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كلمة معالي وزير التربية والتعليم العالي
عملــت وزارة التَّربيــة والتَّعليــم العالــي منــذ تســعينيات القــرن املاضــي جاهــدة علــى مواكبــة التطــورات 
ــة، وفــق رؤيــة عصريــة تلبــي احتياجــات ومتطلبــات مجتمعنــا  العامليــة يف مجــال التَّعليــم اجلامــع والتَّربيــة اخلاصَّ

الفلســطيني.

رقــم  البنــد   )9( رقــم  املــادة   )2017( ســنة  الصــادر  العــام  والتَّعليــم  التَّربيــة  قانــون  إلــى   واســتناًدا 
)2( حــول إلزاميــة التَّعليــم، واملــادة رقــم )14( بعنــوان التَّعليــم اجلامــع، الــذي يتحــدث عــن توفيــر: »تعليــم نوعــي 
جلميــع الطلبــة، األبنيــة املدرســية املوائمــة، واملصــادر التَّعليميــة، وطواقــم التَّعليــم املؤهلــة املتخصصــة، واملناهــج 
التَّعليميــة املوائمــة لالحتياجــات الفرديَّــة«، ولضمــان اســتدامة االهتمــام بالتَّعليــم اجلامــع علــى أجنــدة العمــل متَّ 

ــة بهــا، مــن ضمنهــا برنامــج غــرف املصــادر. بنــاء اســتراتيجية خاصَّ

ــة؛ ولكــي يســُهل علــى معلِّــم غــرف املصــادر أن  مــن أجــل االرتقــاء مبســتوى التَّعليــم اجلامــع والتَّربيــة اخلاصَّ
ــة، قامــت هيئــة تطويــر مهنــة التَّعليــم واإلدارة العامــة لإلرشــاد والتَّربيــة  ــة واملهنيَّ يقــوم بعملــه وفــق األســس العلميَّ
ــة ملعلمــي غــرف املصــادر؛ لتكــون مرجعيــة لتوصيــف مهنتهــم وامتــالك  ــة بإعــداد وإصــدار معاييــر مهنيَّ اخلاصَّ

مجموعــة مــن املهــارات والقيــم واالجتاهــات اإليجابيــة نحــو مهنتهــم وعملهــم.

وال يســعني هنــا، إاّل أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر لهيئــة تطويــر مهنــة التَّعليــم ولطاقــم اإلدارة العامــة لإلرشــاد 
ــة ملعلمــي غــرف املصــادر، ولــكل مــن عمــل علــى إصــدار  ــة، وأعضــاء جلنــة إعــداد املعاييــر املهنيَّ والتَّربيــة اخلاصَّ
هــذا الكتــاب؛ ملــا أجنــزوه مــن عمــل تربــوي ومهنــي مميــز والــذي ســيكون داعًمــا ورافــًدا ملســتقبل تربــويٍّ ومهنــيٍّ 

واعد.

الدكتور صبري صيدم          
عليم العالي ربية والتَّ                 وزير التَّ
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املقدمة 
تهتــمُّ وزارة التَّربيــة والتَّعليــم العالــي بشــكل كبيــر ببرنامــج غــرف املصــادر باعتبارهــا أحــد املرتكــزات 
ــوع مــن التَّعليــم يف توفيــر  األساســيَّة لتحقيــق التَّعليــم اجلامــع يف املــدارس النظاميــة إمياًنــا منهــا بــدور هــذا النَّ
ــم  ــر أداء معل ــى تطوي ــة، وتســعى إل ــى إنشــاء غــرف مصــادر لدعــم الطلب ــت عل ــم أفضــل، حيــث عمل ــة تعلُّ نوعيَّ
ــة، وألهمّيــة هــذا الــدور يف تعليــم الطلبــة  ــة التَّعليميَّ غــرف املصــادر؛ ملــا لــه مــن دور أساســيٍّ يف العمليــة التربويَّ
ــِة العظيمــة، بكفــاءٍة عاليــة تــؤدي  ــا، ال بــدَّ مــن توافــر معاييــر مهنيــة يتبعهــا للقيــام بهــذه املهمَّ ودعمهــم أكادميّيً

ة. ــَوّ إلــى حتقيــق األهــداف املَْرُج

ــة،  ــة وإقليميَّ وقــد عملــت اللجنــة جاهــدة لالرتقــاء بهــذه الوثيقــة مــن خــالل االطــالع بدايــة علــى جتــارب دوليَّ
وجتــارب وخبــرات أعضــاء اللجنــة ودراســات محليــة ودوليــة، وِمــن ثــمَّ عقــدت سلســلة اجتماعــات لوضــع املعاييــر 
وبعــد االنتهــاء مــن املســودة، عقــدت ورش عمــل ضمــت معلمــي غــرف مصــادر ومشــرفني ومختصــني يف هــذا 
املجــال ملناقشــة املســودة وأخــذ التغذيــة الّراجعــة بهــدف تعديــل املســودة بنــاء عليهــا، حتــى خرجــت بهــذا الشــكل.

عــي الكمــال، لكنَّــا نرجــو أن نكــون بذلنــا قصــارى جهدنــا؛ لنضــع بــني أيديكــم وثيقتنــا هــذه والتــي تتكــون  وال ندَّ
ــمة علــى خمســة  ــكّل معيــار مجموعــة مــن اإلجــراءات مقسَّ ــة تركــز علــى املهــارات، فل مــن ثمانيــة معاييــر مهنّي
ــم  ــى ســمات معل ــة إل ــاز، كمــا تطرقــت الوثيق ــى مســتوى األداء أعالهــا املمت مســتويات تســاعد يف الّتعــرف عل

ــة. غــرف املصــادر وأخالقيــات املهنــة وأهميــة املعاييــر املهنيَّ

فريق اإلعداد           
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ة التعريفات اإلجرائيَّ
ــاث  ¦ ــة وأث ــزم مــن وســائل وألعــاب تربويَّ ــزة مبــا يل ــة ملحقــة باملدرســة، ومجهَّ غرفــة املصــادر: غرفــة صفيَّ

ــة.  ــى احتياجــات الطلب ــة عل ــة مبنيَّ ــة الفرديَّ مناســب لتقــدمي البرامــج التربويَّ

م  ¦ ــة يعمــل يف غرفــة مصــادر يف املدرســة، ويقــدِّ ــل يف مجــال التَّربيــة اخلاصَّ ــم غرفــة املصــادر: معلِّــم مؤهَّ معلِّ
للطالــب برامــَج تربويَّــة فرديَّــة مبنيَّــة علــى احتياجاتــه، يف أوقــات محــددة مــن اليــوم الدراســي.

مــة يقــوم بهــا املتخصــص لوصــف  ¦ ربــوي: هــي مجموعــة خطــوات منظَّ قييــم التَّ شــخيص والتَّ أدوات التَّ
مســتوى األداء احلالــي للطالــب باســتخدام األدوات املعتمــدة.    
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الب: سجل يحتوي على: )أوراق العمل، منوذج املتابعة اليومي، األنشطة...الخ(. ¦ ِملف إجناز الطَّ
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م غرفة املصادر سمات معلِّ
ــام، واملستشــارين،  ــم الع ــي التَّعلي ــادة معلم ــق واحــد يضــم ع ــن فري ــو غــرف املصــادر كجــزء م ــل معلم ويعم
ــب. وحتــدد  ــة محــددة الحتياجــات كلِّ طال ــة فرديَّ ــاء واألمهــات، لوضــع برامــج تعليميَّ ــري املــدارس، واآلب ومدي

ــب. ــكلِّ طال ــا وخدمــات ل ــردي أهداًف ــم الف برامــج التَّعلي

مات، أهمها: ه، على أكمل وجه، ال بدَّ أن تتوفر فيه مجموعة من السِّ  وليقوم هذا املعلم مبهامِّ

تقبُّل الطلبة ذوي اإلعاقة.¦ 

النَّظرة اإليجابّية للعمل.¦ 

احليويَّة واحلماسة. ¦ 

الهدوء واالتزان االنفعالي وضبط النَّفس.¦ 

روح املبادرة والتَّطوُّع.¦ 

سرعة البديهة.¦ 

عة. ¦  املرونة يف التَّعامل مع املواقف غير املتوقَّ

التَّحدث بلباقة أمام اآلخرين.¦ 

دّقة املالحظة.¦ 

ل ضغط العمل.¦  حتمُّ

املظهر العام املالئم.¦ 

العمل بروح الفريق.¦ 
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أخالقيات املهنة 
ِم غرفة املصادر مصادر أخالقّيات املهنة ملعلِّ

ــة  لتبنــي العالقــة وتنظمهــا؛ لتكــون يف أفضــل مــا ميكــن؛ إلفــادة املجتمــع الفلســطيني؛  تأتــي األخالقيــات املهنيَّ
ــة والشــخصيَّة، وتنبثــق هــذه األخالقيــات مــن مصــادر عــدة،  ــل مســؤولياته الوطنيَّ لينشــئ جيــاًل قــادًرا علــى حتمُّ

أهمها:

الّدين. ¦ 
القيم واملبادئ اإلنسانّية.¦ 
الّثقافة العربية اإلسالمّية.¦ 
البيئة االجتماعّية واالقتصادّية والسياسّية.¦ 
العادات والتقاليد.¦ 
التَّشريعات والقوانني واألنظمة )الدوليَّة واحملليَّة(.¦ 
األدب التَّربوي.¦ 

أخالقيات معلم غرفة املصادر

ــة والتَّعليــم اجلامــع مــن الفئــات التــي توليهــا وزارة التَّربيــة  تُعــدُّ الفئــات املســتفيدة مــن برامــج التَّربيــة اخلاصَّ
والتَّعليــم العالــي عنايــة خاّصــة، وخلصوصّيــة غــرف املصــادر، كان ال بــدَّ ملعلميهــا مــن الّتحلــي بصفــاٍت متيزهــم 
عــن غيرهــم مــن املعلمــني؛ ليكونــوا قــدوة وأمنوذًجــا يُحتــذى بــه، دون النَّظــر إلــى الّديــن أو اللــون أو الّنــوع 
االجتماعــي أو االنتمــاء السياســي أو اإلعاقــة، فيمــارس حياتَــه مواطًنــا يســاهم يف خدمــة وطنــه ومجتمعــه 

بإخــالص وثقــة، ويفتــح اآلفــاق لبــث روح األمــل لغــٍد أفضــل بالعزميــة واإلصــرار.

واســتناًدا إلــى قانــون التَّربيــة والتَّعليــم العــام )8( لعــام 2017م مــادة رقــم )32(، وتوصيــات منظمــة العمــل 
ــم وضــع  ــة التَّعلي ــر مهن ــة تطوي ــأت هيئ ــة واليونســكو بشــأن أوضــاع املدرِّســني الصــادر عــام 1966م، ارت الدولي

ميثــاق أخالقــي لهــم، ُمعــّد وُمحكــم، ذكــرت فيــه:

مبــادئ أخالقّيــات مهنــة التَّعليــم: »االنتمــاء لرســالة التَّعليــم وااللتــزام بهــا، الثقــة واالحتــرام املتبــادل، احتــرام 
التعددّيــة والتّنــوع والتَّســامح، املواطنــة والّســلوك املنضبــط، العمــل املشــترك وبنــاء الّشــراكات بــني أفــراد املهنــة 

واملجتمــع، التَّعليــم مــن أجــل احلريــة واالســتقالل«. 

