييين تحقيييق  بعضل
 .هذا المستوى مع نهاية التربية العملية

 يوالمحتوى التعليمالمنهاج وفهم معرفة 
 تعلمهم وكيفية الطلبةوالمحتوى التعليمي وخصائص  الفلسطيني المنهاجب معرفة المعلم الطالب متلكي
 :أن أجل من (4 – 0 الصفوف)

 األداء مستوى

 مقبول غير
0 

 مقبول
1 

 جيد
2 

 ممتاز
4 

     1(1 ،0) يخطط أهدافا منسجمة مع المنهاج الفلسطيني.  0

     (9 ،1 ،5 ،4 ،2 ،1) جيات تدريس مخطط لها مسبقا لتحقيق أهداف الدرسيوظف أنشطة تعليمية واستراتي. 1

 طويرالت من مزيد إلى تحتاج مجاالت أو/  و معينة قوة مجاالت حول مالحظات

 

                                                 
1
 .هزية للتعليم، ومؤشرات المستوى األول لمؤشرالجا(0202)تشير األعداد بين األقواس إلى المعايير المهنية للمعلمين الجدد في فلسطين   
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 تخطيط الدرس
، بدعم من المعلم 2معرفة وفهما وقدرة على تخطيط األنشطة وأجزاء من الدروس أو دروس كاملة المعلم يمتلك الطالب

 :المرشد، بحيث تشمل السمات التالية

 مستوى األداء

 غير مقبول

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

     (1)منظمة  ومترابطة وشاملة ومفصلة  أن تكون  .2

     (01، 9، 4، 1)أن تكون مناسبة لعمر وقدرات المتعلمين  .4

     (01، 2، 1، 0)ذي العالقة  التعليمي أن تبنى على المادة أو المحتوى .5

     (01، 4، 1)المسبقة ومبنية عليها  الطلبةأن تكون متصلة بتجارب واحتياجات  .6

     (01، 5، 2، 1)واستراتيجيات التدريس بنواتج التعلم  التعليمي أن تربط المحتوى .3

     (02، 01( )بما في ذلك وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)المناسبة  مصادر التعلم والوسائل التعليميةأن تتضمن  .1

     (01، 3) تتالءم ونتائج تفييم الطلبةأن  .9

  طويرأو مجاالت تحتاج إلى مزيد من الت/ مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 
 

 التعليم والتعلم
 : معرفة وفهما وقدرة على المعلم يمتلك الطالب

 

 مستوى األداء

 غير مقبول

3 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

 دراسية أجزاء من الدروس ودروس كاملة تلبي احتياجات التعلم المتنوعة للطالب في مواضيعيس وتدر أنشطة  نفيذت  .01
 (05، 5)أساسية 

    

     (09، 00)بيئة تعليمية آمنة وداعمة  توفيرإدارة السلوك و  .00

     (01) تحفيزبيئة للتعليم والتعلم تتميز بالمرونة واإلبداع وال توفير  .01

     (02)والوسائل التعليمية، بما في ذلك وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لدعم التعلم والتعليم  مصادر التعلماستخدام  .02

     (04، 6)روابط بين األنشطة التعليمية ضمن مواضيع المنهاج األساسية  يجادإ .04

     (03)م التعلم والتعلي عملية توظيف استراتيجيات ومهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي، لتسهيل .05

     (01، 05) الطلبة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لدعم تعلم متنوعة استراتيجيات تدريستوظيف  .06

     (10)التعليم والتعلم  وتقبل التغذية الراجعة من أجل تحسين، أفراد المجتمع المدرسيالتعاون مع  .03

  طويرتحتاج إلى مزيد من التأو مجاالت / مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 
 

 
                                                 

 وقدراتهم معرفتهم وايظهر  أن حيث أن الطالب يمكن ،الثاني في التربية العملية الدروس خطط اتتضمنه أن ينبغيالتي  العناصر في النظر من المهم 0
 .المهنية لمعاييرا قياسا إلى للدروس التخطيط في
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 التقييم والتقويم
 : على وقدرة اوفهم معرفة المعلم الطالب يمتلك

