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  المقدمة: .1
 

السنوات األخيرة وتغيرًا محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ حيث ال    فيشهد مجال التربية الخاصة تطورًا ملحوظًا       
من وجود فئات ذوى االحتياجات الخاصة    -غت درجة تحضره مهما بل  –يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات  

التعلم،   وصعوبات  البصرية،  واإلعاقة  السمعية،  )اإلعاقة  العقليةبتنوعها  واإلعاقة واالعاقة  والتوحد،   ،
الخاصة  الموهوبين،  الجسمية والحركية،   نسبة كبيرة من ذوى االحتياجات  وال    العالم    فيوغيرها( فهناك 
التربية الخاصة نفسها، بوصفها حقاًل مميزًا    معلميداد  يمكن فصل تطور إع التربية الخاصة عن تطور 
التعليم   عن  تلبية    ؛العادي ومختلفًا  على  قادرين  خاص  طابع  ذوى  معلمين  إلى  الحاجة  جاءت  هنا  من 

 .أو داخله العادياالحتياجات الخاصة لمثل هؤالء الطالب خارج الصف 
الكفء   المعلم  توافر  يجعل  مع    يفومما  يتعامل  أنه  ضروريًا  أمرًا  الخاصة  التربية  ذوى    طلبةمجال 

خصائص وحاجات نفسية وقدرات بدنية وعقلية خاصة؛ فهو مطالب بتقديم ما يناسبهم من معارف وأنشطة 
إنه يحتاج إلى كفاءة خاصة وقدرات   أيتتماشى مع مستوياتهم المتباينة؛    التيومهارات باألساليب والطرق 

  التي ت متنوعة، لذلك يجب أن يولى إعداد هذا المعلم اهتمامًا خاصًا وأن ُتخطط له البرامج  عالية ومهارا
 . لقيامه بعمله بكفاءة وفاعلية عمليوال العلميتكفل له القدر الالزم من اإلعداد 

 مفهوم التدريب   يوضح فيه  ،في التربية الخاصة  ويعد هذا الدليل بمرتبة آلية عمل للتدريب الميداني      
حيث ،  دوار ومهام ومسؤوليات كل أطراف عملية التدريب، وفق خطة تنفيذية واضحة المعالمالميداني وأ

المشرف      ومهام  اإلشرافأسلوب    يوضح من:  كل  المدرسة  األكاديميوواجبات  التربية  و   ومدير  معلم 
بموجب هذا   ملمن المرونة في كيفية الع، على ان يكون هناك  نوعا  والطالب وأسلوب التقويم  الخاصة  

أن   على  تحقيق    الالدليل  على  سلبًا  المرونة  هذه  من  األهدافتؤثر  يعد  إذ    ،الميداني  التدريب   المرجوة 
التدريب الميداني أكثر الجوانب أهمية في مجال التعليم وأقدرها على مساعدة الطالب على االنتقال من 

 .  النظرية إلى التطبيق
تابعة الطلبة  مترسيخ مفاهيم التربية الخاصة و   إلى  يهدف  نظري   قسم  :قسمين  إلى   المساق  هذا  يقسمو      
، وينفذ هذا    الدراسي  الفصل  خاللفي مؤسسة التدريب  من مختلف فئات اإلعاقة  الحاالت    العمل مع  في

 تخصص ثالث ساعات لكل لقاء،    لمدة  الطلبة  مع  وتدريبية  إشرافيه  لقاءات أربعة    إجراء  القسم من خالل
  عملي   وقسم،  لهم  المناسبة  الراجعة  التغذية  وتقديم   الطلبة  يعدها  التي  التقارير  ومراجعة  ،ت الحاال  لمناقشة
  البرامج   وتطوير  وبناء  ،وطرق تدريس ذوي الحاجات الخاصة    ت استراتيجيا  على  الطلبة  تدريب   إلى  يهدف

مؤسسات  المدارس و   على  الطلبة  وزعيإذ  وخطط تعديل السلوك    ،التعليمية الفردية    خططالو التربوية الفردية  
  في   إشرافياً   متابعتهمتتم  و .  ( اسبوع16لفصل دراسي واحد )  تدريبية  ساعة  (420)  بواقع  ،التدريب المختلفة

  المساق   عضو هيئة التدريس المشرف على  إشراف  تحت الدراسي    الفصل  خاللمؤسسة التدريب المتعاونة  
 .ةالمدرسة أو المؤسس الجهة المسؤولة في مع وبالتعاون 



 
 تعريف المصطلحات: .2

 

الميداني:   • بالتطبيق  التدريب  النظرية  ربط  الى  تهدف  ميدانية  خالل  من  عملية  طبق  ت  الو ممارسة 
مدرسة،   أو  مؤسسة،  يكون  قد  مكان،  من  أكثر  في  ولكن  معينة،  مساحة  خطة  ضمن  ينفذ ضمن 

  فترة   خالل  توحة.في جامعة القدس المف  ، الدراسات العليا  كلية  برنامج ماجستير التربية الخاصة في
  بهدف تحقيق النمو المهني للطالب المتدرب. محددة، زمنية

اجتاز مساق استراتيجيات التدريس في  ،  الدراسات العليا  بكلية  الملتحق  الطالب   هو  :متدربالالطالب   •
 . التربية الخاصة  في تخصص  ميدانيال تدريب ال مقررسجل و  ، (6652التربية الخاصة رقم) 

التدريس   :مياالكادي   المشرف • هيئة  عضو  الخاصة  هو  التربية  مجال  في  كلية    المتخصص  في 
العليا فأعلى  الدراسات  مساعد  أستاذ  سنوات   ويمتلك  ،بدرجة  ثالث  عن  تقل  ال  عملية   في  خبرة 

  .اإلشراف على طلبة التدريب الميداني ومسند له في التربية الخاصة الميداني التدريب  على اإلشراف

التربية الخاصةهو    :المشرف المهني • أو مؤسسة    مدرسة  في  أصالً   يعمل  لذيا  اخصائي أو معلم 
عنه(اً يرسم  ب يالتدر  ينوب  من  )أو  مجال  والمتخصص      الخاصةفي  باإل  ،التربية  شراف  والمكلف 

 . المباشر على برامج التدريب داخل المؤسسة

عـن سـير  والمسؤول   هو الشخص الذي يقوم باألعمال اإلدارية والفنية  سة أو المؤسسة :در مدير الم •
منـه طبيعـة األدوار التي يتوقع منه ممارستها    تطلبها، يتصف بخصائص ومهارات  العمليـة التربوية  

نظام المدرسة أو  عن طريق ما يتاح له من مـوارد بشرية ومالية وفقًا للمعايير السائدة في    في إدارته
  . المؤسسة

التدريب  هي    التدريب:  مؤسسة • برنام   حيث   -بوصفها مؤسسة  المدرسة    -مكان  تنفيذ  فيها  ج  يتم 
على  مهنيا  يشرف    في التربية الخاصة  ضرورة وجود متخصص التأكيد على  مع    ،التدريب الميداني
التدريب  التدريبية  ورغبة  قدرة وخبرة  لديهو   عملية  العملية  المدارس    ،للمشاركة في  تفضيل  على مع 