ــا  ــورُد هن ــه بأطــراف مجتمــع املدرســة كافــة. ون ــه مــن خــالل عالقت ــة وواجبات ــة واملعنويَّ ــم املاديَّ حقــوق املعل
ــه:  ــه قبــل تعيينهــم أو ترقيتهــم، ونصُّ ــزام ب ــى االلت ــَم املعلمــني، يقســمون عل َقَس

عليــم وقواعــِد الســلوك، وأن أضــَع مصلحــَة طلبتــي فــوَق  »ُأقســُم بــاهلِل العظيــم، أن ألتــزَم بأخالقيــاِت مهنــِة التَّ
كلِّ اعتبــار، وأبــذَل قصــارى جهــدي يف ســبيل تطويــر املهنــة، واهلُل علــى مــا أقــوُل شــهيد«. 

اسم املعلم:                                                             توقيع املعلم: 
9

ــة  ــُدّ مرجعيَّ ــا تع ــات، أّنه ــة هــذه األخالقي ومــن أهمّي
ذاتيَّــة يسترشــد بهــا املعلــم، ورقيًبا داخلًيا يقّوم بواســطته 
ل ســلوَكه  ممارســاِته املهنيَّــة وعالقتـَـه مــع اآلخريــن، ويُعــدِّ
وتلبيــة  واجبــه  أداء  يف  أيًضــا  وتســاعده  بنــوِده،  وفــق 
حقوقــه، وِمــن ثَــمَّ التأكيــُد على جهــات العمل بأهمية 
دوره يف املجتمع، ووجــوب حســن التعامــل معــه، ومنحــه 
مزايــا قانونّيــة حتفــظ لــه كرامتــه واحترامــه؛ مــا ينعكــس 
إيجابًيا على اســتقراره  النفســّي وعلــى درجــة التزامــه. 

ومبــا أّن مهــام معلِّــم غــرف املصــادر تشــبه إلــى حــدٍّ 
كبيــر مهــام املعلــم األكادميــي، فــإّن أخالقيــات املهنــة لــه 
ال تختلــف عــن أخالقيــات املهنــة للمعلــم، فنأمــُل مــن 
ــة  ــاق أخالقيــات مهن ــم غــرف املصــادر مراجعــَة ميث معل
التَّعليــم وقواعــد الســلوك/ منشــورات هيئــة تطويــر مهنــة 

التَّعليــم، حيــث إّنهــا منشــورة إلكترونًيّــا علــى موقــع وزارة التَّربيــة والتَّعليــم العالــي، وقــد متَّ تعميُمهــا علــى جميــع 
املــدارس، لاللتــزام بهــا.

خصوصّية إضافّية ملعلم غرف املصادر
ــة معلــم غــرف  إضافــة إلــى مــا ســبق، وخلصوصيَّ

املصــادر، ميكــن إضافــة هــذه األخالقيــات: 

إقــرار خّطــي مبوافقــة أوليــاء األمــور يف كلِّ ما ¦ 
يتعلــق بطلبــة غــرف املصــادر، مثــل )حتويلهــم 
لغــرف املصــادر، تصويرهــم، نشــر صورهــم أو 

أيــة معلومــات عنهــم إعالمّيًا...إلــخ(.
لبة ذوي اإلعاقة.¦  دعم ومناصرة حقوق الطَّ
 اإلمانة واإلخالص ودقة العمل.¦ 
احترام آراء الطلبة واالستماع إليهم.¦ 
العدالة واملساواة يف التَّعامل مع الطلبة.¦ 
اإلميان بحق ومقدرة الطلبة على التَّعلم.¦ 
رية واحترام اخلصوصيَّة يف العمل. ¦  السِّ
جتنب إصدار األحكام املسبقة. ¦ 
التَّربيــة ¦  طلبــة  نحــو  ــة  إيجابيَّ اجتاهــات 

فئاتهــا.  بجميــع  ــة  اخلاصَّ
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ة أهمية املعايير املهنيَّ
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ــة واالرتقاء  خــالل وضــوح اإلجــراءات ومعاييــر تقوميهــا؛ مــا ينعكــس علــى تطويــر العمــل يف التَّربيــة اخلاصَّ

بــه. 

ــة للجامعــات املتخصصــة عقــد برامــج تتوافــق مــع هــذه املعاييــر  ¦ تطويــر القــدرات: تؤســس املعاييــر املهنيَّ
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تطوير أسس اختيار معلمي غرف املصادر اجلدد بناء على املعايير املهنيَّة لهم.   ¦

ة املميز، وِمن ثَمَّ دعُمه مهنًيّا ونفسًيّا من اجلهات ذات العالقة. ¦ ربية اخلاصَّ الكشف عن معلم التَّ

تســّهل علــى املســؤولني يف حتديــد احتياجــات معلمــي غــرف املصــادر، وعقــد اللقــاءات والــورش لتطويرهــم  ¦
ورفــع كفاءاتهــم.

11

ة مستويات املعايير املهنيَّ
ــر مــرٍض(،  ــد، مــرٍض، غي ا، جي ــد جــًدّ ــاز، جي ــر، وهــي خمســة مســتويات: )ممت مّت وضــع مســتويات للمعايي

ــكّل مســتوى منهــا، وهــي:   ــتند إليهــا يف اشــتقاق أدوات تقــومي ل يُس

ــي وشــامل ومســتمر ومتجــدد  ¦ ــادر ألخــرى بشــكل كل ــه ويب ــة من ممتــاز: يقــوم بتطبيــق اإلجــراءات املطلوب
ــق بالتَّفصيــل. ــر وموثَّ وفاعــل ومؤثِّ

ا: يقوم بتطبيق اإلجراءات املطلوبة منه بشكل كلّي ومستمر، وواضح، وموثَّق. ¦ جيد جًدّ

جيد: يقوم بتطبيق اإلجراءات املطلوبة منه  بشكل واضح وموثَّق.  ¦

مرٍض: يقوم بتطبيق اإلجراءات املطلوبة منه برؤية غير واضحة وتوثيق محدود. ¦

غير مرٍض: يقوم بتطبيق اإلجراءات املطلوبة منه دون وضوح أو تنظيم أو توثيق لها. ¦



11

ة مستويات املعايير املهنيَّ
ــر مــرٍض(،  ــد، مــرٍض، غي ا، جي ــد جــًدّ ــاز، جي ــر، وهــي خمســة مســتويات: )ممت مّت وضــع مســتويات للمعايي

ــكّل مســتوى منهــا، وهــي:   ــتند إليهــا يف اشــتقاق أدوات تقــومي ل يُس

ــي وشــامل ومســتمر ومتجــدد  ¦ ــادر ألخــرى بشــكل كل ــه ويب ــة من ممتــاز: يقــوم بتطبيــق اإلجــراءات املطلوب
ــق بالتَّفصيــل. ــر وموثَّ وفاعــل ومؤثِّ

ا: يقوم بتطبيق اإلجراءات املطلوبة منه بشكل كلّي ومستمر، وواضح، وموثَّق. ¦ جيد جًدّ

جيد: يقوم بتطبيق اإلجراءات املطلوبة منه  بشكل واضح وموثَّق.  ¦

مرٍض: يقوم بتطبيق اإلجراءات املطلوبة منه برؤية غير واضحة وتوثيق محدود. ¦

غير مرٍض: يقوم بتطبيق اإلجراءات املطلوبة منه دون وضوح أو تنظيم أو توثيق لها. ¦



12

ة ملعلمي غرف املصادر: املعايير املهنيَّ
املعيار األول: القدرة على إعداد اخلطط وتنفيذها. ¦

املعيار الّثاني: توظيف أساليب القياس والّتقومي يف مجال غرف املصادر.  ¦

ة. ¦ املعيار الّثالث: توظيف استراتيجيات الّتدريس املتنوعة التي تناسب طلبة التَّربية اخلاصَّ

املعيار الّرابع: القدرة على تعزيز مفهوم التَّعليم اجلامع يف املدارس واملجتمع. ¦

املعيار اخلامس: القدرة على االتصال والّتواصل مع ذوي العالقة. ¦

املعيار الّسادس: التَّمكن من اإلدارة الصفّية. ¦

املعيار الّسابع: توفير بيئة صفّية آمنة. ¦

املعيار الّثامن: تنمية الذات مهنّيًا )الّتطور املهني(. ¦

13

األدلة والبراهنياإلجراءاتاملستوىاملعيار األول
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يضــع اخلطــط الّشــاملة لعناصرهــا وينفذهــا )ســنويَّة ¦ 
ــة  ــة منبثقــة عنهــا خّطــة تعليميَّ ــة فرديَّ ــة، تربويَّ إجرائيَّ
ــة  فرديَّــة( تنســجم بشــكل كامــل مــع األســس العلميَّ
الّســابقة  للســنوات  الّراجعــة  الّتغذيــة  علــى  ــة  ومبنيَّ

دات احلديثــة. بدقــة، ويراعــي الّتطــور واملســتجِّ
يُعــد خطًطــا شــاملة لعناصرهــا بأهــداف واضحــة، ¦ 

ودقيقــة، متسلســلة، قابلــة للقيــاس، محــددة زمنّيًــا، 
وبالّتعــاون  والّتقييــم  الّتشــخيص  علــى  ــة  مبنيَّ مرنــة 
ـم  املســتمر والفّعــال مــع ذوي العالقــة )مديــر، ومعلِـّ
صــف، وولــي أمــر، ومرشــد، وأخصائــي تربيــة خاصــة، 

ــة(.  بالتَّربيــة اخلاصَّ ومؤسســات ذات عالقــة 
حتليــل الهــدف التَّربــوي والتَّعليمــي إلــى أهــداف فرعّية ¦ 

)دقيقــة، وواضحــة، ومجــزأة، وقابلــة للقيــاس، ومرنــة(، 
واحتياجاتــه،  الــب وقدراتــه  الطَّ يالئــم مســتوى  مبــا 
ــة. ــة( الفرديَّ ــة والتَّعليميَّ ويتناســب مــع اخلطــط )التربويَّ

احلصــص ¦  لبرنامــج  ومــرن  ودقيــق  ــل  مفصَّ إعــداد 
الطلبــة،  )مجموعــات  يناســب  مبــا  األســبوعي، 
وبرنامــج  واحتياجاتهــم،  وأهدافهــم  وعددهــم، 
األصــول. حســب  معتمــد  املدرســي(،  احلصــص 

ــة )النَّمــوذج املعتمــد( ¦  إعــداد مذكــرة حتضيريَّــة يوميَّ
ــي:  تتصــف مبــا يأت

- واضحة، ودقيقة، ومتسلسلة ومبتكرة.
- مبنيَّة على التَّغذية الّراجعة.