 

 مستوى األداء

 غير مقبول

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

     (06 ،3) وتعديل التخطيط والتدريس الطلبةلتقييم تعلم  مناسبة تقييم استراتيجيات استخدام .01

     (11 ،06)طوير والت التعلم تكون موجها للمزيد من الطلبة تعلم عن وبناءة مناسبة راجعة تغذية تقديم .09

 وتحديدوالتدريس،  التخطيط تعديل ذلك، على وبناء التأمل في أثر استراتيجيات التدريس في تعلمهمو  الطلبة تقييم .11
  (11 ،3) للمزيد من التطوير المهني أهداف

    

  طويرو مجاالت تحتاج إلى مزيد من التأ/ مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 
 

 
 لألدلة المحتملة لمصادرا
 الواردة والمؤشرات الجدد لمعلمينل مهنيةال المعايير تحقيق باتجاه الطلبة تقدم عن أدلة على الحصول يمكن 

 .أدناه مقترح هو كما المصادر؛ من مجموعة من للتعليم الجاهزية مؤشر في
 : يلي هذه األدلة متعلقة بجودة ما

 الدروس خطط من رئيس بشكل عليها الحصول يمكن، و حتوى التعليميوالم المنهاجالمعرفة ب ،
 .الطلبةو  المشرفين/  المعلمين المرشدينما بين  مناقشاتالو التأملية،  الطلبة ومالحظات

  ،بينما  المناقشاتو ويمكن الحصول عليها  بشكل رئيس من خطط الدروس،تخطيط الدرس 
 .لمعلمين المرشدينوا المشرفين

 بينما  والمناقشات ،الحصص الحظاتم من رئيس بشكل عليها الحصول يمكن، و التدريس 
 .والمعلمين المرشدين المشرفين

 الحصص اتالحظوم ،الدروس خطط من رئيس بشكل عليها الحصول يمكنو ، يميتقتقويم والال، 
 .المرشدينوالمعلمين  الطلبة مع والمناقشات التأملية، الطلبة ومالحظات
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 (   4و  3 )معايير التقييم الخاصة بالمستوى الثاني لمؤشر الجاهزية للتربية العملية (ح)ملحق  
 والمحتوى التعليميالمنهاج وفهم معرفة 

 (4 – 0 الصفوف) تعلمهم وكيفية والمحتوى التعليمي وخصائص الطلبة الفلسطيني المنهاجب معرفة المعلم الطالب متلكي
  :أن أجل من

 مستوى األداء

 غير مقبول

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

     3(1 ،0) يخطط أهدافا منسجمة مع المنهاج الفلسطيني.  0

     (9 ،1 ،5 ،4 ،2 ،1) يوظف أنشطة تعليمية واستراتيجيات تدريس مخطط لها مسبقا لتحقيق أهداف الدرس. 1

  طويرلى مزيد من التأو مجاالت تحتاج إ/ مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 
 

 
 تخطيط الدرس

 مستوى األداء :، بحيث تشمل السمات التالية4يمتلك الطالب معرفة وفهما وقدرة على تخطيط أنشطة ودروس

 غير مقبول

3 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

     (1)منظمة  ومترابطة وشاملة ومفصلة  أن تكون  .2

     (01، 9، 4، 1)أن تكون مناسبة لعمر وقدرات المتعلمين  .4

     (01، 2، 1، 0)ذي العالقة  التعليمي أن تبنى على المادة أو المحتوى .5

     (01، 4، 1)أن تكون متصلة بتجارب واحتياجات الطلبة المسبقة ومبنية عليها  .6

     (01، 5، 2، 1)واستراتيجيات التدريس بنواتج التعلم  التعليمي أن تربط المحتوى .3

     (02، 01( )بما في ذلك وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)المناسبة  لم والوسائل التعليميةمصادر التعأن تتضمن  .1