 لتنوع الحاالت .ومجاالت تدريب متعددة  غرف المصادرنظرًا لوجود  ،غيرها من المؤسسات 
 نشاطات   المشرف  فيها  يتابع  بحيث   التدريب،  لعملية  التوجيهالمتابعة و   نوع من  هي:  اإلشراف  عملية •

  أن   أي  لديه،  المهارة  وتطور  العالقة،  ذات   التعلم   خبرات   ويسهل  ،  التدريب   في  المتدرب   الطالب 
لفئات )  المقدمة  الخدمات   نوعية  فيه  يالحظ  لذي ا  الوقت   في  للطالب   الميداني  العمل  يقيم  المشرف

 (. التدريب  عملية  من المستهدفة التربية الخاصة المختلفة
،   يتلقى خدمات التربية الخاصة  في المؤسسة أو المدرسة المتعاونة الذي الفرد  هي :الحالة •

للغة  اضطرابات ا، ضعف السمع او الصمم،  التخلف العقلي )ذوي اإلعاقة ضمن فئات يصنف و 
التوحد  ،االضطرابات العظمية ،االضطرابات االنفعالية الجدية ، ضعف البصر او العمى، والكالم 



الصمم المصاحب  ،صعوبات التعلم المحددة ،  االضطرابات الصحية األخرى ،اإلصابات الدماغية ،
 .الموهوبين فئة باإلضافة الى ( االعاقات المتعددة ،للعمى 

يجب توافرها لدى   التيالعملية التعليمية    فيتلك المهارات العامة    هي  :ةكفايات معلم التربية الخاص  •
المتعلقة    معلمي األساسية  بالمعلومات  كاإللمام  الخاصة،  بنظريات االعاقة  بذوي التربية  والمعرفة   ،

التواصل،  وطرق  تنفيذها،  وطرق  واألنشطة  البرامج  تخطيط  وعملية  والتقييم،  والتشخيص  التعلم، 
التع ذوى  وأساليب  األطفال  مع  الخاصة    االعاقةامل  المهارات  بها  يقصد  كما  أمورهم،    في وأولياء 

ومهارات الحياة  العملية التعليمية كطرق تدريس المواد األكاديمية المختلفة من قراءة وكتابة وغيرها،  
مثلاليومية   األخرى؛  المهارات  إلى  والمهارات  :باإلضافة  وتقييمها،  البرامج  وتطبيق  التدريب 

 . االجتماعية ذات العالقة
 
 
 الهدف العام للمقرر:. 3

 

التدريس لذوي الحاجات الخاصة    وطرق   استراتيجيات   تطبيق  يهدف هذا المساق إلى تدريب الطلبة على
برنامج  في    دراستهم للمساقات المختلفة  خالل   من  ابها تس كاتم  األساليب اإلرشادية المختلفة التي    واستخدام
الخا  ماجستير واالرشادية  العملية  في  وتوظيفها  صةالتربية  الطلبة  التعليمية  تدريب  إلى  باإلضافة  على  ، 

و  الرسمية  وغير  الرسمية  المقاييس  السلوك،تطبيق  تعديل  إجراءات  ذوي   تنفيذ  الطالب  أسر    وتثقيف 
فئات  للوالمساندة  واستخدام األجهزة التقنية    ،والتعليمية  فرديةالتربوية  الخطط ال، ووضع    الحاجات الخاصة

 الخاصة.
 

 :األهداف الخاصة بالمقرر 1.3
 : يسعى هذا المقرر إلى تحقيق األهداف اآلتية

 .التدريب على االلتزام بقيم المجتمع وبأخالقيات مهنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة .1
الطالب مهارة   .2 والجماعيإكساب  الفردي  والعمل  الذاتي  والتعلم  الفرصة لالنخراط في  و  البحث  إتاحة 

 لحياة العملية وممارسة مختلف النشاطات المتعلقة بالمهنة.ا
 اكساب الطالب مهارات التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة.  .3
 إعداد الطالب ليتمكن من تطبيق المستجدات ذات العالقة بتخصصه لذوى االحتياجات الخاصة. .4
 أنواع اإلعاقة.  تنمية مهارات الطالب ليتمكن من تصميم خطة دراسة حالة مرنة تتوافق مع .5
 تنمية مهارات استخدام أساليب وأدوات مناسبة لتقييم وتشخيص الجوانب المختلفة لذوي اإلعاقة .  .6



تصميم   .7 من  ليتمكن  الطالب  تنوع  وتطبيق  إعداد  تناسب  تربوية  ذوي الطلبة  خطة  من  المتعلمين 
 اإلعاقة. 

 . المتعلمين من ذوي اإلعاقةطلبة الخطة تعليمية تناسب تنوع وتنفيذ إعداد الطالب ليتمكن من تصميم  .8
 .ذوي اإلعاقة الطلبةخطة تعديل سلوك تناسب  وتنفيذ  إعداد الطالب ليتمكن من تصميم .9

نوع  .10 حسب  انشطة  يتضمن  متكامل  يومي   برنامج  تنفيذ  و  تخطيط  في  الطالب  مهارات  تنمية 
 االعاقة. 

 اإلعاقة. من ذوى  لطلبةاصقل مهارات الطالب في اعداد الوسائل التعليمية المناسبة ألنشطة  .11
 . داخل صفوف ذوى االحتياجات الخاصةاألنشطة صقل مهارات الطالب في ادارة  .12
 .تدريب الطالب على تنظيم و اعداد حفلة أو رحلة لألطفال من ذوى االحتياجات الخاصة .13

 
 

 :مخرجات التدريب الميداني 2.3
 قادرًا على: لمتدرب ا يكون الطالب  يتوقع أن  ،العملية التدريبيةبعد االنتهاء من 

:المعرفة والفهم -أ  

. بالمقررات السابقة الخ —التربويةالتقييم والتشخيص  وأسس ونظريات  يستفيد بما اكتسبه من مفاهيم  1-أ  

لذوي اإلعاقة . يذكر بعض استراتيجيات التعلم   2-أ  

. يعدد متطلبات واهمية العمل في فريق اثناء التدريب   3-أ  

العملي.أدائه في التدريب يذكر معايير تقويم   4-أ  

 المهارات الذهنية:  -ب 

 يخطط دراسة الحالة .   1-ب 

 يخطط التقييم المبني على المنهاج أو قياس مستوى األداء الحالي حسب نوع االعاقة.   2-ب 