-اختيــار )األنشــطة، والوســائل، والّتقــومي، واألســاليب( 
مبــا يحقــق الهــدف التَّعليمــي بشــكل كامــل ومبتكــر.

متابعة اخلطط 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنويَّة.

اخلطط  ‐
التربويَّة 

الفرديَّة لكلِّ 
طالب.

اخلطط  ‐
التَّعليمّية 
الفرديَّة.

سجل الّتحضير  ‐
اليومي.

الب.  ‐ ملف الطَّ
ملف إجناز  ‐

الب.  الطَّ
منوذج متابعة  ‐

املعلم للطالب 
ه.  يف صفِّ

البرنامج  ‐
األسبوعي.

احلصة  ‐
اإلشرافّية.
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ــة )النَّمــوذج املعتمــد( ¦  إعــداد مذكــرة حتضيريَّــة يوميَّ
ــي:  تتصــف مبــا يأت

- واضحة، ودقيقة، ومتسلسلة ومبتكرة.
- مبنيَّة على التَّغذية الّراجعة.

-اختيــار )األنشــطة، والوســائل، والّتقــومي، واألســاليب( 
مبــا يحقــق الهــدف التَّعليمــي بشــكل كامــل ومبتكــر.

متابعة اخلطط 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنويَّة.

اخلطط  ‐
التربويَّة 

الفرديَّة لكلِّ 
طالب.

اخلطط  ‐
التَّعليمّية 
الفرديَّة.

سجل الّتحضير  ‐
اليومي.

الب.  ‐ ملف الطَّ
ملف إجناز  ‐

الب.  الطَّ
منوذج متابعة  ‐

املعلم للطالب 
ه.  يف صفِّ

البرنامج  ‐
األسبوعي.

احلصة  ‐
اإلشرافّية.
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يضــع اخلطــط الّشــاملة لعناصرهــا وينفذهــا )ســنوّية ¦ 
ــة  ــة منبثقــة عنهــا خطــة تعليمّي ــة فرديَّ ــة، تربويَّ إجرائيَّ
ــة علــى  ــة ومبنيَّ فرديَّــة( تنســجم مــع األســس العلميَّ

الّتغذيــة الراجعــة للســنوات الســابقة.
يُعــد خطًطــا شــاملة بأهــداف واضحــة، ومتسلســلة، ¦ 

علــى  ــة  ومبنيَّ زمنّيًــا،  ومحــددة  للقيــاس،  وقابلــة 
ذوي  مــع  املســتمر  وبالتعــاون  والتقييــم،  التشــخيص 
ــر، ومرشــد،  ــي أم ــم صــف، وول ــر، ومعل ــة )مدي العالق
ذات عالقــة  ومؤسســات  تربيــة خاصــة،  وأخصائــي 

ــة(. اخلاصَّ بالتَّربيــة 
حتليــل الهــدف التَّربــوي إلــى أهــداف فرعيَّــة )مجــزأة، ¦ 

مســتوى  يالئــم  مبــا  للقيــاس(،  وقابلــة  وواضحــة، 
الــب وقدراتــه واحتياجاتــه، ويتناســب مــع اخلطــط  الطَّ

)التربويَّــة والتَّعليميــة( الفرديَّــة.
ــل وواضــح ¦  إعــداد لبرنامــج احلصــص األســبوعي مفصَّ

مبــا يناســب )مجموعــات الطلبــة، وعددهــم، وأهدافهم 
ــد  ــج احلصــص املدرســي( معتم ــم، وبرنام واحتياجاته

حســب األصــول.
ــة )النمــوذج املعتمــد( ¦  إعــداد مذكــرة حتضيريَّــة يوميَّ

ــي:  تتصــف مبــا يأت
- واضحة، ودقيقة، ومتسلسلة.
- مبنيَّة على التغذية الراجعة.

- اختيار )األنشــطة، والوســائل، والتقومي، األســاليب(، 
مبــا يحقــق الهــدف التَّعليمــي بشــكل كامل. 

متابعة اخلطط 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنويَّة.

اخلطط  ‐
التربويَّة 

الفرديَّة لكلِّ 
طالب.

اخلطط  ‐
التَّعليمّية 
الفرديَّة.

سجل الّتحضير  ‐
اليومي.

الب.  ‐ ملف الطَّ
ملف إجناز  ‐

الب.  الطَّ
منوذج متابعة  ‐

املعلم للطالب 
ه.  يف صفِّ

البرنامج  ‐
األسبوعي.

احلصة  ‐
اإلشرافّية.
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تربويَّــة ¦  ــة،  وينفذهــا )ســنوّية إجرائيَّ يضــع اخلطــط 
ــة( تنســجم  ــة فرديَّ ــا خطــة تعليميَّ ــة عنه ــة منبثق فرديَّ

ــة. مــع بعــض األســس العلميَّ
يُعــد خطًطــا تشــمل بعــض عناصرهــا، بأهــداف قابلــة ¦ 

ــة علــى التشــخيص  للقيــاس، ومحــددة زمنّيًــا، ومبنيَّ
ذوي  األشــخاص  بعــض  مــع   وبالتعــاون  والتقييــم، 
ــر، ومرشــد،  ــي أم ــم صــف، وول ــر، ومعل ــة )مدي العالق
وأخصائــي تربيــة خاصــة، ومؤسســات ذات عالقــة(.

حتليــل الهــدف التَّربــوي إلــى أهــداف فرعيَّــة )مجــزأة، ¦ 
وواضحــة، وقابلــة للقيــاس( مبــا يالئــم مســتوى الطلبة، 
ويتناســب مــع اخلطــط )التربويَّــة والتَّعليمّيــة( الفرديَّــة.

يناســب ¦  مبــا  اإلســبوعي  احلصــص  برنامــج  إعــداد 
وأهدافهــم  وعددهــم،  الطلبــة،  )مجموعــات 
املدرســي(. احلصــص  وبرنامــج  واحتياجاتهــم، 

إعــداد مذكــرة حتضيريــة يوميــة )النمــوذج املعتمــد( ¦ 
ــي:  تتصــف مبــا يأت

- واضحة، ومتسلسلة. 
- يف بعض األحيان تراعي التغذية الراجعة.

- اختيــار )األنشــطة، والوســائل، والتقــومي، األســاليب( 
غالًبــا مــا يحقــق الهــدف التَّعليمــي. 

متابعة اخلطط 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنويَّة.

اخلطط  ‐
التربويَّة 

الفرديَّة لكلِّ 
طالب.

اخلطط  ‐
التَّعليمّية 
الفرديَّة.

سجل الّتحضير  ‐
اليومي.

الب.  ‐ ملف الطَّ
ملف إجناز  ‐

الب.  الطَّ
منوذج متابعة  ‐

املعلم للطالب 
ه.  يف صفِّ

البرنامج  ‐
األسبوعي.

احلصة  ‐
اإلشرافّية.
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تربويَّــة ¦  ــة،  وينفذهــا )ســنوّية إجرائيَّ يضــع اخلطــط 
ــة( تنســجم  ــة فرديَّ ــا خطــة تعليميَّ ــة عنه ــة منبثق فرديَّ

ــة. مــع بعــض األســس العلميَّ
يُعــد خطًطــا تشــمل بعــض عناصرهــا، بأهــداف قابلــة ¦ 

ــة علــى التشــخيص  للقيــاس، ومحــددة زمنّيًــا، ومبنيَّ
ذوي  األشــخاص  بعــض  مــع   وبالتعــاون  والتقييــم، 
ــر، ومرشــد،  ــي أم ــم صــف، وول ــر، ومعل ــة )مدي العالق
وأخصائــي تربيــة خاصــة، ومؤسســات ذات عالقــة(.

حتليــل الهــدف التَّربــوي إلــى أهــداف فرعيَّــة )مجــزأة، ¦ 
وواضحــة، وقابلــة للقيــاس( مبــا يالئــم مســتوى الطلبة، 
ويتناســب مــع اخلطــط )التربويَّــة والتَّعليمّيــة( الفرديَّــة.

يناســب ¦  مبــا  اإلســبوعي  احلصــص  برنامــج  إعــداد 
وأهدافهــم  وعددهــم،  الطلبــة،  )مجموعــات 
املدرســي(. احلصــص  وبرنامــج  واحتياجاتهــم، 

إعــداد مذكــرة حتضيريــة يوميــة )النمــوذج املعتمــد( ¦ 
ــي:  تتصــف مبــا يأت

- واضحة، ومتسلسلة. 
- يف بعض األحيان تراعي التغذية الراجعة.

- اختيــار )األنشــطة، والوســائل، والتقــومي، األســاليب( 
غالًبــا مــا يحقــق الهــدف التَّعليمــي. 

متابعة اخلطط 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنويَّة.

اخلطط  ‐
التربويَّة 

الفرديَّة لكلِّ 
طالب.

اخلطط  ‐
التَّعليمّية 
الفرديَّة.

سجل الّتحضير  ‐
اليومي.

الب.  ‐ ملف الطَّ
ملف إجناز  ‐

الب.  الطَّ
منوذج متابعة  ‐

املعلم للطالب 
ه.  يف صفِّ

البرنامج  ‐
األسبوعي.

احلصة  ‐
اإلشرافّية.
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فرديَّــة ¦  تربويَّــة  ــة،  إجرائيَّ )ســنوّية  اخلطــط  يضــع 
ــة(، وينفذهــا بعيــًدا  منبثقــة عنهــا خطــة تعليمّيــة فرديَّ

ــة. عــن األســس العلميَّ
 يعــّد خطًطــا تركــز علــى بعــض العناصــر بأهــداف ¦ 

التشــخيص  علــى  ــة  مبنيَّ مــا،  نوًعــا  للقيــاس،  قابلــة 
ذوي  مــع  واملتقطــع  الضعيــف  وبالتعــاون  والتقييــم 
ــر، ومرشــد،  ــي أم ــم صــف، وول ــر، ومعل ــة )مدي العالق
عالقــة(. ذات  ومؤسســات  خاصــة،  تربيــة  وأخصائــي 

حتليــل الهــدف التربــوي، إلــى أهــداف فرعيــة  قــد ¦ 
تتــالءم مــع مســتوى بعــض الطلبــة.

يراعــي ¦  حيــث  األســبوعي،  احلصــص  برنامــج  يعــدُّ 
نوًعــا مــا )مجموعــات الطلبــة، وعددهــم، وأهدافهــم 

املدرســي(. احلصــص  وبرنامــج  واحتياجاتهــم، 
ــد(، ¦  ــوذج املعتم ــة )الّنم ــة يومّي ــرة حتضيريَّ إعــداد مذك

تتصــف مبــا يأتــي: 
- متسلسلة نوًعا ما. 

- اخلطة غير مبنيَّة على التغذية الراجعة.
- اختيــار )األنشــطة، والوســائل، والتقــومي، األســاليب( 

أحياًنــا يحقــق الهــدف التَّعليمــي. 

متابعة اخلطط 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنويَّة.

اخلطط  ‐
التربويَّة 

الفرديَّة لكلِّ 
طالب.

اخلطط  ‐
التَّعليمّية 
الفرديَّة.

سجل الّتحضير  ‐
اليومي.