     (01، 3) تتالءم ونتائج تفييم الطلبةأن  .9

  طويرأو مجاالت تحتاج إلى مزيد من الت/ مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 
 

 

                                                 
3
 .الجاهزية للتعليم ، ومؤشرات المستوى األول لمؤشر(0202)جدد في فلسطين تشير األعداد بين األقواس إلى المعايير المهنية للمعلمين ال  
 
 
 معرفتهم وايظهر  أن حيث أن الطالب يمكن لث والرابع،الثا في التربية العملية الدروس خطط اتتضمنه أن ينبغيالتي  العناصر في النظر من المهم 4

 .المهنية لمعاييرا قياسا إلى للدروس التخطيط في وقدراتهم
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 التعليم والتعلم
 مستوى األداء : رة علىيمتلك الطالب معرفة وفهما وقد

 غير مقبول

3 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

      (05، 5) دراسيةمواضيع المجموعة من الدروس تلبي احتياجات التعلم المتنوعة للطالب في تدريس أنشطة و  نفيذت  .01

     (09، 00)بيئة تعليمية آمنة وداعمة  توفيرإدارة السلوك و  .00

     (01) تحفيزيز بالمرونة واإلبداع والبيئة للتعليم والتعلم تتم توفير  .01

     (02)وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لدعم التعلم والتعليم يها والوسائل التعليمية، بما في مصادر التعلماستخدام  .02

     (04، 6)مواضيع المنهاج مجموعة من روابط بين األنشطة التعليمية ضمن  يجادإ .04

     (03)هارات االتصال اللفظي وغير اللفظي، لتسهيل التعلم والتعليم توظيف استراتيجيات وم .05

     (01، 05)، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لدعم تعلم الطلبة متنوعة استراتيجيات تدريستوظيف  .06

     (10)م التعليم والتعل وتقبل التغذية الراجعة من أجل تحسين، أفراد المجتمع المدرسيالتعاون مع  .03

  طويرأو مجاالت تحتاج إلى مزيد من الت/ مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 

 التقييم والتقويم
 مستوى األداء :على وقدرة اوفهم معرفة الطالب يمتلك

 غير مقبول

3 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

     (06 ،3) التخطيط والتدريس لتقييم تعلم الطلبة وتعديل تقييمال استراتيجياتمجموعة متنوعة من  استخدام .01

     (11 ،06)طوير والت التعلم تكون موجها للمزيد من الطلبة تعلم عن وبناءة مناسبة راجعة تغذية تقديم .09

 وتحديدوالتدريس،  التخطيط تعديل ذلك، على وبناء التأمل في أثر استراتيجيات التدريس في تعلمهمو  الطلبة تقييم .11
  (11 ،3) المهني للمزيد من التطوير أهداف

    

  طويرأو مجاالت تحتاج إلى مزيد من الت/ مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 

  :على تقدم الطلبة لألدلة المحتملة المصادر
 الواردة والمؤشرات الجدد لمعلمينل مهنيةال المعايير تحقيق باتجاه الطلبة تقدم عن األدلة على الحصول يمكن 

 : بجودةهذه الدالئل وتتعلق  .أدناه مقترح هو كما المصادر؛ من مجموعة من تعليملل الجاهزية مؤشر في
، الدروس خطط من رئيس بشكل عليها الحصول يمكنو  ،حتوى التعليميوالم المنهاجالمعرفة ب -

 .الطلبةو  المشرفين/  المعلمين المرشدينما بين  مناقشاتالو التأملية،  الطلبة ومالحظات

ومعلمين  مشرفين بين مناقشاتو مكن الحصول عليها  بشكل رئيس من خطط الدروس،وي ،تخطيط الدرس -
 .مرشدين

 .مرشدينومعلمين  مشرفين بين مناقشاتو  ،حصص الحظاتم من عليها الحصول يمكنو  ،التدريس -