 يضع خطه لتطوير أداء المتعلم من ذوي االعاقة في ضوء نتائج التقييم والتشخيص.  3-ب 

 يخطط برنامج تربوي فردي.   4-ب 

 يخطط برنامج تعليمي فردي.    5-ب 

 يختار المناسب من استراتيجيات التعليم لذوي الحاجات الخاصة.    6-ب 



 يخطط الدرس متضمنا افكار مبتكرة.  7-ب 

 يختار انشطة تربوية مناسبة للمتعلم.   8-ب 

 يختار طرق قياس السلوك المناسبة لنوع اإلعاقة.   9-ب 

 يخطط برنامج تعديل سلوك .  10-ب 

 ار المعزز المناسب .يخت 11-ب 

 المهارات المهنية والعملية: -ج

 ينفذ خطة دراسة الحالة بالتعاون مع إدارة المدرسة ومعلم التربية الخاصة.  1-ج

 .ينفذ الخطط التربوية الفردية بالتعاون مع فريق العمل  2-ج

 ينفذ الخط  التعليمية الفردية .      3-ج

 . يقوم بصياغة األهداف التعليمية  4-ج 

 يستخدم استراتيجيات  تعلم تناسب ذوي اإلعاقة ومحققا مخرجات التعلم.   5-ج

يستخدم طرق تعلم متنوعة صفية والصفيه حسب طبيعة الدرس وطبيعة االعاقة محققا مخرجات  6-ج
 التعلم.

 . يقوم بالتمهيد للموقف التعليمي 7-ج

 يستخدم المعززات بكميات مناسبة في الوقت المناسب . 8-ج

 يستخدم وسائل مناسبة لألهداف التعليمية .  9-ج

 يوظف الفنون والوسائط التعليمية لتحقيق مخرجات التعلم .  10-ج

 . يوظف تكنولوجيا التعليم اثناء شرح الدرس لتحقق مخرجات التعلم  11-ج

 .يقوم بعملية التثبيت للموقف التعليمي   12-ج 

 قويم أدائه.يستخدم ادوات تقويم اداء المتعلم المناسبة لت   13-ج

 ينظم الصف حسب طبيعة الدرس.  14-ج



 يدير الصف مراعيا الفرو ق الفردية.  15-ج

 يستخدم اللغة العربية الفصحى في المواقف التعليمية.   16-ج

 . ينفذ خطط تعديل السلوك  17-ج

 يوظف ما تعلمه في تكوين عالقات جيدة بالمدرسة.  18-ج

 برنامج متكامل.  /الصف  في ينفذ بالتعاون مع زمالئه  الدروس  19ج ـ

 ينظم االنشطة الصفية على مستوى الصف أو المدرسة ككل.  20-ج ـ

 يقوم بعمليات اإلحالة .   21-ج

  .يقدم خدمات االنتقال   22-ج

 المهارات العامة: -د 

 يتعاون مع زمالئه في تنظيم و تنفيذ البرنامج التدريبي.  1-د 

 عداد وتنفيذ الدروس. يستخدم شبكة المعلومات الدولية في إ  2-د 

 يتعاون مع إدارة المدرسة في تقديم انشطة تساعد في حل مشكالت المجتمع.   3 -د 

 . ذوي اإلعاقة  نشرات وملصقات تخدم فئات  وسائل، يصمم 4 -د 

 

: الجيدكفايات معلم التربية الخاصة  -4     

 ) Competencies): Diagnosis  &Assessment كفايات القياس والتشخيص  -

مـــــن قيـــــاس الجوانـــــب العقليـــــة واالجتماعيـــــة  الطالـــــب المتـــــدرب التـــــي تمكـــــن الكفايـــــات تلـــــك          
ــة  ــتم بواســـــطة المالحظـــ ــه، وتـــ ــبة لـــ ــرامج المناســـ ــدمات والبـــ ــد الخـــ ــل، وتحديـــ ــة للطفـــ ــمية والتربويـــ والجســـ

ــر الرســــــمية واالختبــــــارات  ــمية وغيــــ ــوة لــــــدى  الرســــ ــة جوانــــــب الضــــــعف والقــــ ــات لمعرفــــ ــل المهمــــ وتحليــــ
ض التربويــــــة واالجتماعيــــــة. أمــــــا كفايــــــات التشــــــخيص فيقصــــــد بهــــــا تلــــــك الكفايــــــات التالميــــــذ لألغــــــرا

ــبة  ــات المناســ ــوفر المعلومــ ــة تــ ــل نتيجــ ــة الطفــ ــى حالــ ــم علــ ــن الحكــ ــم مــ ــن المعلــ ــي تمكــ ــية التــ التشخيصــ
 .عن عملية القياس



 Individualized Instructional Plan;(IIP)الفردية  التربويةالخطة  إعداد كفايات -

للطالـــــب  مـــــن بنـــــاء المنهـــــاج الفـــــردي الطالـــــب المتـــــدرب ا تلـــــك الكفايـــــات التـــــي تمكـــــن ويقصـــــد بهـــــ       
؛ وتتضــــمن كفايـــــات وضــــع األهــــداف المتوقـــــع تحقيقهــــا وفـــــق معــــايير وفــــي فتـــــرة زمنيــــة محـــــددة، المــــتعلم

ــوفرة  ــالل المعلومـــــات المتـــ ــن خـــ ــذها مـــ ــا وتنفيـــ ــة وفهمهـــ ــة الفرديـــ ــة التربويـــ ــداد مكونـــــات الخطـــ وكفايـــــات إعـــ
 .لديه

 Individualized Educational Plan;(IEP)الفردية: التعليمية الخطة  نفيذ تكفايات -

ــًا       ــدفًا تربويــ ــمن هــ ــي تتضــ ــة ، والتــ ــة التربويــ ــذ الخطــ ــن تنفيــ ــدرب مــ ــب المتــ ــارات الطالــ ــا مهــ ــد بهــ ويقصــ
واحــــدًا مـــــن أهــــداف الخطـــــة التربويــــة الفرديـــــة مـــــن أجــــل تعليمهـــــا للطفــــل، وتبـــــدو فــــي المعلومـــــات العامـــــة 

هــــــــداف التعليميــــــــة وتحليــــــــل مكوناتهــــــــا وتوظيــــــــف أســــــــاليب تعــــــــديل الســــــــلوك، وتقــــــــديم عــــــــن الطفــــــــل واأل
 المساعدة للطفل من أجل تحقيق الهدف التعليمي.