الب.  ‐ ملف الطَّ
ملف إجناز  ‐

الب.  الطَّ
منوذج متابعة  ‐

املعلم للطالب 
ه.  يف صفِّ

البرنامج  ‐
اإلسبوعي.

احلصة  ‐
اإلشرافّية.

غير مرٍض

ــة، تربويَّــة فرديَّــة منبثقة ¦  ــذ اخلطــط )ســنوّية إجرائيَّ ينفِّ
عنهــا خطــة تعليمّيــة فرديَّــة( بشــكل غير متسلســل.

يُعــّد خطًطــا بأهــداف ال تنســجم مــع نتائــج التشــخيص ¦ 
والتقييــم، أو اخلطــة غيــر متوفــرة.

ال ¦  مبــا  األحيــان  بعــض  يف  الّتربــوي  الهــدف  يحلــل 
الطلبــة. مســتوى  مــع  يتناســب 

نــادًرا مــا يقــوم بإعــداد برنامــج احلصــص األســبوعي، ¦ 
وعددهــم،  الطلبــة،  )مجموعــات  يراعــي  ال  حيــث 
احلصــص  وبرنامــج  واحتياجاتهــم،  وأهدافهــم 

املدرســي(.
بعــض ¦  يف  متسلســلة  غيــر  حتضيريــة  مذكــرة  يعــد 

األحيــان.
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يطّبــق أدوات التشــخيص والتقييــم التربويَّــة املعتمــدة ¦ 
الطلبــة  وتصنيــف  الزمنّيــة.  بالفتــرة  ملتزًمــا  بدقــة 
املســتهدفني يف مجموعــات متجانســة مراعًيــا جميــع 
والفئــة  والصــف،  والقــدرات،  )األهــداف  يأتــي:  مــا 

العمريــة...(.
تصميــم أوراق عمــل تقييميــة مميــزة ومبتكــرة: )تنســجم ¦ 

مــع األهــداف املرصــودة للطالــب يف اخلطــط التَّعليميــة، 
متنوعــة، ومتسلســلة، وجذابــة، ومتجددة(.

يحلــل ويرصــد بدقــة وبتفصيل نتائج أدوات التشــخيص ¦ 
ــى نقــاط قــوة ونقــاط  ــا إل ــة، ويصنفه ــم التربويَّ والتقيي

قابلــة للتطويــر بشــكل واضــح ودقيــق.
ــف وبشــكل مســتمر ودقيــق أنــواع التقــومي املختلفــة ¦  يوظِّ

حتقــق  مــن  للتأكــد  ختامــي(  تكوينــي،  )تشــخيصي، 
األهــداف املرصــودة.

يعــّد  تقاريــر )مفصلــة، ودقيقــة ومتسلســلة( ويربطهــا ¦ 
جنــاح،  )قصــص  مثــل  ومؤشــرات،  وبراهــني  بأدلــة 

...(، وهــي:  مبــادرات 
وســنوية  ‐ )فصليــة،  التربويَّــة  الــب  الطَّ إجنــازات 

باألهــداف(. مرتبطــة 
إجنازات املعلم وأدائه خالل العام.    ‐

وجود السجالت 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنوية.

منوذج متابعة  ‐
املعلم يف صفه.

منوذج التفريغ  ‐
والتحليل ألداة 

التقييم.
منوذج املتابعة  ‐

اليومي.
ملف إجناز  ‐

الب. الطَّ

ا جيد جّدً

يطبِّــق أدوات التشــخيص والتقييــم التربويَّــة املعتمــدة ¦ 
بدقــة وملتزًمــا بالفتــرة الزمنيــة احملــددة(. وتصنيــف 
ــا  الطلبــة املســتهدفني يف مجموعــات متجانســة مراعًي
والصــف،  والقــدرات،  )األهــداف  يأتــي:  مــا  غالبيــة 

والفئــة العمريــة...(.
تصميــم أوراق عمــل تقييميــة مميــزة: )تنســجم مــع ¦ 

األهــداف املرصــودة للطالــب يف اخلطــط التَّعليميــة، 
متنوعــة، ومتسلســلة، وجذابــة، ومتجــددة(.

والتقييــم ¦  التشــخيص  أدوات  نتائــج  ويرصــد  يحلــل  
قابلــة  ونقــاط  قــوة  نقــاط  إلــى  التربويَّــة  ويصنفهــا 

واضــح. بشــكل  للتطويــر 
املختلفــة ¦  التقــومي  أنــواع  مســتمر  وبشــكل  يوّظــف، 

حتقــق  مــن  للتأكــد  ختامــي(  تكوينــي،  )تشــخيصي، 
املرصــودة. األهــداف 

يعــدُّ  التقاريــر اآلتيــة )مفصلــة، ودقيقــة ومتسلســلة، ¦ 
وربطهــا بقصــص جنــاح: 

ــة )فصليــة، وســنوية  ‐ الــب التربويَّ حــول إجنــازات الطَّ
مرتبطــة باألهــداف(.

حول إجنازات املعلم وأدائه خالل العام.    ‐
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يطّبــق أدوات التشــخيص والتقييــم التربويَّــة املعتمــدة ¦ 
الطلبــة  وتصنيــف  الزمنّيــة.  بالفتــرة  ملتزًمــا  بدقــة 
املســتهدفني يف مجموعــات متجانســة مراعًيــا جميــع 
والفئــة  والصــف،  والقــدرات،  )األهــداف  يأتــي:  مــا 

العمريــة...(.
تصميــم أوراق عمــل تقييميــة مميــزة ومبتكــرة: )تنســجم ¦ 

مــع األهــداف املرصــودة للطالــب يف اخلطــط التَّعليميــة، 
متنوعــة، ومتسلســلة، وجذابــة، ومتجددة(.

يحلــل ويرصــد بدقــة وبتفصيل نتائج أدوات التشــخيص ¦ 
ــى نقــاط قــوة ونقــاط  ــا إل ــة، ويصنفه ــم التربويَّ والتقيي

قابلــة للتطويــر بشــكل واضــح ودقيــق.
ــف وبشــكل مســتمر ودقيــق أنــواع التقــومي املختلفــة ¦  يوظِّ

حتقــق  مــن  للتأكــد  ختامــي(  تكوينــي،  )تشــخيصي، 
األهــداف املرصــودة.

يعــّد  تقاريــر )مفصلــة، ودقيقــة ومتسلســلة( ويربطهــا ¦ 
جنــاح،  )قصــص  مثــل  ومؤشــرات،  وبراهــني  بأدلــة 

...(، وهــي:  مبــادرات 
وســنوية  ‐ )فصليــة،  التربويَّــة  الــب  الطَّ إجنــازات 

باألهــداف(. مرتبطــة 
إجنازات املعلم وأدائه خالل العام.    ‐

وجود السجالت 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنوية.

منوذج متابعة  ‐
املعلم يف صفه.

منوذج التفريغ  ‐
والتحليل ألداة 

التقييم.
منوذج املتابعة  ‐

اليومي.
ملف إجناز  ‐

الب. الطَّ

ا جيد جّدً

يطبِّــق أدوات التشــخيص والتقييــم التربويَّــة املعتمــدة ¦ 
بدقــة وملتزًمــا بالفتــرة الزمنيــة احملــددة(. وتصنيــف 
ــا  الطلبــة املســتهدفني يف مجموعــات متجانســة مراعًي
والصــف،  والقــدرات،  )األهــداف  يأتــي:  مــا  غالبيــة 

والفئــة العمريــة...(.
تصميــم أوراق عمــل تقييميــة مميــزة: )تنســجم مــع ¦ 

األهــداف املرصــودة للطالــب يف اخلطــط التَّعليميــة، 
متنوعــة، ومتسلســلة، وجذابــة، ومتجــددة(.

والتقييــم ¦  التشــخيص  أدوات  نتائــج  ويرصــد  يحلــل  
قابلــة  ونقــاط  قــوة  نقــاط  إلــى  التربويَّــة  ويصنفهــا 

واضــح. بشــكل  للتطويــر 
املختلفــة ¦  التقــومي  أنــواع  مســتمر  وبشــكل  يوّظــف، 

حتقــق  مــن  للتأكــد  ختامــي(  تكوينــي،  )تشــخيصي، 
املرصــودة. األهــداف 

يعــدُّ  التقاريــر اآلتيــة )مفصلــة، ودقيقــة ومتسلســلة، ¦ 
وربطهــا بقصــص جنــاح: 

ــة )فصليــة، وســنوية  ‐ الــب التربويَّ حــول إجنــازات الطَّ
مرتبطــة باألهــداف(.

حول إجنازات املعلم وأدائه خالل العام.    ‐
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يطبــق أدوات التشــخيص والتقييــم التربويَّــة املعتمــدة ¦ 
ملتزًمــا بالفتــرة الزمنيــة احملــددة. وتصنيــف الطلبــة 
مــا،  نوًعــا  متجانســة  مجموعــات  يف  املســتهدفني 
والفئــة  والصــف،  والقــدرات،  )األهــداف  يأتــي:  ملــا 

العمريــة...(.
ــع األهــداف ¦  ــة )تنســجم م ــم أوراق عمــل تقييمي تصمي

املرصــودة للطالــب يف اخلطــط التَّعليميــة(.
والتقييــم ¦  التشــخيص  أدوات  نتائــج  ويرصــد  يحلــل 

ــى نقــاط قــوة ونقــاط  ــا مــا إل ــة، ويصنفهــا نوًع التربويَّ
للتطويــر. قابلــة 

ــف بعــض أنــواع التقــومي املختلفــة )تشــخيصي، ¦  يوظِّ
األهــداف  حتقــق  مــن  للتأكــد  ختامــي(  تكوينــي، 

املرصــودة.
يعّد  التقارير اآلتية )مفصلة(: ¦ 
ــة )فصليــة، وســنوية  ‐ الــب التربويَّ حــول إجنــازات الطَّ

مرتبطــة باألهــداف (.
حول إجنازات املعلم وأدائه خالل العام.    ‐

وجود السجالت 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنوية.

منوذج متابعة  ‐
املعلم يف صفه.

منوذج التفريغ  ‐
والتحليل ألداة 

التقييم.
منوذج املتابعة  ‐

اليومي.
ملف إجناز  ‐

الب. الطَّ

مرٍض

يطبــق أدوات التشــخيص والتقييــم التربويَّــة املعتمــدة ¦ 
)دون االلتــزام بالفتــرة الزمنيــة احملــددة(. وتصنيــف 

غيــر دقيــق للطلبــة املســتهدفني يف مجموعــات. 
بعــض ¦  يف  تنســجم  تقييميــة  عمــل  أوراق  يســتخدم 

األحيــان مــع األهــداف املرصــودة للطالــب يف اخلطــط 
التَّعليميــة.

أحيانــا يقــوم بتحليــل  نتائج أدوات التشــخيص والتقييم ¦ 
التربويَّة.