 ،الحصص اتالحظوم ،الدروس خطط من رئيس بشكل عليها الحصول يمكنو  ،يميتقتقويم والال -
 .والمعلمين المرشدين الطلبة مع والمناقشات التأملية، الطلبة ومالحظات
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 (6و  5) معايير التقييم الخاصة بالمستوى الثالث لمؤشر الجاهزية للتربية العملية (ط)ملحق 
 والمحتوى التعليميالمنهاج وفهم معرفة 

 (4 – 0 الصفوف) تعلمهم فيةوكي والمحتوى التعليمي وخصائص الطلبة الفلسطيني المنهاجب معرفة المعلم الطالب متلكي
  :أن أجل من

 مستوى األداء

 غير مقبول

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

 5(1 ،0) التخطيط في الدراسية المناهج من الصلة ذات األهداف تضمين.  0
 

    

 ،5 ،4 ،2 ،1) هايدرس التي المواد في التدريس واستراتيجيات التعليمية واألنشطة الدروس محتوى واختيار دعم التخطيط. 1
1، 9) 

    

  طويرأو مجاالت تحتاج إلى مزيد من الت/ مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 
 

 تخطيط الدرس
 مستوى األداء ، بحيث تشمل السمات التالية6يمتلك الطالب معرفة وفهما وقدرة على تخطيط أنشطة ودروس

 غير مقبول

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

     (1)ومترابطة وشاملة ومفصلة  منظمة  أن تكون  .2

     (01، 9، 4، 1)أن تكون مناسبة لعمر وقدرات المتعلمين  .4

     (01، 2، 1، 0)ذي العالقة  التعليمي أن تبنى على المادة أو المحتوى .5

     (01، 4، 1)أن تكون متصلة بتجارب واحتياجات الطلبة المسبقة ومبنية عليها  .6

     (01، 5، 2، 1)واستراتيجيات التدريس بنواتج التعلم  يالتعليم أن تربط المحتوى .3

، 01( )بما في ذلك وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)المناسبة  مصادر التعلم والوسائل التعليميةأن تتضمن  .1
02) 

    

     (01، 3) تتالءم ونتائج تفييم الطلبةأن  .9

 طويرتحتاج إلى مزيد من التأو مجاالت / مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 

 
 

                                                 
5
 .الجاهزية للتعليم ، ومؤشرات المستوى الثالث لمؤشر(0202)تشير األعداد بين األقواس إلى المعايير المهنية للمعلمين الجدد في فلسطين   
 وايظهر  أن يمكن لطالبأن ا حيث الخامس والسادس، في التربية العملية الدروس خطط اتتضمنه أن ينبغيالتي  العناصر في النظر من المهم 6

 .المهنية لمعاييرا قياسا إلى للدروس التخطيط في وقدراتهم معرفتهم
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 التعليم والتعلم
 مستوى األداء ، بحيث تشمل السمات التالية7يمتلك الطالب معرفة وفهما وقدرة على تخطيط أنشطة ودروس

 غير مقبول

1 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

      (05، 5) دراسيةضيع الموامجموعة من الدروس تلبي احتياجات التعلم المتنوعة للطالب في تدريس أنشطة و  نفيذت  .01

     (09، 00)بيئة تعليمية آمنة وداعمة  توفيرإدارة السلوك و  .00

     (01) تحفيزبيئة للتعليم والتعلم تتميز بالمرونة واإلبداع وال توفير  .01

لم والتعليم والوسائل التعليمية، بما في ذلك وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لدعم التع مصادر التعلماستخدام  .02
(02) 

    

     (04، 6)مواضيع المنهاج مجموعة من روابط بين األنشطة التعليمية ضمن  يجادإ .04

     (03)توظيف استراتيجيات ومهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي، لتسهيل التعلم والتعليم  .05

     (01، 05) ت، لدعم تعلم الطلبة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالمتنوعة استراتيجيات تدريستوظيف  .06

     (10)التعليم والتعلم  وتقبل التغذية الراجعة من أجل تحسين، أفراد المجتمع المدرسيالتعاون مع  .03