 Competencies with Parents: كفايات االتصال باألهل-

فــــــي االتصــــــال وتبــــــادل المعلومــــــات مــــــن شــــــخص  خــــــر  الطالــــــب المتــــــدرب  مهــــــارات ويقصــــــد بهــــــا      
ــالم أو  ــق الكــ ــةعــــن طريــ ــدرة  الكتابــ ــد قــ ــذا البعــ ــي هــ ــات فــ ــل الكفايــ ــابي  المتــــدرب وتمثــ ــل اإليجــ ــى التفاعــ علــ

 .االحتياجات الخاصة الطالب من ذوي والمشاركة مع األهل والمحيطين به من أجل مساعدة 

 Behavior Modification plan;(BMP) تعديل السلوك: كفايات تنفيذ خطة-

 ، هقياســـــــ و هتعريفـــــــو ديـــــــد الســـــــلوك المســـــــتهدف تح فـــــــي الطالـــــــب المتـــــــدرب  مهـــــــارات ويقصـــــــد بهـــــــا      
ــالج  ــامج العـــ ــة برنـــ ــيم فعاليـــ ــالج تقيـــ ــة العـــ ــذ خطـــ ــالج تنفيـــ ــة العـــ ــميم خطـــ ــلوك تصـــ ــوظيفي للســـ ــل الـــ التحليـــ

 .تلخيص النتائج وكتابة التقرير

 competencies personal: الكفايات الشخصية-

، وتعنـــــــى المتــــــدرب  متــــــع بهــــــاويقصــــــد بهــــــا الخبــــــرات والقـــــــدرات العقليــــــة والجســــــمية واالنفعاليــــــة التـــــــي يت
ــم  ــبة لمعلــــ ــنبالنســــ ــة مــــ ــم  الطلبــــ ــى فهــــ ــدرة علــــ ــة القــــ ــات الخاصــــ ــةذوى االحتياجــــ ــل  الطلبــــ ــبلهم، وتحمــــ وتقــــ

 باإلضافة الى: تصرفاتهم، ومرونة التعامل معهم، وعالقة المعلم باإلدارة والزمالء



  .االحتياجات الخاصة بذوي يتفهم ا ثار النفسية المرتبطة  -

 .االنفعالية والـسلوكية لـذوى االحتياجات الخاصةيفسر المشكالت  -

 .توقع سلوكيات ذوى االحتياجـات الخاصـة ويتعامل معها -

 :الطالب المتدرب تقويم -5
 ي: كما هو موضح في الجدول ا تالطالب تبعًا لقدراته  ويميتم تق

  
التقدير بالنسبة     ويمبنود التق الرقم

 المئوية % 
 % 35 مي  تقييم المشرف االكادي 1
 % 50 .ملف إنجاز الطالب المتدرب 2
 % 10 ، أو من ينوب عنه.المشرف المهنيتقييم  3
 % 5                                                                     المسؤولة عن التدريب  المدرسةالمؤسسة أو مدير  تقييم مدير 4

 % 100 المجموع
 
 
 ريب الميداني )األدوار والمسؤوليات(: اإلشراف المهني على التد- 6

توجيه   تحت  يكتسب  أن  وهو  أساسي  لتحدي  المعلم  الطالب  مواجهة  يمثل  الميداني  التدريب  أن 
( فهما عميقا لعملية التعليم والتعلم، ومعرفته بمشكالت معلم التربية الخاصة)  االكاديمي والمهني  المشرف

المتض للعمليات  وإتقانا  الحقيقية،  وقدراتهم  الممارسة  مستوياتهم  اختالف  على  الممارسين  توجيه  في  منة 
يتطلب   واستعداداتهم. المشاركين في  اهتماماً   وهذا  التدريبية من خالل   ومشاركة فاعلة من جميع  العملية 

   : االلتزام بالمهمات الموكلة اليهم على النحو التالي
 :االكاديمي المشرفمسؤوليات  -أوالا 
 بما يلي:  هولياتأهم مسؤ  إجمالويمكن    
  ، وأهدافه وأهميته  التدريب الميداني،ب  الطلبةدراسي لتعريف  الفي بداية الفصل  النظرية  اللقاءات  تنفيذ   .1

 جميع المشاركين في هذه العملية.لمسؤوليات الدوار و األوتوضيح 
 ذات العالقة.  المتعاونةوالمؤسسات  يع الطلبة المتدربين على المدارستوز  .2
وآلية تنفيذه حسب الخطة الدراسية   ،بمتطلبات برنامج التدريب الميداني  ، متعاونينال  المعلمينتعريف   .3

 للمقرر.



مدير   .4 مع  المتعاونة  والمعلمين،  المتعاونة  المؤسسة التعاون  المؤسسات  في  تحديد    العاملين  في 
و  سيمارس  المجموعات  الحاالت  الطلبةالتي  خاللها  ا  من  في  العملي  في  التطبيق  الميداني  لتدريب 

 . التربية الخاصةجال م
 متابعة الدوام للطلبة المتدربين في أثناء تنفيذ ساعات التدريب المحددة.  .5
على   .6 الحالةاالطالع  والتعليمية   الخطط  ،دراسة  الفردية  المتدربون،   التربوية  الطلبة  يعدها    التي 

 . ومناقشتهم بها
بعض   .7 المتدربون   ينفذها التي  الحصص    حضور  المالحظات    ،الطلبة  التغذية  وتدوين  تقديم  بقصد 

 الراجعة المناسبة لهم. 
 . عبر منسق البرنامج كلية الدراسات العلياورفعها إلى  قارير الخاصة بسير عملية التدريب،كتابة الت .8
المشرفين على مقررات التدريب حضور االجتماعات واللقاءات التي تعقد ألعضاء هيئة التدريس   .9

 الميداني في الكلية. 
  اتصال و   استخدام وسائلاألقل، و زيارة واحدة على    لبة المتدربين حسب الخطةتنفيذ الزيارات للط .10

 . تواصل اخرى 
بحاالت الطلبة الذين يعانون من بعض المشكالت    الجهة المختصة في كلية الدراسات العلياإعالم   .11

 في المواقف التعليمية والتدريب الميداني.
وتوصياته بهذا  ،هم ومالحظات عن الطلبةومؤسسات ه أسماء الطلبة  االحتفاظ بسجل خاص يدون في .12

 الشأن.
المهني   .13 األداء  الدراسي،تقويم  الفصل  نهاية  في  في    للطلبة  المختصة  للجهة  التقويم  نتائج  وتقديم 

 الجامعة.
من خالل    منسق البرنامجورفعه إلى    حول التدريب الميداني،إعداد تقرير شامل في نهاية الفصل   .14

 عميد الكلية. 
 مدير المدرسة:   مسؤوليات ثانيا:
  في التدريب كافة لعملية  اإلداريةعلى الجوانب  واإلشراف، اإلداري ولية التوجيه ؤ .يتولى مس 1

 من ينوب عنه.هذه المهام والمسئوليات  في، ويجوز أن يشاركه المؤسسة
حيث يعد  /بمشاركة معاونيه للمؤسسةوحضوره المتدرب على مواظبة الطالب /   اإلشراف. 2

 . بالدوام جزء من عملية التقويم .االلتزام 
 فيها ،وممارسته لها  المتدرب والوقوف على مدى مشاركة الطالب/  الالصفية األنشطة.توجيه  3

 .  بالمؤسسة
تعبئة نموذج التقويم المعد له من قبل كلية الدراسات العليا ورصد العالمة التي يستحقها الطالب   .4

 عن أدائه على مدار التدريب.