املختلفــة ¦  التقــومي  أنــواع  بتوظيــف  يقــوم  مــا  نــادًرا 
ختامــي(. تكوينــي،  )تشــخيصي، 

عــن ¦  متأخــر  منظمــة،  )غيــر  التقاريــر  بعــض  يعــّد 
عــن  تعبــر  ال  اخلطــة،  مــع  منســجم  غيــر  املواعيــد، 

اآلتيــة:  مهملــة(،  البنــود  بعــض  الواقــع، 
ــة )فصليــة، وســنوّية  ‐ الــب التربويَّ حــول إجنــازات الطَّ

مرتبطــة باألهــداف(.
حول إجنازات املعلم وأدائه خالل العام.    ‐
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نــادًرا مــا يقــوم بتطبيــق أدوات التشــخيص والتقييــم ¦ 
للطلبــة  عشــوائي  وتصنيــف  املعتمــدة.  التربويَّــة 

ملســتهدفني.   ا
نادًرا ما يستخدم أوراق عمل تقييمية.¦ 
التشــخيص ¦  أدوات  نتائــج  بتحليــل  يقــوم  مــا  نــادًرا 

واضــح. غيــر  بشــكل  التربويَّــة  والتقييــم 
ــف أنــواع التقــومي املختلفــة )تشــخيصي، تكويني، ¦  ال يوظِّ

ختامــي( للتأكــد مــن حتقــق األهــداف املرصودة.
التقاريــر التربويَّــة الفصلّيــة والســنوّية للطالب. وتقارير ¦ 

إجنــازات املعلــم وأدائــه خــالل العــام كلّهــا غيــر معّدة.   

وجود السجالت 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنوية.

منوذج متابعة  ‐
املعلم يف صفه.

منوذج التفريغ  ‐
والتحليل ألداة 

التقييم.
منوذج املتابعة  ‐

اليومي.
ملف إجناز  ‐

الب. الطَّ
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نــادًرا مــا يقــوم بتطبيــق أدوات التشــخيص والتقييــم ¦ 
للطلبــة  عشــوائي  وتصنيــف  املعتمــدة.  التربويَّــة 

ملســتهدفني.   ا
نادًرا ما يستخدم أوراق عمل تقييمية.¦ 
التشــخيص ¦  أدوات  نتائــج  بتحليــل  يقــوم  مــا  نــادًرا 

واضــح. غيــر  بشــكل  التربويَّــة  والتقييــم 
ــف أنــواع التقــومي املختلفــة )تشــخيصي، تكويني، ¦  ال يوظِّ

ختامــي( للتأكــد مــن حتقــق األهــداف املرصودة.
التقاريــر التربويَّــة الفصلّيــة والســنوّية للطالب. وتقارير ¦ 

إجنــازات املعلــم وأدائــه خــالل العــام كلّهــا غيــر معّدة.   

وجود السجالت 
اآلتية: 

اخلطة  ‐
اإلجرائيَّة 
السنوية.

منوذج متابعة  ‐
املعلم يف صفه.

منوذج التفريغ  ‐
والتحليل ألداة 

التقييم.
منوذج املتابعة  ‐

اليومي.
ملف إجناز  ‐

الب. الطَّ
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واملتنوعــة ¦  احلديثــة  التدريــس  اســتراتيجيات  ــف  يوظِّ
وبإتقــان. وبفعاليــة  باســتمرار 

إعــداد وإنتــاج الوســائل التَّعليمّيــة املبتكــرة واملتنوعــة ¦ 
وتوظيفهــا مبــا يحقــق الهــدف واملناســبة الحتياجــات 

وقدراتهــم. الطلبــة 
للتعليــم ¦  واملالئمــة  احلديثــة  الطــرق  بدقــة  يختــار 

ــم  ــا، والتعل ــم النشــط، والدرام ــان )التعل ــا باتق وتوظيفه
التكنولوجيــا....( واســتخدام  باللعــب، 

يبــادر يف بنــاء األنشــطة التَّعليميــة )منظمــة، مبتكــرة، ¦ 
حتقــق الهــدف، وتعــزز مفهــوم الدمــج والتَّعليــم اجلامــع 
ــة علــى معرفــة املعلــم للطلبــة املســتهدفني  ...(، مبنيَّ
وخبراتهــم الســابقة واحتياجاتهــم، وربطهــا باملفاهيــم 

واملهــارات اجلديــدة.
الربــط  الدقيــق واملبتكــر ملفاهيــم التعلــم مــع اخلبــرات ¦ 

اليوميــة وتوظيفهــا يف ســياقات حياتيــة.
الطلبــة، ¦  لــدى  ومعاجلتهــا  اخلاطئــة  املفاهيــم  تعديــل 

واضــح  بأســلوب  الراجعــة  التغذيــة  إلــى  باالســتناد 
ومناســب لقــدرات الطلبــة وبالوقــت املالئــم واملوقــف 

الطلبــة.  باقــي  لتعليــم  واســتثماره  اآلنــي، 

منوذج متابعة  ‐
املعلم للطالب 

يف صفه.
ملف اإلجناز  ‐

للطالب. 
ملف اإلجناز  ‐

للمعلم.
الوسائل  ‐

واأللعاب 
التربويَّة.

ا جيد جّدً

باســتمرار ¦  املتنوعــة  التدريــس  اســتراتيجيات  يوّظــف 
وبفعاليــة.

إعــداد الوســائل التَّعليميــة املناســبة املتنوعــة وحتقــق ¦ 
الهــدف الحتياجــات الطلبــة املســتهدفني.

اختيــار الطــرق احلديثــة واملالئمــة للتعليــم وتوظيفهــا ¦ 
)التعلــم النشــط، والدرامــا، والتعلــم باللعــب، واســتخدام 

التكنولوجيــا....(
الهــدف، ¦  )منظمــة، حتقــق  التَّعليميــة  األنشــطة  ــذ  ينفِّ

ــة علــى  تعــزز مفهــوم الدمــج والتَّعليــم اجلامــع ...( مبنيَّ
ــة املســتهدفني وخبراتهــم الســابقة  ــم للطلب معرفــة املعل
واحتياجاتهــم، وربطهــا باملفاهيــم واملهــارات اجلديــدة.

ــة ¦  ــرات اليومي ــع اخلب ــم م ــم التعل ــق ملفاهي ــط الدقي الرب
وتوظيفهــا يف ســياقات حياتيــة.

الطلبــة، ¦  لــدى  ومعاجلتهــا  اخلاطئــة  املفاهيــم  تعديــل 
بأســلوب واضــح ومناســب لقدراتهــم بالوقــت املالئــم 

اآلنــي. واملوقــف 
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ينــوِّع يف توظيــف اســتراتيجيات التدريــس األساســية يف ¦ 
بعــض األحيــان.

إعــداد بعــض الوســائل التَّعليميــة مناســبة نوًعــا مــا مــع ¦ 
احتياجــات الطلبــة املســتهدفني.

وتوظيفهــا ¦  للتعليــم  املالئمــة  الطــرق  بعــض  اختيــار 
ــب،  ــم باللع ــا، والتعل ــم النشــط، والدرام ــا )التعل ــا م نوًع

التكنولوجيــا....( واســتخدام 
ــذ األنشــطة التَّعليميــة )حتقــق الهــدف، تعــزز مفهــوم ¦  ينفِّ

ــة علــى معرفــة املعلــم  الدمــج والتَّعليــم اجلامــع ...( مبنيَّ
للطلبــة املســتهدفني.

توظيــف بعــض مفاهيــم التعلــم مــع اخلبــرات اليوميــة ¦ 
وتوظيفهــا يف ســياقات حياتيــة.

الطلبــة، ¦  لــدى  ومعاجلتهــا  اخلاطئــة  املفاهيــم  تعديــل 
الطلبــة.  لقــدرات  مــا،  نوًعــا  منوذج متابعة  ‐بأســلوب واضــح ومناســب، 

املعلم للطالب 
يف صفه.

ملف اإلجناز  ‐
للطالب. 

ملف اإلجناز  ‐
للمعلم.

الوسائل  ‐
واأللعاب 
التربويَّة.

مرٍض

يستخدم بعض استراتيجيات التدريس التقليدية.¦ 
ــدة مســبًقا مناســبة، ¦  ــة املع اســتخدام الوســائل التَّعليمي

ــة املســتهدفني. ــا، الحتياجــات الطلب ــا م نوًع
بعــض ¦  يف  املالئمــة  غيــر  الطــرق  بعــض  اســتخدام 

األحيــان للتعليــم )التعلــم النشــط، والدرامــا، والتعلــم 
التكنولوجيــا...(. واســتخدام  باللعــب، 

الهــدف ¦  لتحقيــق  التَّعليميــة  بعــض األنشــطة  يســتخدم 
نوًعــا مــا، وقــد تدعــم مفهــوم الدمــج والتَّعليــم اجلامــع.  

توظيــف يف بعــض األحيــان مفاهيــم التعلــم مــع اخلبــرات ¦ 
اليومية. 

لــدى ¦  ومعاجلتهــا  اخلاطئــة  املفاهيــم  بعــض  تعديــل 
املواقــف. بعــض  يف  الطلبــة، 

غير مرٍض

ا الستراتيجيات التدريس.¦  استخدام ضعيف جّدً
اســتخدام ضعيــف لبعــض الوســائل التَّعليميــة غير املناســبة ¦ 

الحتياجــات الطلبة املســتهدفني.
اســتخدام ضعيــف لبعــض الطــرق وغيــر املالئمــة للتعليــم ¦ 

)التعلــم النشــط، والدرامــا، والتعلــم باللعــب، واســتخدام 
التكنولوجيــا...(

اســتخدام ضعيــف لألنشــطة التَّعليميــة التــي ال تتناســب ¦ 
مــع الهــدف.

توظيف ضعيف ملفاهيم التعلم مع اخلبرات اليومية.¦ 
لــدى ¦  ومعاجلتهــا  اخلاطئــة  للمفاهيــم  ضعيــف  تعديــل 

الطلبــة.
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ينــوِّع يف توظيــف اســتراتيجيات التدريــس األساســية يف ¦ 
بعــض األحيــان.

إعــداد بعــض الوســائل التَّعليميــة مناســبة نوًعــا مــا مــع ¦ 
احتياجــات الطلبــة املســتهدفني.

وتوظيفهــا ¦  للتعليــم  املالئمــة  الطــرق  بعــض  اختيــار 
ــب،  ــم باللع ــا، والتعل ــم النشــط، والدرام ــا )التعل ــا م نوًع

التكنولوجيــا....( واســتخدام 
ــذ األنشــطة التَّعليميــة )حتقــق الهــدف، تعــزز مفهــوم ¦  ينفِّ

ــة علــى معرفــة املعلــم  الدمــج والتَّعليــم اجلامــع ...( مبنيَّ
للطلبــة املســتهدفني.

توظيــف بعــض مفاهيــم التعلــم مــع اخلبــرات اليوميــة ¦ 
وتوظيفهــا يف ســياقات حياتيــة.

الطلبــة، ¦  لــدى  ومعاجلتهــا  اخلاطئــة  املفاهيــم  تعديــل 
الطلبــة.  لقــدرات  مــا،  نوًعــا  منوذج متابعة  ‐بأســلوب واضــح ومناســب، 

املعلم للطالب 
يف صفه.