     (01، 3) تتالءم ونتائج تفييم الطلبةأن  .01

  طويرأو مجاالت تحتاج إلى مزيد من الت/ مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 
 

 
 لتقويمالتقييم وا

 مستوى األداء :على وقدرة اوفهم معرفة الطالب يمتلك

 غير مقبول

3 

 مقبول

2 

 جيد

3 

 ممتاز

4 

     (06 ،3) لتقييم تعلم الطلبة وتعديل التخطيط والتدريس تقييمال استراتيجياتمجموعة متنوعة من  استخدام .09

     (11 ،06)طوير والت التعلم يد منتكون موجها للمز  الطلبة تعلم عن وبناءة مناسبة راجعة تغذية تقديم .11

 وتحديدوالتدريس،  التخطيط تعديل ذلك، على وبناء التأمل في أثر استراتيجيات التدريس في تعلمهمو  الطلبة تقييم .10
  (11 ،3) للمزيد من التطوير المهني أهداف

    

  طويرأو مجاالت تحتاج إلى مزيد من الت/ مالحظات حول مجاالت قوة معينة و 
 

 

                                                 

 وايظهر  أن يمكن لطالبأن ا حيث الخامس والسادس، في التربية العملية الدروس خطط اتتضمنه أن ينبغيالتي  العناصر في النظر من المهم 6
 .المهنية لمعاييرا قياسا إلى للدروس التخطيط في وقدراتهم معرفتهم
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 (تماما  كما هي في المستوى األول والثاني) لألدلة المحتملة المصادر
 الواردة والمؤشرات الجدد لمعلمينل مهنيةال المعايير تحقيق باتجاه الطلبة تقدم عن األدلة على الحصول يمكن 

 .أدناه مقترح هو كما المصادر؛ من مجموعة من للتعليم الجاهزية مؤشر في
 : جودة ما يليهذه الدالئل متعلقة ب

 الدروس خطط من رئيس بشكل عليها الحصول يمكن، و حتوى التعليميوالم المنهاجالمعرفة ب ،
 .الطلبةو  المشرفين/  المعلمين المرشدينما بين  مناقشاتالو التأملية،  الطلبة ومالحظات

  ،بينما  المناقشاتو ويمكن الحصول عليها  بشكل رئيس من خطط الدروس،تخطيط الدرس 
 .والمعلمين المرشدين رفينالمش

 بينما  والمناقشات ،الحصص الحظاتم من رئيس بشكل عليها الحصول يمكن، و التدريس 
 .والمعلمين المرشدين المشرفين

 الحصص اتالحظوم ،الدروس خطط من رئيس بشكل عليها الحصول يمكنو ، يميتقتقويم والال، 
 .معلمين المرشدينوال الطلبة مع والمناقشات التأملية، الطلبة ومالحظات
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 األقران الطلبةاستخدام جدول التقييم الخاص بمؤشر الجاهزية لمالحظة وتقييم  (ي)ملحق 
يمكن أن يسهم توفير الفرص للطلبة المعلمين للمشاركة في مالحظة وتقييم األقران خالل التعيين المزدوج في 

كما ان لتوفير . واالستقاللية تجاه تعلمهم باالمتالك والمسؤولية الطلبةالمدرسة في خلق شعور متزايد لدى 
الفرص ميزة تتمثل في أنه يسمح للطالب بالتعرف على مؤشر الجاهزية للتعليم وتطوير فهم مشترك 

 .لخصائص التعليم والتعلم عاليي الجودة، خالل سعيهم لتحقيق المعايير المهنية للمعلمين الجدد
 :التحضير لمالحظة وتقييم األقران

معرفة وخبرة في  الطلبةل ان تكون عملية مالحظة وتقييم األقران فعالة، من المهم أن يطور من أج. 0
استخدام معايير التقييم الخاصة بمؤشر الجاهزية حتى يتمكنوا من إصدار أحكام غير منحازة وتقديم تغذية 