أثناء متاب.  5 التعليم لذوي االحتياجات الخاصة.  التزام الطلبة المتدربين بأخالقيات مهنة  عة مدى 
 تنفيذهم للنشاطات التدريبية 

مشاركة عضو هيئة التدريس المشرف على التدريب الميداني عند ظهور أية عقبات أو عوائق  .  6
الطلبة   جانب  أكان من  التدريب، سواًء  الطلبة من  استفادة  دون  يتدربون  تحول  التي  المؤسسة  أم 

 فيها.
 

 : المشرف المهني: مسؤوليات ثانياا 
 : ا تي في المشرف المهنيتتلخص مهمة  

المصادر وغرفة    ،وإجراءاتها  وسياستها،  وأهدافها،  والعاملين فيها،المؤسسة  المتدربين ب  الطلبة   تعريف .1
وجدت، ع  إن  أداء  على  يساعدهم  الذي  لهم  المالئم  النفسي  الجو  بصورة  وتوفير  المهني  ملهم 
 صحيحة. 

التربية الخاصة شرح المهمات التي يقوم بها   .2   طالب المتدرب، المؤسسة بشكل تفصيلي لل في    معلم 
 .على البيانات والملفات لتدريبهم  لالطالع هوإتاحة الفرصة ل

في   .3 المتدرب  الطالب  لعمل  وواقعية  تفصيلية  خطة  المهام    المؤسسةتطوير  طبيعة  مناقشة  بعد 
 . األكاديميمن المتدرب مع المشرف  المطلوبة

 والعاملين بها.  المؤسسةتعريف الطالب بمرافق ومراكز  .4
للطالب   .5 مناسب  مناخ  داخل  المتدرب  توفير  التدريسية  الفعاليات  بتنفيذ  وفق أسس   المؤسسةيسمح 

 العملية التدريسية  وأخالقيات ومعايير 
الموقف الصفي أو المناوبة المدرسية أو أية    لتنفيذ فعاليات   المتدرب للطالب    الالزمةتقديم المساعدة   .6

 المتدرب.   نشاطات أخرى يمكن تقديمها للطالب 
ينفذها، وفتح المجال    من كل جلسة تربوية  االنتهاء إعطاء الطالب المعلم تغذية راجعة مستمرة إثر   .7

 .للطالب لكي يناقش ما يقوم به وبعبر عن وجهة نظره فيه 
عن   التي يستحقها الطالب  العالمةورصد  كلية الدراسات العليامن قبل تعبئة نموذج التقويم المعد له  .8

 .التدريب أدائه على مدار 
 . وتحديد نسبة غيابه  المتدرب رصد غياب وحضور الطالب  .9

عضو هيئة التدريس المشرف على التدريب التي يعقدها    اإلشرافيةالمشاركة في بعض االجتماعات   .10
التي تسهم في    المقترحات تقديم بعض    أو  ،يل بعض الصعوبات لتذل  الطلبة المتدربينمع    الميداني
   التدريب الميداني. أهدافتحقيق 

  ، تقييم وتشخيص الحاالت من ذوي الحاجات الخاصةإتاحة الفرصة الشتراك الطلبة المتدربين في   .11
 للمشاركة في أية بحوث ميدانية جارية في أثناء التدريب. لهممع إتاحة الفرصة 



 
 :المتدرب الطالبات مسؤولي  .ثالثا

اال ان عليه ان يتصرف كعضو  في المؤسسة التدريبية  يعد ضيفا مؤقتا  الطالب    على الرغم من أن
ذه ص أهم هيلختيمكن  ،  دائم في الهيئة التدريسية  وعليه االلتزام بكافة القوانين واألنظمة داخل المؤسسة

 :المسؤوليات في ا تي
 ة وملبس. .أن يهتم بمظهره الخارجي من نظاف 1
 .، وأقوال، وأفعالومقابالت الخلقي التام داخل المدرسة وخارجها من تحركات،  االلتزام. 2
 .والقيادة الصحيحةوالود .إظهار صفات التعاون  3
 المشرف االكاديمي التي تم تحديدها له وعدم تغييرها إلى بعد التنسيق مع  لمؤسسةبا  االلتزام.4
 .في ضوء خصائصهم النمائية  الطلبة المتعلمينالتعامل مع .5
 وتقديرها، كذلك التجاوب مع ميولهم واتجاهاتهم.  الطلبة المتعلمين.تقبل أفكار .6
 .وفعالياتها  المؤسسة وتعليماتها فيما يتعلق بأنشطة المؤسسةتحت قوانين  .االنضواء7
 عليمات  ستلتزم بت ؤسسةث أن الميبدقة ح  ؤسسةمن الم واالنصراف.التزام بمواعيد الحضور 8

 بحيث يعد التزام الطالب بالحضور جزءًا من عملية  الكلية المتعلقة بالحضور والغياب والتأخير
 التقويم. 

 المتدرب حيث يمتلك الحق بتكليف الطالب المتدرب مدير هو المرجعية النهائية للطالب .ال9
 المؤسسة.في 
 . مالحظاتهمن  واالستفادةبتوجيهات المدير  .االلتزام10
 بالمشاركة في تدريس عدد من   المتدرب  الدراسية، التي سيقوم الطالب  المناهج اقشة محتوى .من 11

 لتدريس هذه  المالئمةالتدريسية  االستراتيجيات عن   واالستفسار، المشرف المهنيدروسها مع 
 عن الوسائل المستخدمة في التدريس. االستفسارإضافة إلى  الدروس

 .ليات تنفيذها المحددةاإللتزام بمتطلبات المقرر وآ.12
والتنفيذ  .13 واإلعداد  تعديل لبرامج  لالتخطيط  وخطط  الفردية  التعليمية  والخطط  الفردية       التربوية 
 السلوك. 
 . وتنفيذها حالةالدراسة إعداد خطة .14
وتشخيص  .15 المنهاج    الحاالت قياس  على  المبني  والتقييم  الحالي  األداء  مستوى  تقييم  خالل  من 

 .مقاييس المقننة ان وجدت بالتعاون مع معلم التربية الخاصة واستخدام ال
 . التدريب  بعملية ترتبط  أية نماذجأو  طلبات التحويل او االنتقال  تعبئة. 16
 . والمتابعة التي تنفذ في الجامعة اإلشراف جلسات  بحضور اإللتزام.17
 بشكل  ا خر والبعض  فردي، بشكل بالتدريب   الخاصة الفعاليات  بعض  تنفيذ  الطلبة يستطيع. 18



 . مناسباً  مساقال مدرس يراه  ما وفق جمعي
الطالب    . 19 و   بعد   التدريب   تدرب لماينهي  الدراسي  الفصل  التدريب انتهاء  مدة    ة ساع (204)  انهاء 
   . ةتدريبي 

 التدريب   فعاليات   كل  يتضمن الذي  ،  (Portfolio)  ملف اإلنجاز  فصلال  نهاية  في   الطالب   يقدم. 20
 . سابقاً  المذكورة العملي الميداني