ملف اإلجناز  ‐
للطالب. 

ملف اإلجناز  ‐
للمعلم.

الوسائل  ‐
واأللعاب 
التربويَّة.

مرٍض

يستخدم بعض استراتيجيات التدريس التقليدية.¦ 
ــدة مســبًقا مناســبة، ¦  ــة املع اســتخدام الوســائل التَّعليمي

ــة املســتهدفني. ــا، الحتياجــات الطلب ــا م نوًع
بعــض ¦  يف  املالئمــة  غيــر  الطــرق  بعــض  اســتخدام 

األحيــان للتعليــم )التعلــم النشــط، والدرامــا، والتعلــم 
التكنولوجيــا...(. واســتخدام  باللعــب، 

الهــدف ¦  لتحقيــق  التَّعليميــة  بعــض األنشــطة  يســتخدم 
نوًعــا مــا، وقــد تدعــم مفهــوم الدمــج والتَّعليــم اجلامــع.  

توظيــف يف بعــض األحيــان مفاهيــم التعلــم مــع اخلبــرات ¦ 
اليومية. 

لــدى ¦  ومعاجلتهــا  اخلاطئــة  املفاهيــم  بعــض  تعديــل 
املواقــف. بعــض  يف  الطلبــة، 

غير مرٍض

ا الستراتيجيات التدريس.¦  استخدام ضعيف جّدً
اســتخدام ضعيــف لبعــض الوســائل التَّعليميــة غير املناســبة ¦ 

الحتياجــات الطلبة املســتهدفني.
اســتخدام ضعيــف لبعــض الطــرق وغيــر املالئمــة للتعليــم ¦ 

)التعلــم النشــط، والدرامــا، والتعلــم باللعــب، واســتخدام 
التكنولوجيــا...(

اســتخدام ضعيــف لألنشــطة التَّعليميــة التــي ال تتناســب ¦ 
مــع الهــدف.

توظيف ضعيف ملفاهيم التعلم مع اخلبرات اليومية.¦ 
لــدى ¦  ومعاجلتهــا  اخلاطئــة  للمفاهيــم  ضعيــف  تعديــل 

الطلبــة.
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التفعيل املســتمر ومشــاركة الطلبة ذوي اإلعاقة ¦ 
وأوليــاء األمــور واملعلمــني يف اللجــان واملشــاريع 
التوعويــة  املدرســية  والفعاليــات  واملناســبات 

التــي تعــزز مفهــوم التَّعليــم اجلامــع والدمــج.

ومبتكــرة ¦  ونوعيــة  مميــزة  مبــادرات  إعــداد 
وتنفيذهــا يف تعزيــز مفهــوم الدمــج والتَّعليــم 
والوطنــي. احمللــي  املســتويني  علــى  اجلامــع، 

تقارير.  ‐

صور وأفالم.  ‐

زوايا إبداعات  ‐
وأعمال الطلبة.

معارض املدارس  ‐
واملديريات.

مبادرات  ‐
وقصص جناح.

 نشرات  ‐
وملصقات 

منشورة معممة.

ا جيد جّدً

تفعيــل مشــاركة الطلبــة ذوي اإلعاقــة وأوليــاء ¦ 
واملشــاريع  اللجــان  يف  واملعلمــني  أمورهــم 

املدرســية. والفعاليــات  واملناســبات 

املشــاركة بفاعليــة يف املبــادرات املعــززة ملفهــوم ¦ 
املســتويني  علــى  اجلامــع،  والتَّعليــم  الدمــج 

والوطنــي. احمللــي 

جيد

تفعيــل مشــاركة الطلبــة ذوي اإلعاقــة وأوليــاء ¦ 
يف  واملشــاريع  اللجــان  يف  واملعلمــني  أمورهــم 

املدرســية. والفعاليــات  املناســبات  بعــض 

املشــاركة يف املبــادرات الداعمــة ملفهــوم الدمــج ¦ 
والتَّعليــم اجلامــع علــى املســتوى احمللــي.

مرٍض

ــاء ¦  ــة ذوي اإلعاقــة وأولي إشــراك ضعيــف للطلب
واملشــاريع  اللجــان  يف  واملعلمــني  أمورهــم 

املدرســية. والفعاليــات  واملناســبات 

املشــاركة يف بعــض األحيــان يف مبــادرات حــول ¦ 
مفهــوم الدمــج والتَّعليــم اجلامــع.

غير مرٍض
ال يشــارك الطلبــة ذوي اإلعاقــة وأوليــاء أمورهــم 
واملناســبات  واملشــاريع  اللجــان  يف  واملعلمــني 

املدرســية. والفعاليــات 
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وعقــد ¦  والــدوري،  الفّعــال  اإليجابــي  التواصــل 
مــع  خبــرات  وتبــادل  وأنشــطة  دوريــة  اجتماعــات 

العالقــة: ذوي  األطــراف 

ــة العمــل التخــاذ  ــى آلي ــر املدرســة عل املديــر: إطــالع مدي
اإلجــراءات املالئمــة.

الطلبــة: التعامــل معهــم بتقبــل ومتابعــة ظروفهــم علــى 
تنوعهــا. ومشــاركتهم يف مجتمــع املدرســة.

ــم ضمــن  ــة أبنائه ــل دورهــم يف متابع أوليــاء األمــور: تفعي
برنامــج واضــح. ورصــد املســتوى والتقــدم للطلبــة، وأخــذ 
املوافقــة، وتقــدمي الدعــم املــادي واملعنــوي، واملشــاركة يف 

األنشــطة.

تبــادل اخلبــرات، وإطالعهــم علــى اخلطــط  املعلمــون: 
وإشــراكهم يف حتديــد املســتوى، واالتفــاق علــى آليــات 
العمــل مــع الطلبــة، لتكييــف املناهــج لتلبــي احتياجــات 

لطلبــة )زيــارات تبادليــة(... الــخ.

املرشــدون: تفعيــل دورهــم يف التعامــل مــع قضايــا الطلبــة 
يف غرفــة املصــادر.

املجتمــع احمللــي: توفيــر الدعــم )مــادي ومعنــوي( أنشــطة 
واحتياجــات غــرف املصــادر.

املتابــع ¦  أو  املختــص  العمــل  طاقــم  مــع  التواصــل 
والزمــالء.

- محضر 
االجتماعات.

- سجل 
الزيارات.

- تقارير املتابعة. 

- تقرير الزيارات 
التبادلية.

- كتب الدعوات.

صور أو  ‐
فيديوهات.
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وعقــد ¦  والــدوري،  الفّعــال  اإليجابــي  التواصــل 
مــع  خبــرات  وتبــادل  وأنشــطة  دوريــة  اجتماعــات 

العالقــة: ذوي  األطــراف 

ــة العمــل التخــاذ  ــى آلي ــر املدرســة عل املديــر: إطــالع مدي
اإلجــراءات املالئمــة.

الطلبــة: التعامــل معهــم بتقبــل ومتابعــة ظروفهــم علــى 
تنوعهــا. ومشــاركتهم يف مجتمــع املدرســة.

ــم ضمــن  ــة أبنائه ــل دورهــم يف متابع أوليــاء األمــور: تفعي
برنامــج واضــح. ورصــد املســتوى والتقــدم للطلبــة، وأخــذ 
املوافقــة، وتقــدمي الدعــم املــادي واملعنــوي، واملشــاركة يف 

األنشــطة.

تبــادل اخلبــرات، وإطالعهــم علــى اخلطــط  املعلمــون: 
وإشــراكهم يف حتديــد املســتوى، واالتفــاق علــى آليــات 
العمــل مــع الطلبــة، لتكييــف املناهــج لتلبــي احتياجــات 

لطلبــة )زيــارات تبادليــة(... الــخ.

املرشــدون: تفعيــل دورهــم يف التعامــل مــع قضايــا الطلبــة 
يف غرفــة املصــادر.

املجتمــع احمللــي: توفيــر الدعــم )مــادي ومعنــوي( أنشــطة 
واحتياجــات غــرف املصــادر.

املتابــع ¦  أو  املختــص  العمــل  طاقــم  مــع  التواصــل 
والزمــالء.

- محضر 
االجتماعات.

- سجل 
الزيارات.

- تقارير املتابعة. 

- تقرير الزيارات 
التبادلية.

- كتب الدعوات.

صور أو  ‐
فيديوهات.
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اجتماعــات ¦  وعقــد  والــدوري،  اإليجابــي  التواصــل 
دوريــة وأنشــطة وتبــادل خبــرات مــع األطــراف ذوي 

العالقــة:

املديــر: إطــالع مديــر املدرســة علــى آليــة العمــل التخاذ 
اإلجــراءات املالئمة.

الطلبــة: التعامــل معهــم  بتقبــل ومتابعــة ظروفهــم علــى 
تنوعها، ومشــاركتهم يف مجتمع املدرســة.

أوليــاء األمــور: تفعيــل دورهــم يف متابعــة أبنائهم ضمن 
برنامــج واضــح، ورصــد املســتوى والتقــدم للطلبــة، 
وأخــذ املوافقــة، وتقــدمي الدعمــني املــادي واملعنــوي، 

واملشــاركة يف األنشــطة.

 املعلمــون: تبــادل اخلبــرات، وإطالعهــم علــى اخلطــط 
وإشــراكهم يف حتديــد املســتوى، واالتفــاق علــى آليــات 
العمــل مــع الطلبــة، لتكييــف املناهــج لتلبــي احتياجــات 

لطلبــة )زيــارات تبادليــة(... الــخ.

قضايــا  مــع  التعامــل  يف  دورهــم  تفعيــل  املرشــدون: 
املصــادر. غرفــة  يف  الطلبــة 

املجتمــع احمللــي: توفيــر الدعمــني املــادي واملعنــوي، 
وأنشــطة واحتياجــات غــرف املصــادر.

أو ¦  املتابــع  أو  املختــص  العمــل  طاقــم  مــع  التواصــل 
الزمــالء.

- محضر 
االجتماعات.

- سجل 
الزيارات.

- تقارير املتابعة. 

- تقرير الزيارات 
التبادلية.

- كتب الدعوات.

صور أو  ‐
فيديوهات.
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التواصل اإليجابي، نوًعا ما، مع األطراف ذوي العالقة وهم:¦ 
املديــر: إطــالع مديــر املدرســة علــى آليــة العمــل التخــاذ 

اإلجــراءات املالئمــة.
الطلبــة: التعامــل معهــم بتقبــل ومتابعــة ظروفهــم علــى 

املدرســة. ومشــاركتهم يف مجتمــع  تنوعهــا، 
ضمــن  أبنائهــم  متابعــة  يف  دورهــم  تفعيــل  األمــور:  أوليــاء 
برنامــج واضــح. ورصــد املســتوى والتقــدم للطلبــة، وأخــذ 
املوافقــة، وتقــدمي الدعمــني املــادي واملعنــوي، واملشــاركة يف 

األنشــطة.
اخلطــط  علــى  وإطالعهــم  اخلبــرات،  تبــادل  املعلمــون: 
آليــات  علــى  واالتفــاق  املســتوى،  حتديــد  يف  وإشــراكهم 
احتياجــات  لتلبــي  املناهــج  لتكييــف  الطلبــة،  مــع  العمــل 

الــخ. تبادليــة(...  )زيــارات  لطلبــة 
املرشــدون: تفعيــل دورهــم يف التعامــل مــع قضايــا الطلبــة 

يف غرفــة املصــادر.
واملعنــوي،  املــادي  الدعمــني  توفيــر  احمللــي:  املجتمــع 

املصــادر. غــرف  واحتياجــات  وأنشــطة 
التواصل مع طاقم العمل املختص أو املتابع أو الزمالء.¦ 

- محضر 
االجتماعات.