 .راجعة وصادقة وبناءة
وضوح وتوفير فرص للممارسة قبل أن يقوم لذا يجب أن يقوم المشرفون األكاديميون بشرح التوقعات ب. 1

 .الطلبة المعلمون بمالحظة وتقييم أقرانهم
توفر اللقاءات الصفية في الجامعة الفرص للطلبة المعلمون لتطوير معرفتهم وفهمهم لعملية مالحظة . 2

 .وتقييم األقران
 اللقاءات الصفية في الجامعة

 :الموارد
 .4 – 0وف من فيديو لطالب يدرس حصة ألحد الصف -  
 نسخ فارغة من جداول تسجيل العالمات الخاصة بمعايير تقييم مؤشر الجاهزية -  

  :اإلجراءات
شرح الغرض من الجلسة وتقديم لمحة موجزة عن بنية ومحتوى وموضوع تركيز الدرس الذي ستتم  .1

 .مشاهدته

من قسمي  09 -01 بجدول يحتوي على المعايير ذات الصلة، مثال المعايير من الطلبةتزويد .  .1
التدريس والتقييم ضمن معايير التقييم الخاصة بمؤشر الجاهزية، إضافة إلى مناقشة وشرح المعايير 

 .والمستويات األربعة لألداء

 .من نفس المدرسة الطلبةفي أزواج أو مجموعات صغيرة تحتوي على أزواج من  الطلبةترتيب  .2
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 محددا   م مؤشر الجاهزية الخاصة بالتدريس جانبا  مساعدة كل مجموعة لتختار من بين معايير تقيي .4
 إدارة السلوك، أو للتركيز عليه، على سبيل المثال، مجموعة استراتيجيات التدريس المستخدمة، أو

 .اللغة ومهارات االتصال استخدام الموارد والوسائل التعليمية؛ أو البيئة التعليمية، أو

ة وتتفق على التقدير الذي سيتم منحه، وتدون بعد مشاهدة شريط الفيديو تناقش كل مجموع .5
 .مالحظات عن النقاط الرئيسية للتغذية الراجعة

ُتطلع كل مجموعة المجموعات االخرى على ما دونته من عالمات وتغذية راجعة وتقوم بشرح أسباب  .9
 .ثم تطلب مالحظات على ذلك من المجموعات االخرى، وتقوم بالتعديل إذا لزم األمر. إعطائها

ثم تقوم أنت بتقديم . وأسباب االختالفات المحتمل حدوثها الطلبةمناقشة هذه العملية مع : الخالصة .7
 .بمنحها الطلبةالتغذية الراجعة الخاصة بك حول التقديرات التي قام 

 مدرسةالفي اللقاءات 
في  هملتقييم أقران( التدريسالخاص ب)معايير التقييم لجدول المعلمين  الطلبة يوصى باستخدام  .0

ن كان. حصصالبعض بعد ال مالمدرسة ومناقشة النتائج مع بعضه ذلك  واناقشيممكنا، يمكن أن  وا 
 .أيضا مع المشرف األكاديمي إما في المدرسة أو الجامعة

تقييم األقران في  الطلبة المعلمون التي يمنحهاالدرجات ت قرر ما إذا كانتستحتاج هيئة التدريس أن  .1
لعدد  التقديراتمتوسط  م علىخالل التربية العملية، أ حصصلجميع ال تقديراتالعلى متوسط مبنية 

 .الطلبةمحددة يختارها على حصة  م، أحصص 2، على سبيل المثال حصصمعين من ال

 :عامة مالحظات
معرفة وخبرة في استخدام  الطلبة يطورفعالة من المهم أن  م األقرانيمن أجل أن تكون عملية مالحظة وتقي

 :لذا يجب أن ،بناءةو  راجعة صادقة تغذية يقدمواأحكام غير منحازة و  من إصدار حتى يتمكنواعايير الم