 : في الجامعة من الطالب المتدرب  والفعاليات المطلوبة األنشطة .رابعا
 . في الجامعة اإلشرافيةحضور اللقاءات  .1
 . متفرغ معلم تربية خاصةيكون فيها   أن التي سيتدرب فيها الطالب علىالمؤسسة تحديد  .2
ومختوما من    موقعاً   ،اسات العلياكلية الدر من  الموجه إليه  الخطاب    التدريبية  المؤسسة ر  مديتسليم   .3

 .  عميد الدراسات العليا
المساق(  Portfolioنجاز )اإلملف    تقديم .4 الطالب    المشرف  لمدرس  الفصلعلى  نهاية  على    في 

 . العمل مع حالتين مختلفتين من فئات التربية الخاصةان يشمل 
 . شرافيةالاحضور االجتماعات واللقاءات  .5
التق .6 ا  ةالصادر   اريرإيصال  المتدرب   ةالخاص  لمؤسسةعن  الطالب  التدريس    بتقويم  هيئة  لعضو 

   ومختوم. بظرف مغلق  ،عليه المشرف
 العمل على إنجاز جميع األعمال واألنشطة والمهام المهنية بالشكل الصحيح.  .7

 
 توجيهات عامة:  .7

ينفــذ التــدريب الميــداني فــي المؤسســة التــي حــددت بالتنســيق مــا بــين عضــو هيئــة التــدريس المشــرف  •
 .طالب المتدرب ومؤسسة التدريب وال

ويتــــولى مســــألة التنســــيق مــــع المؤسســــات ومــــديريات التربيــــة والتعلــــيم منســــق البرنــــامج ، بالتعــــاون  •
 والتنسيق مع مدرس المساق المشرف على مقرر التدريب الميداني.

( ســاعة تدريبيــة موزعــة علــى 204)أسبوع)فصــل دراســي كامــل( بواقــع  16المــدة الزمنيــة للتــدريب  •
 .م األسبوع أيا

حيث تبدأ ساعات الـدوام مـع بـدء الـدوام  ،خالل فترة التدريب يلتزم الطالب المتدرب بالدوام الرسمي   •
                            . اوتنتهي بانتهائه للمؤسسة المستضيفةاليومي 

أن الدراسية مع أي من مواد التدريب الميداني شريطة  خطتهجوز للطالب تسجيل مواد أخرى من ي •
                        تكون خارج أوقات التدريب وال تتعارض مع متطلباته.

للطالـب  الفصـل الدراسـي خاللاألقل  ىعلة واحدة بزيار على التدريب المشرف  مدرس المساقيقوم   •
 المتدرب.



مـدرس و المؤسسـة مدير  إبـالغ يتوجـب عليـه ،عن التـدريب التغيب    الطالب المتدرب   في حال رغب    •
 .عويض عن أيام الغياب خالل الفصلالت والقيام بعملية ،بداية الدوام قبلوذلك   ،المساق

 ة التــدريب مــد %( مــن 25إذا تجــاوز غيابــه مــا نســبته )فــي المقــرر  يرصــد للطالــب صــفر أكــاديمي •
 .بدون عذر الميداني

رس مــد وبعــد التنســيق مــع ، إال عنــد الضــرورة ،التدريبيــة مؤسســتهتغييــر  متــدرب ال يجــوز للطالــب ال •
 .المشرف عليه المساق

 .المؤسسة التي يتدرب فيها المتدرب بأنظمة التدريب وتعليمات يلتزم الطالب  •
 (Portfolio) اإلنجاز  ملف -8

عن   تحقيقهاعبارة  تم  التي  اإلنجازات  من  المتدرب   من  وانجازها  رزمة  الطالب  العملية خالل    قبل 
متطالتدريبية   الميداني  لبات وتنفيذ  التدريب  اإلنجاز  ويعد  ،  مساق  عملية  أيضا  ملف  في حصيلة    تساعد 

 . التربية الخاصة مهنة معلم فيالكشف عن نمو الطالب المتدرب 
 أهداف ملف االنجاز  1.8
  إنجازات الطالب في التدريب اثناء عمله مع الحاالت.  وثيقت .1
 يتيح فرصة للطالب للوقوف على ما تم إنجازه وتقييم ذاته . .2
 اديمي لالطالع على إنجازات الطالب وتقويمه. يتيح فرصة للمشرف االك  .3
 وتقويمه.  ب لمتابعة تقدم الطال معلم التربية الخاصة //يتيح فرصة للمشرف المهني  .4

 
 : نجازتويات ملف اإل حم 2.8 

 يتضمن ملف اإلنجاز ا تي: 
 . بيانات الطالب المتدرب  .1
 .قائمة الحضور والغياب  .2
 .المشاهدات والمشاركات والممارسات  .3
 .)حالتين من فئات التربية الخاصة( الحالةة دراسخطة  .4
 التقييم المبني على المنهاج  .5
 . تقييم مستوى األداء الحالي .6
 )حالتين من فئات التربية الخاصة(.خطة تربوية فردية  .7
 )حالتين من فئات التربية الخاصة(.خطة تعليمية فردية  .8
 خطة تعديل السلوك .)لحالة واحدة فقط (  .9

 (.ة وسيلةلكل حال)وسائل تعليمية  .10
 . ة التدريب تقرير بأهم اإلنجازات خالل مد  .11



 نماذج من وثائق : .12
  النشرات والملصقات اإلرشادية •
 ؤسسة المستضيفة في خدمة الم سهاماإل •
 في خدمة المجتمع  سهاماإل  •
 تقارير األنشطة اليومية    •
 أوراق عمل.  •

 أية أمور أخرى يراها الطالب ضرورية.  .13
 

 
 المالحق .9

   بدراسة الحالة:محتويات التقرير الخاص   -(1ملحق رقم )  1.9
 الموضوع المحتوى 

 صفحة الغالف  مرفق نموذج لصفحة الغالف ومحتوياتها

أو  ، نجـازهإ وجميـع مـن سـاعد علـى ،تـدريبيتضمن هذا الجزء شكر للمؤسسة التي رعت ال
 أية جهات قدمت المساعدة والدعم والمعنوي للطالب المتدرب

 شكر وتقدير 

 قائمة المحتويات  ات لعناوين وعناصر التدريب والمالحقأرقام الصفح

ووصـف مختصـر للخطـوات  ،لتي اكتسبها الطالب خالل التدريبتتضمن الفائدة والخبرات ا
 وأية معيقات واجهته أثناء التدريب. ،م بها ولعناصر التقرير ومحتوياتهالتي قا

 مقدمة عامة  

 عمـل الوالـدين،  مؤهـل  ،الهـاتف  رقـم  العنـوان،  التـاريخ،  االسـم،  وتتضـمن:  العامة  البيانات  -
 .: نوع اإلعاقة ، درجة االعاقةالوالدين

 جمـــع فـــي المســـتخدم واألســـلوب المعلومـــات، جمـــع تـــاريخوتتضـــمن  المعلومدددات: مصددددر -
 .الحالة عن  المعلومات