- سجل 
الزيارات.

- تقارير املتابعة. 

- تقرير الزيارات 
التبادلية.

- كتب الدعوات.

صور أو  ‐
فيديوهات.

مرٍض
التواصــل يف بعــض األحيــان مــع األطــراف ذوي العالقــة وهــم: 
)املديــر، والطلبــة، وأوليــاء األمــور، واملعلمــون، واملرشــدون، 
واملجتمــع احمللــي، وطاقــم العمــل املختــص أو املتابع والزمالء(.

غير 
مرٍض

التواصل النادر، مع بعض األطراف ذوي العالقة وهم:
)املديــر، والطلبــة، وأوليــاء األمــور، واملعلمــون، واملرشــدون، 
واملجتمــع احمللــي، وطاقــم العمــل املختــص أو املتابع والزمالء(.
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التواصل اإليجابي، نوًعا ما، مع األطراف ذوي العالقة وهم:¦ 
املديــر: إطــالع مديــر املدرســة علــى آليــة العمــل التخــاذ 

اإلجــراءات املالئمــة.
الطلبــة: التعامــل معهــم بتقبــل ومتابعــة ظروفهــم علــى 

املدرســة. ومشــاركتهم يف مجتمــع  تنوعهــا، 
ضمــن  أبنائهــم  متابعــة  يف  دورهــم  تفعيــل  األمــور:  أوليــاء 
برنامــج واضــح. ورصــد املســتوى والتقــدم للطلبــة، وأخــذ 
املوافقــة، وتقــدمي الدعمــني املــادي واملعنــوي، واملشــاركة يف 

األنشــطة.
اخلطــط  علــى  وإطالعهــم  اخلبــرات،  تبــادل  املعلمــون: 
آليــات  علــى  واالتفــاق  املســتوى،  حتديــد  يف  وإشــراكهم 
احتياجــات  لتلبــي  املناهــج  لتكييــف  الطلبــة،  مــع  العمــل 

الــخ. تبادليــة(...  )زيــارات  لطلبــة 
املرشــدون: تفعيــل دورهــم يف التعامــل مــع قضايــا الطلبــة 

يف غرفــة املصــادر.
واملعنــوي،  املــادي  الدعمــني  توفيــر  احمللــي:  املجتمــع 

املصــادر. غــرف  واحتياجــات  وأنشــطة 
التواصل مع طاقم العمل املختص أو املتابع أو الزمالء.¦ 

- محضر 
االجتماعات.

- سجل 
الزيارات.

- تقارير املتابعة. 

- تقرير الزيارات 
التبادلية.

- كتب الدعوات.

صور أو  ‐
فيديوهات.

مرٍض
التواصــل يف بعــض األحيــان مــع األطــراف ذوي العالقــة وهــم: 
)املديــر، والطلبــة، وأوليــاء األمــور، واملعلمــون، واملرشــدون، 
واملجتمــع احمللــي، وطاقــم العمــل املختــص أو املتابع والزمالء(.

غير 
مرٍض

التواصل النادر، مع بعض األطراف ذوي العالقة وهم:
)املديــر، والطلبــة، وأوليــاء األمــور، واملعلمــون، واملرشــدون، 
واملجتمــع احمللــي، وطاقــم العمــل املختــص أو املتابع والزمالء(.
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تنظيــم جميــع الزوايــا التَّعليميــة واحلــرص علــى ¦ 
تفعيلهــا بالتوقيــت الزمنــي املالئــم علــى فعاليــات 
احلصــة الصفيــة والتوجيه الســليم وإدارة جلســات 
املجموعــات مبــا يحقــق الهــدف التَّعليمــي بشــكل 

مســتمر.

تنفيــذ البرامــج التربويَّــة والتَّعليمية الفرديَّة بإتقان ¦ 
وفــق الزمــن احملــدد، مراعًيــا ومتخــًذا القــرار مبــا 

يتناســب واملواقــف التَّعليميــة والطارئة. 

بدقــة ¦  املالئمــة  الصفيــة  التعليمــات  حتديــد 
وعرضهــا  الصــف،  داخــل  الطلبــة  الحتياجــات 
تنفيذهــا  ومتابعــة  وواضــح  إبداعــي  بأســلوب 

. ليــة بفعا

توظيــف اســتراتيجيات وأســاليب تعديــل الســلوك ¦ 
وتعزيــز اإليجابــي منــه بفعاليــة وبدقــة وبالوقــت 

املناســب. 

اخلطة التربويَّة  ‐
والتَّعليمية 

الفرديَّة.

املالحظات  ‐
واملشاهدات 

الصفيَّة لغرفة 
املصادر.

التَّعليمات  ‐
الصفيَّة 

املعروضة.

الزوايا  ‐
التَّعليمية. 

ا جيد جّدً

تنظيــم الزوايــا التَّعليميــة والعمــل علــى تفعيلهــا ¦ 
بالتوقيــت الزمنــي املالئــم علــى فعاليــات احلصــة 
الصفيــة وإدارة جلســات املجموعــات، مبــا يحقــق 

الهــدف التَّعليمــي بشــكل مســتمر.

ــة وفــق ¦  ــة والتَّعليميــة الفرديَّ تنفيــذ البرامــج التربويَّ
مبــا  القــرار  ومتخــًذا  مراعًيــا  احملــدد،  الزمــن 

والطارئــة.  التَّعليميــة  واملواقــف  يتناســب 

بدقــة ¦  املالئمــة  الصفيــة  التعليمــات  حتديــد 
وعرضهــا  الصــف،  داخــل  الطلبــة  الحتياجــات 

تنفيذهــا. ومتابعــة  واضــح  بأســلوب 

توظيــف اســتراتيجيات وأســاليب تعديــل الســلوك ¦ 
وتعزيــز اإليجابــي منــه وبالوقــت املناســب.
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بالتوقيــت ¦  وتفعيلهــا  التَّعليميــة  الزوايــا  تنظيــم 
ــة،  ــى فعاليــات احلصــة الصفي الزمنــي املالئــم عل

مبــا يحقــق الهــدف التَّعليمــي.

ــة مــع ¦  ــة الفرديَّ ــة والتَّعليمي ــذ البرامــج التربويَّ تنفي
مراعــاة الزمــن احملــدد. 

ــة املالئمــة الحتياجــات ¦  ــد التعليمــات الصفي حتدي
الطلبــة داخــل الصــف، وعرضهــا بأســلوب واضــح.

توظيــف اســتراتيجيات وأســاليب تعديــل الســلوك ¦ 
اخلطة التربويَّة  ‐وتعزيــز اإليجابــي منــه.

والتَّعليمية 
الفرديَّة.

املالحظات  ‐
واملشاهدات 

الصفيَّة لغرفة 
املصادر.

التَّعليمات  ‐
الصفيَّة 

املعروضة.

الزوايا  ‐
التَّعليمية. 

مرٍض

بعــض ¦  يف  وتفعيلهــا  التَّعليميــة  الزوايــا  تنظيــم 
مبــا  الصفيــة  احلصــة  فعاليــات  علــى  األحيــان 

التَّعليمــي. الهــدف  مــا،  نوًعــا  يحقــق، 

ــة مــع ¦  ــة الفرديَّ ــة والتَّعليمي ــذ البرامــج التربويَّ تنفي
ــان.  مراعــاة الزمــن يف بعــض األحي

ــة املالئمــة الحتياجــات ¦  ــد التعليمــات الصفي حتدي
الطلبــة داخــل الصــف.

بعــض اســتراتيجيات وأســاليب تعديــل ¦  توظيــف 
الســلوك.

غير مرٍض

ــى فعاليــات ¦  ــة عل ــا التَّعليمي ــم الزواي ــادًرا مــا ينظِّ ن
ــدف التَّعليمــي. ــة واله احلصــة الصفي

البرامــج التربويَّــة والتَّعليميــة الفرديَّــة املنفــذة ال ¦ 
تراعــي الزمــن احملــدد.

حتديــد بعــض التعليمــات الصفيــة املالئمــة، نوًعــا ¦ 
مــا، الحتياجــات الطلبــة داخــل الصــف.

غيــر ¦  الســلوك  تعديــل  وأســاليب  اســتراتيجيات 
موظفــة.
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بالتوقيــت ¦  وتفعيلهــا  التَّعليميــة  الزوايــا  تنظيــم 
ــة،  ــى فعاليــات احلصــة الصفي الزمنــي املالئــم عل

مبــا يحقــق الهــدف التَّعليمــي.

ــة مــع ¦  ــة الفرديَّ ــة والتَّعليمي ــذ البرامــج التربويَّ تنفي
مراعــاة الزمــن احملــدد. 

ــة املالئمــة الحتياجــات ¦  ــد التعليمــات الصفي حتدي
الطلبــة داخــل الصــف، وعرضهــا بأســلوب واضــح.

توظيــف اســتراتيجيات وأســاليب تعديــل الســلوك ¦ 
اخلطة التربويَّة  ‐وتعزيــز اإليجابــي منــه.

والتَّعليمية 
الفرديَّة.

املالحظات  ‐
واملشاهدات 

الصفيَّة لغرفة 
املصادر.

التَّعليمات  ‐
الصفيَّة 

املعروضة.

الزوايا  ‐
التَّعليمية. 

مرٍض

بعــض ¦  يف  وتفعيلهــا  التَّعليميــة  الزوايــا  تنظيــم 
مبــا  الصفيــة  احلصــة  فعاليــات  علــى  األحيــان 

التَّعليمــي. الهــدف  مــا،  نوًعــا  يحقــق، 

ــة مــع ¦  ــة الفرديَّ ــة والتَّعليمي ــذ البرامــج التربويَّ تنفي
ــان.  مراعــاة الزمــن يف بعــض األحي

ــة املالئمــة الحتياجــات ¦  ــد التعليمــات الصفي حتدي
الطلبــة داخــل الصــف.

بعــض اســتراتيجيات وأســاليب تعديــل ¦  توظيــف 
الســلوك.

غير مرٍض

ــى فعاليــات ¦  ــة عل ــا التَّعليمي ــم الزواي ــادًرا مــا ينظِّ ن
ــدف التَّعليمــي. ــة واله احلصــة الصفي

البرامــج التربويَّــة والتَّعليميــة الفرديَّــة املنفــذة ال ¦ 
تراعــي الزمــن احملــدد.

حتديــد بعــض التعليمــات الصفيــة املالئمــة، نوًعــا ¦ 
مــا، الحتياجــات الطلبــة داخــل الصــف.