 الطلبةيقوم المشرفون األكاديميون بشرح التوقعات بوضوح وتوفير فرص للممارسة قبل أن يقوم  .0
 .بمالحظة وتقييم أقرانهم

 الطلبة أزواج في عملية تشكيل النظرإمعان ينبغي  لذا. البعض معضهببالراحة والثقة ب الطلبةيشعر  .1
 .في المدارس
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 :من األمور الواجب أن تشتمل عليها نماذج التقويم
 .المعرفة بالمحتوى الذي يدرسه الطالب .0

 .المقدرة على استخدام طرق تدريسية مناسبة للطلبة وللمحتوى .1

 .المقدرة على توظيف الوسائل التعليمية المناسبة .2

 .الطلبةالمقدرة على التواصل مع  .4

 .المقدرة على تصميم واستخدام أدوات تقويمية مناسبة .5

الصوت الواضح، االتصال البصري، الثقة بالنفس، طالقة اللسان، المظهر )صية خالسمات الش .6
 ........(.الحسن، القدرة على معرفة كل ما يدور في الصف

 .المسؤوليات المهنية داخل وخارج الصف .3

 :في مرحلة المشاهدةلبة المتدربين عملية تقويم الط
 .تعبئة نماذج المشاهدات الصفية من قبل الطالب المعلم .0

تتضمن خبراته الذاتية في فترة  (Portfolio)ملف إنجاز الطالب )تقارير تعد من قبل الطالب المعلم  .1
 .المشاهدة

 .عرض التقارير والنماذج من قبل الطالب المعلم أمام زمالئه و أمام المشرف األكاديمي .2

 .ر يعدها المشرف األكاديمي حول أداء الطالبتقاري .4

تقارير معدة من قبل مدير المدرسة والمعلم المرشد والمشرف األكاديمي والمشرف التربوي عن الطالب  .5
 .المعلم

 :مرحلة التدريبخطوات التقويم في  
عبئة نموذج بهذا يناقش المعلم المرشد مع الطالب المتدرب الحصة التي  در سها بعد انتهائها ثم يقوم بت -

 .الخصوص يرسل نسخة منه إلى المشرف األكاديمي
بعد زيارة المشرف األكاديمي للطالب المعلم عليه مناقشته في أدائه، وتزويده بالمالحظات التي قد تساعد  -

 .في تحسين تعليمه

ت التي قد تساعد في للطالب المعلم عليه مناقشته في أدائه، وتزويده بالمالحظا التربويبعد زيارة المشرف  -
 .تحسين تعليمه
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للطالب المعلم عليه مناقشته في أدائه، وتزويده بالمالحظات التي قد تساعد في  مدير المدرسةبعد زيارة  -
 .تحسين تعليمه

بالطالب في نهاية الفصل  والمشرف التربوي ومدير المدرسة المعلم المرشديجتمع المشرف األكاديمي و  -
يع الفترة، ثم يتم تقييم الطالب المعلم من قبل المشرف األكاديمي والمعلم المرشد في نهاية لتقييم أدائه عن جم

 .ثم يحسب معدل هذه العالمات ،(أ)التي ذكرت في البند  االجتماع بشكل مستقل حسب األسس

ملف انجاز الطالب )يؤخذ بعين االعتبار عند وضع عالمة الطالب المعلم التقارير التي يعدها  -
(Portfolio.)  والتي تتضمن خبرته و تأمالته في فترة التدريب، ويتوقع أن يكتب فيه الطالب حاالت واجهته

في تعلمه على أن يقوم بعرضها ومناقشتها مع بقية زمالئه بوجود المشرف األكاديمي، مع التركيز على 
 .الخطوات التي اتبعها في محاولته لحل المشاكل التي واجهته

 :عملية التقويم في مهمةأمور  
 . ق ووسائل التقويم في بداية الفصلائمن واجب المشرف األكاديمي تعريف الطلبة المعلمين بطر  .0
الثانية  تينللطالب المتدرب عن  زيارتين في المرحلاألكاديمي تقل عدد زيارات المشرف  اليجب أ  .1