آثـار  ، ،االعاقـة حـدوث تـاريخو  ،تقيـيم اولـي للحالـةوتتضمن    :االعاقة  عن  أولية  بيانات  -
 .اقة على الحالة واالسرة اإلع

 كـل وعمل األسرة أفراد أسماءو  األبوين، عن معلوماتويتضمن  :الطبي للعائلة   التاريخ  -
ــوادث أيــــةو  ،االســـرة لقعاقــــة وخصائصــــها إدراكــــات ،مــــنهم واحـــد  أيــــةو  عرضــــية، أســــرية حـ

 عانى عاقاتإ   أيةو  ،وراثية أمراض  أيةو   ونفسية، جسمية اضطرابات  أو  مشكالت أو أمراض
 فـــي الحالـــة ترتيـــبوالخارطـــة األســـرية، بمـــا فيهـــا  ،الحالـــة فيهـــا بمـــا األســـرة أفـــراد أحـــد منهـــا
 األسرة. أفراد بين والتفاعالت العالقات االتجاهات نحو الحالة و طبيعةو   ،األسرة

 والتحصــيل االكــاديمي التعليميــة بالخلفيــة تتعلــق معلومــات أيــة ويشــمل :األكدداديمي التدداريخ
 ذلك. وغير ، نحو البيئة المحيطة واتجاهات الحالة 

 .منها يعاني صحية عوارض أولدى الحالة  أمراض أية: الصحي التاريخ

   دراسة الحالة عناصر



 الموضوع المحتوى 

ــاعي ويتضـــمناالجتمددداعي:  طدددورالت ــال والتواصـــل االجتمـ ــة االتصـ ــاتويشـــمل  طبيعـ  عالقـ
 مع الحالة عالقاتواألخوات، األخوة مع  الحالة  عالقات  المجتمع،  في  المحيطين  مع  الحالة
 .األبوين مع لحالةا المدرسة، عالقة في المعلمين مع الحالة عالقاتالصف،  في زمالئه

ــاره، اتجاهاتـــه، ،الحالـــة ويتضـــمن انطباعـــات :النفعددداليا التطدددور ــه أفكـ ــ ،معتقداتـ  ،هانفعاالتـ
 .تسلوكيا ،مشاعره

تضــمن المهــارات الحســية والمهــارات الحركيــة للعضــالت الكبيــرة  -التطددور الحددك حركددي:
 والدقيقة .

 تتضمن النطق و اللغة االستقبالية والتعبيرية .ور اللغوي:  التط

ــمية: والمقدددداييك االختبددددارات - ــمية وغيــــر الرســ ــارات الرســ ــة تتضــــمن االختبــ ــارات أيــ  اختبــ
 .سابقاً  الحالة على  طبقت  ومقاييس

 سابقاً  تجمع التي المعلومات ضوء فيللحالة  النهائي التشخيص -
 التوصيات  -

 
 



  :دراسة حالة( نموذج 2ملحق ) 2.9
 نموذج دراسة حالة 

 اسدددددددددددددددم الطالدددددددددددددددب: ..................
 

 ..................معلم التربيدة الخاصدةسم  ا
 

 ..................: الفصددددددددددل الدراسددددددددددي
 

 ..................مكدددددددددددددددا  التددددددددددددددددريب: 
 

 

 البيانات العامة: 
 ..................: الحالددددددددددددددددةاسددددددددددددددددم 

 

 ..................والدة ومكانهدددا: تددداريخ الددد
 

 ..................الجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنك: 
 

 ..................: نددددددددددددددددددوع االعاقددددددددددددددددددة
 

 اإلعاقة:............................ درجة
 ..................: اسدددددددم ولدددددددي االمدددددددر

 

 ..................: صددددددددددددددددلة القرابدددددددددددددددددة 
 

 ..................األم:  اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
 

 ..................: لددوالدةمددر االمددر عنددد اع
 

 ..................الصددددددددددف والشدددددددددد بة: 
 

   ............... : اكاديمي   التحصيل
 

 

   أسباب القيام بدراسة الحالة
 ............................................................................................................. 

   ...................... ...... .........  ...............  جهة اإلحالة:
 .......................................... عنوانددد :................. ................... اسدددم مصددددر اإلحالدددة:

   ...................................  تاريخ اإلحالة:
   سبب اإلحالة:

................................ ............................................................................. 
 ............................................................................................................. 

 عن الحالة:  جمعتأية معلومات سابقة  
.................................. ........................................................................... 

 ............................................................................................................. 
...................................................................... ....................................... 

 .........................  تاريخ جمع المعلومات:
 :للحالةوصف أولي  

 ............................................................................................................. 
 .......................................... ................................................................... 

 ............................................................................................................. 
 ..................................:االعاقة   تاريخ حدوث



 
 التاريخ األسري:  

 ات عن األبوين:معلوم
 ............................................................................................................. 
 ............................................................................................................. 

 مل كل واحد منهم:أسماء أفراد األسرة وع
 ............................................................................................................. 
 ............................................................................................................. 

 ................... .......................................................................................... 
 أية حوادث أسرية عرضية:

 ............................................................................................................. 
................................ ............................................................................. 

 أية أمراض أو مشكالت أو اضطرابات جسمية ونفسية:
 ............................................................................................................. 

 ...................... ....................................................................................... 
 أية أمراض وراثية:

 ............................................................................................................. 
 ........................................ ..................................................................... 

 :الحالةأفراد األسرة بما فيها    أية إعاقات عانى منها أحد
 ............................................................................................................. 

 ..................... ........................................................................................ 
 ......................................................... ......................   في األسرة:  الحالةترتيب  

............................................................... .............................................. 
 ............................................................................................................. 

 التاريخ الصحي:  
 :للحالةأية أمراض أو عوارض صحية  

 ................................................... .......................................................... 
 ............................................................................................................. 

 تاريخ هذه األمراض:
 .................................................................... ......................................... 

 ............................................................................................................. 
 السابقة:  سواء الحالية أمللحالة    ي أعطيتالعالجات الطبية المختلفة الت



.................................... ......................................................................... 
 ............................................................................................................. 

 .:على الحالةالتاريخ الطبي األسري الذي يمكن أ  يؤثر  
.................... ......................................................................................... 

 ............................................................................................................. 
 : مستوى االداءالحالي العقلية / الذكاء، أو تحديد  أية اختبارات تتعلق بالتحصيل، أو القدرات  على  نتائج الحالة

 ............................................................................................................. 
 .................................................................................................. ........... 

 تطور الحالة الطبية:
 ............................................................................................................. 
 ............................................................................................................. 

 .... ......................................................................................................... 
 ............................................................................................................. 

 الوضع األكاديمي: تطور 
.................. ........................................................................................... 

 ............................................................................................................. 
 تطور النمو الحك حركي: 

................................ ............................................................................. 
 ............................................................................................................. 

 :  اللغوي   ور النموتط
 ................................................ ............................................................. 