غيــر ¦  الســلوك  تعديــل  وأســاليب  اســتراتيجيات 
موظفــة.
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اإلبــداع واالبتــكار يف توظيــف املــوارد املتاحــة بفعاليــة مســتمرة 
ــدة: ــات املعتم ــن املواصف ــة ضم ــة مالئم إلعــداد بيئ

جذابــة، ¦  وألــوان  وتهويــة،  )إضــاءة،  مــن:  ومناســبة  مريحــة 
واجللســات التَّعليميــة والزوايــا التَّعليميــة املناســبة، وتســمح 

احلركــة(. بحريــة 
بيئة صفية آمنة.¦ 
صديقة للطفل وجامعة )تلبي احتياجات جميع الطلبة(. ¦ 
الوسائل التَّعليمية منظمة بأسلوب جذاب وواضح.¦ 
املاديَّــة ¦  وبيئتــه  الصــف  نظافــة  علــى  املســتمرة  احملافظــة 

وترتيبــه.
مالحظة 

البيئة الصفية 
من حيث:

النَّظافة، ‐

التَّهوية  ‐
واإلضاءة.

حرية  ‐
حركة 

الّطلبة. 

وسائل  ‐
تعليمّية 

معروضة 
ومنظمة... 

جيد 
ا جّدً

توظيــف املــوارد املتاحــة بفعاليــة مســتمرة إلعــداد بيئــة مالئمــة 
ضمــن املواصفــات املعتمدة:

ــة، ¦  ــوان جذاب ــة، وأل ــن: )إضــاءة، وتهوي مريحــة ومناســبة م
واجللســات التَّعليميــة والزوايــا التَّعليميــة املناســبة، وتســمح 

بحريــة احلركــة(.

بيئة صفية آمنة.¦ 

صديقة للطفل وجامعة )تلبي احتياجات جميع الطلبة(. ¦ 

الوسائل التَّعليمية منظمة بأسلوب جذاب وواضح.¦ 

احملافظة على نظافة الصف وبيئته املادّية وترتيبه.¦ 

جيد

ضمــن ¦  مالئمــة  بيئــة  إلعــداد  املتاحــة  املــوارد  توظيــف 
املعتمــدة: املواصفــات 

ــة، ¦  ــوان جذاب ــة، وأل ــن: )إضــاءة، وتهوي مريحــة ومناســبة م
واجللســات التَّعليميــة والزوايــا التَّعليميــة املناســبة، وتســمح 

بحريــة احلركــة(.

بيئة صفيَّة آمنة.¦ 

صديقة للطفل وجامعة )تلبي احتياجات جميع الطلبة(. ¦ 

الوسائل التَّعليمية منظمة بأسلوب جذاب وواضح.¦ 

اهتمام بسيط بنظافة الصف وبيئته املادية وترتيبه.¦ 
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توظيــف يف بعــض األحيــان املــوارد املتاحــة إلعــداد بيئة مالئمة 
ضمــن املواصفات املعتمدة:

ــة، ¦  ــوان جذاب ــة، وأل ــن: )إضــاءة، وتهوي مريحــة ومناســبة م
اجللســات التَّعليميــة والزوايــا التَّعليميــة املناســبة، وتســمح 

بحريــة احلركــة(.

بيئة صفية آمنة.¦ 

صديقة للطفل وجامعة )تلبي احتياجات جميع الطلبة(. ¦ 

الوسائل التَّعليمية منظمة بأسلوب جذاب وواضح.¦ 

االهتمــام بنظافــة الصــف وبيئتــه املادّيــة وترتيبــه يف بعــض ¦ 
األحيــان.

مالحظة 
البيئة الصفية 

من حيث:

النَّظافة، ‐

التَّهوية  ‐
واإلضاءة.

حرية  ‐
حركة 

الّطلبة. 

وسائل  ‐
تعليمّية 

معروضة 
ومنظمة...  غير 

مرٍض

توظيــف محــدود للمــوارد املتاحــة إلعــداد بيئــة مالئمــة ضمــن 
املواصفــات املعتمــدة:

مريحــة مــن )إضــاءة، وتهويــة، وألــوان جذابــة، واجللســات ¦ 
والزوايــا التَّعليميــة املناســبة(.

ال تشّكل أيَّ نوع من اخلطر على الطلبة.¦ 

تسمح بحرية احلركة.¦ 

صديقة للطفل وجامعة )تلبي احتياجات جميع الطلبة(. ¦ 

الوسائل التَّعليمية منظمة بأسلوب جذاب وواضح.¦ 

اإلهمال بنظافة الصف وبيئته املاديَّة وترتيبه.¦ 
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توظيــف يف بعــض األحيــان املــوارد املتاحــة إلعــداد بيئة مالئمة 
ضمــن املواصفات املعتمدة:

ــة، ¦  ــوان جذاب ــة، وأل ــن: )إضــاءة، وتهوي مريحــة ومناســبة م
اجللســات التَّعليميــة والزوايــا التَّعليميــة املناســبة، وتســمح 

بحريــة احلركــة(.

بيئة صفية آمنة.¦ 

صديقة للطفل وجامعة )تلبي احتياجات جميع الطلبة(. ¦ 

الوسائل التَّعليمية منظمة بأسلوب جذاب وواضح.¦ 

االهتمــام بنظافــة الصــف وبيئتــه املادّيــة وترتيبــه يف بعــض ¦ 
األحيــان.

مالحظة 
البيئة الصفية 

من حيث:

النَّظافة، ‐

التَّهوية  ‐
واإلضاءة.

حرية  ‐
حركة 

الّطلبة. 

وسائل  ‐
تعليمّية 

معروضة 
ومنظمة...  غير 

مرٍض

توظيــف محــدود للمــوارد املتاحــة إلعــداد بيئــة مالئمــة ضمــن 
املواصفــات املعتمــدة:

مريحــة مــن )إضــاءة، وتهويــة، وألــوان جذابــة، واجللســات ¦ 
والزوايــا التَّعليميــة املناســبة(.

ال تشّكل أيَّ نوع من اخلطر على الطلبة.¦ 

تسمح بحرية احلركة.¦ 

صديقة للطفل وجامعة )تلبي احتياجات جميع الطلبة(. ¦ 

الوسائل التَّعليمية منظمة بأسلوب جذاب وواضح.¦ 

اإلهمال بنظافة الصف وبيئته املاديَّة وترتيبه.¦ 
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املبــادرة يف تنفيــذ أفــكار إبداعيــة خلدمــة العمليــة ¦ 
التَّعليميــة التَّعلميــة ذات عالقــة بغــرف املصــادر 
ووســائل  جديــدة،  وأســاليب  )النمــاذج،  ســواء 
تعليميــة مســاعدة، وتنفيــذ أنشــطة جديــدة، ...(.

املدرســية ¦  والنشــاطات  الفعاليــات  يف  املشــاركة 
واملبــادرات التــي تعقــد علــى املســتويني احمللــي أو 

اإلقليمــي.

أهــم ¦  علــى  االطــالع  خــالل  مــن  ذاتــه  تطويــر 
ــة. اخلاصَّ التَّربيــة  مجــال  يف  التَّربويَّــة  التَّطــورات 

حضــور ومشــاركة بفعاليــة يف دورات ومؤمتــرات ¦ 
وورش عمــل لهــا عالقــة بعملــه وتوظيفهــا لتطويــر 

أدائــه.

إجراء بحوث بأنواعها كافة وتوظيفها يف العمل. ¦ 

توظيــف اخلبــرات التــي يحصــل عليهــا خلدمــة ¦ 
طلبــة غــرف املصــادر.

وتطويرهــا ¦  ــة  املهنيَّ ملمارســاته  الذاتــي  التأمــل 
باســتمرار. 

ملف إجناز  ‐
املعلم )أبحاث، 
وسجل ومواد 

دورات، وورش 
عمل... الخ(. 

سجل  ‐
الزيارات 
التبادلية. 

قصص  ‐
النجاح.

ا جيد جّدً

ــة ¦  ــة التَّعليمي ــة خلدمــة العملي ــذ أفــكار إبداعي تنفي
ســواء  املصــادر  بغــرف  عالقــة  ذات  التَّعلميــة 
تعليميــة  ووســائل  جديــدة،  وأســاليب  )النمــاذج، 

.)... جديــدة،  أنشــطة  وتنفيــذ  مســاعدة، 

املدرســية ¦  والنشــاطات  الفعاليــات  يف  املشــاركة 
احمللــي. املســتوى  علــى  تعقــد  التــي  واملبــادرات 

أهــم ¦  علــى  االطــالع  خــالل  مــن  ذاتــه  تطويــر 
املصــادر. غــرف  مجــال  يف  التربويَّــة  التطــورات 

ــة وتطويرهــا يف ¦  ــل الذاتــي ملمارســاته املهنيَّ التأمُّ
بعــض األحيــان. 

حضــور دورات ومؤمتــرات وورش عمــل لهــا عالقــة ¦ 
بعملــه وتوظيفهــا لتطويــر أدائــه.
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تنفيــذ أفــكار خلدمــة العمليــة التَّعليميــة التَّعلميــة ¦ 
)النمــاذج،  ســواء  املصــادر  بغــرف  عالقــة  ذات 
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تعقــد علــى املســتوى احمللــي. التــي 

بعــض ¦  علــى  االطــالع  خــالل  مــن  ذاتــه  تطويــر 
املصــادر. غــرف  مجــال  يف  التربويَّــة  التطــورات 

حضــور دورات ومؤمتــرات وورش عمــل لهــا عالقــة ¦ 
بعمله.

ملف إجناز  ‐
املعلم )أبحاث، 
وسجل ومواد 

دورات، وورش 
عمل... الخ(. 

سجل  ‐
الزيارات 
التبادلية. 

قصص  ‐
النجاح.

مرٍض

تنفيــذ بعــض األفــكار خلدمــة العمليــة التَّعليميــة ¦ 
ســواء  املصــادر  بغــرف  عالقــة  ذات  التَّعلميــة 
وتنفيــذ  مســاعدة،  تعليميــة  ووســائل  )النمــاذج، 

أنشــطة(.

املشاركة يف الفعاليات والنشاطات املدرسية.¦ 

حضور دورات وورش عمل لها عالقة بعمله.¦ 

غير مرٍض

املشــاركة بدرجة ضعيفة يف الفعاليات والنشــاطات ¦ 
املدرسية.

ــة لهــا عالقــة بعملــه يف بعض ¦  حضــور دورات إلزاميَّ
األحيان.
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حضــور دورات ومؤمتــرات وورش عمــل لهــا عالقــة ¦ 
بعمله.
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وتنفيــذ  مســاعدة،  تعليميــة  ووســائل  )النمــاذج، 

أنشــطة(.

املشاركة يف الفعاليات والنشاطات املدرسية.¦ 

حضور دورات وورش عمل لها عالقة بعمله.¦ 

غير مرٍض

املشــاركة بدرجة ضعيفة يف الفعاليات والنشــاطات ¦ 
املدرسية.

ــة لهــا عالقــة بعملــه يف بعض ¦  حضــور دورات إلزاميَّ
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