توثيق  يجبكذلك . والسادسة سة الخامفي المرحلتين  ،على األقل ،ثالث زياراتوعن ، والثالثة والرابعة
هذه الزيارات بتعبئة النموذج المعد  لهذا الغرض، في ثالث نسخ تعطى نسخة للمعلم المرشد ونسخة 

 .للطالب ونسخة يحتفظ بها المشرف في ملف المساق

زيارة في  للطالب المتدرب عن  ومدير المدرسة التربويالمشرف كل من تقل عدد زيارات  اليجب أ .2
توثيق هذه  يجبكذلك . الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تينزيارتين في المرحلو  الثانية، المرحلة

الزيارات بتعبئة النموذج المعد  لهذا الغرض، في ثالث نسخ تعطى نسخة للمعلم المرشد ونسخة للطالب 
 .ونسخة يحتفظ بها المشرف في ملف المساق

لمعلمين أنفسهم ويفضل أن تكون بشكل جماعي داخل الغرفة مناقشة أداء الطلبة المعلمين مع الطلبة ا .4
 .الصفية

والمشرف التربوي ومدير  يناقش المشرف األكاديمي طالبه في أدائهم بشكل فردي بوجود المعلم المرشد .5
 .في نهاية الفصل الدراسي المدرسة
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نموذج خاص بذلك في الحصة التي يدر سها ويقوم بتعبئة  له يفضل أن يشاهد الطالب المعلم زميال   .6
 .ويناقش زميله بالحصة، ويسلم نسخة من النموذج إلى المعلم المرشد والمشرف األكاديمي

 : العالمة وتوزيعها
 .تتم عملية التقويم وتحدد عالمة الطالب من قبل جميع األطراف المشاركة في تقويم الطالب

 :اللتتم من خو   عملية المتابعة المستمرة لبرنامج التربية العملية 
 المتابعة والتقويم

تيييتم حييييث  تيييتم عمليييية المتابعييية بمسيييتويات عدييييدة ووفقيييا  ليييألدوار والمسيييؤوليات لكيييل مييين الجهيييات ذات العالقييية
 :  من خاللالمتابعة الدورية والمستمرة 

للطالب المعلم حيث يتابع ذلك كل من المشرف األكاديمي والمشرف التربوي ومدير  الزيارات الميدانية -
 .ة والمعلم المرشدالمدرس

 .المنعقدة على مستوى الوزارة أو الجامعة أو المديريةالعمل  اتورشوالمشاركة في  متابعةال -
وتقديم التغذية الراجعة من قبل فريق العمل في  ،متابعة التقارير الواردة من الجامعات والمديريات والمدارس -
 . إزاءهاالتربوي والتأهيل شراف لإلدارة العامة اإل
 .  عمليات المتابعة للبرنامج بالشراكة مع كانتربري للجامعات والمدارس التي تنفذ فيها -

 :داخلي من خاللاألول  يتم تقييم البرنامج على مستويينو
الجامعات الشريكة إذ تعمل على تقيييم البرنيامج بصيورة  دوريية فيي نهايية كيل فصيل معتميدين عليى التغذيية  -

 . ذات العالقة بالبرنامج، ويتم التعديل في بنية المساق وفقا  لذلكالراجعة من قبل األطراف 
الجامعيية االستشييارية ُوتقييي م البرنييامج ميين خييالل الزيييارات الدورييية التييي تقييوم بهييا واللقيياءات التييي تعقييدها مييع  -

 .األطراف ذات العالقة وتقدم تقريرا  مفصال  بذلك
 :خارجي من خاللالثاني 

وتزويد الجامعات  العالي بالمشاركة مع المستشار الخارجي م في وزارة التربية والتعليمالقياس والتقويمركز  -
 . الشريكة واإلدارة العامة لإلشراف بنتائج التقويم

 .تقييم خبراء البنك الدولي للبرنامج من خالل زياراتهم الدورية -
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