 ............................................................................................................. 
 .................................................................................... ......................... 

 :االجتماعيالنمو  تطور  
 ............................................................................................................. 

 .................................................................................................. ........... 
 ............................................................................................................. 

 
 االختبارات والمقاييك:  
 سابقاا:  على الحالة  طبقتأية اختبارات ومقاييك  

................................................................. ............................................ 
 ............................................................................................................. 



 :الرسمية  نتائج االختبارات
 ........................................................................... .................................. 

 ............................................................................................................. 
 :غير الرسميةنتائج االختبارات  

................................................................................. ............................ 
 ............................................................................................................ 

 ) إ  وجد(:  الفارقيالتشخيص  
 ........................................................................................... .................. 

 التشخيص النهائي للحالة في ضوء المعلومات التي جمعت سابقاا 
......... ................................................................................................... 

 التوصيات:  
 ............................................................ ................................................. 

 :أخرى اقتراحات    تعليقات أو  أية
 ............................................................................................................. 

 .................................................................. ........................................... 
 :.المتدرب  الطالب  توقيع

.................. 

 :المشددددددرف المهنددددددي/معلم التربيددددددة الخاصددددددة توقيددددددع
................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المتدربين للطلبة العالمات رصد نموذج ( 3)  رقم  ملحق 3.9

تقرير عضو   اسم الطالب  رقم الطالب  مسلسل 
 تدريك هيئة ال
35 % 

ملف  
 اإلنجاز  

50 % 

تقرير  
المعلم  
 المتعاو  

10 % 

تقرير مدير  
المدرسة أو  
 المؤسسة 

5 % 

العالمة  
 الكلية 
100 % 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
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                                           اليوم والتاريخ:..............

 

 

 

 

 المكتسبات  األهداف الفرعية   الهدف العام   الحصة /الجلسة
 معرفة، مهارة ، سلوك 

التربية  تعليق   تعليق الطالب  المعوقات   معلم 
 الخاصة. 
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 اثناء التدريب الميداني ور الطالب في المؤسسة سجل حض

 ....................................... ة:اسم المؤسس   .............................. :الطالباسم 

 : ........................... مشرفاسم ال

 .......................................... رقم الهاتف:  .............................. اسم المدير:

  أيام دوام الطالب 
  ساعات الدوام 

 

 التاريخ اليوم
 حضور ال

 مالحظات  شرف توقيع الم عدد الساعات 
 إلى الساعة من الساعة 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  :مجموع الساعات
 :توقيع المدير وخاتم المؤسسة
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 :خالل الفصل الدراسي بية الخاصةالتر في  تدريب ميداني ال لمساقالتنفيذية الخطة 

 النشاطات والفعاليات المطلوبة  األهداف  نوع اللقاء األسبوع

 نظري  1

ــه  ــرح أهدافـــ ــداني وشـــ ــدريب الميـــ ــد للتـــ تمهيـــ
توضــــيح المفــــاهيم المرتبطــــة ، و وعناصــــره 

التربيـة الخاصـة بعملية التدريب في مجـال  
 ، المقاييس واالختبارات(، ،، دراسة الحالة)
 الفردية. طة التربويةتوضيح الخ -
، توزيـــــــــــع الطلبـــــــــــة علـــــــــــى المؤسســـــــــــات و 

 وتزويدهم بالكتب والنشرات الالزمة لذلك.

 .بناء نموذج دراسة الحالة-
ــارات المبنيــــــــــة علــــــــــى - ــاء االختبــــــــ بنــــــــ

 المنهاج.
بنـــــــاء اختبـــــــار تقيـــــــيم مســـــــتوى األداء -

 الحالي. 
 بناء نماذج للخطط التربوية الفردية  -

 والتعليمية.

 نظري  2

 بة عن استفسارات الطلبة المتدربين اإلجا-
   التعليمية الفردية.الخطة توضيح  -

 توضيح خطط تعديل السلوك   -
تحديد أيام وساعات دوام الطلبة في   -

 المؤسسات. 

 بناء نماذج للخطط التعليمية الفردية  -
 والتعليمية.

 بناء نموذج خطة تعديل السلوك -

 عملي 3
 مشاهدة/مالحظة 

 فات الحاالتاالطالع على مل

 يتعرف بيئة المؤسسة.  - 
ــة فـــــي - ــة الخاصـــ ــم التربيـــ ــة معلـــ مرافقـــ

 .حصص وغرفة المصادر
حضــــــور بعــــــض الجلســــــات التربويــــــة -

 الفردية 
ــق االختبـــــــــــــــارات  - مشــــــــــــــاهدة تطبيــــــــــــ

 والمقاييس .
تحمل مسؤوليات مهنته كمعلم تربيـة   -

 .خاصة
 ممارسة التقويم الذاتي.

 ممارسة عملي 4

ية مع معلم تنفيذ جلسات تربو  -
 التربية الخاصة )غرفة المصادر(.

والبدء بعملية جمع الت اختيار الحا -
 المعلومات لدراسة الحالة  

اختيار وتحديد المشكلة السلوكية  -
 تمهيدا لبناء خطة تعديل السلوك

المشاركة بفعالية في المؤسسة او -
 المدرسة 



 النشاطات والفعاليات المطلوبة  األهداف  نوع اللقاء األسبوع
تحمل مسؤوليات مهنته كمعلم تربية   -

 .  خاصة
 لتقويم الذاتي. ممارسة ا -

   عملي 5

 
 
 

 
 

 ممارسة

اعداد وتنفيذ التقييم المبني على -
 . المنهاج

اعداد وتنفيذ تقييم مستوى األداء -
 الحالي. 

المشاركة في تطبيق االختبارات  -
 . والمقاييس

 اعداد خطة تعديل السلوك.  -
تحمل مسؤوليات مهنته كمعلم تربية   -

 . خاصة
 ممارسة التقويم الذاتي. -
  

 ممارسة عملي 6

 إعداد الخطط التربوية الفرديـة للحـاالت
 بالشراكة مع لجنة التنسيب .

نقــــــــط القــــــــوة والضــــــــعف لــــــــدى  تحديـــــــد
 الحاالت
األهــــــداف التعليمــــــة والســــــلوكية  تحديــــــد

 المناسبة للحالة.
التخطـــــيط واإلعـــــداد لعمليـــــة التعلـــــيم  -

 .والتعلم.
البدء في تنفيـذ خطـة تعـديل السـلوك   -

 مستهدف( )قياس السلوك ال
تحمل مسؤوليات مهنته كمعلم تربيـة   -

  .خاصة
 ممارسة التقويم الذاتي. -

   عملي 7

 
 
 

 ممارسة              

إعداد الخطط التعليمية  الفردية   
 للحاالت

تحديد األهداف التعليمة والسلوكية  
 المناسبة للحالة. العامة 

تحديد األهداف الفرعية المناسبة   -
 للحالة. 

داف التعليمية والسلوكية صياغة األه



 النشاطات والفعاليات المطلوبة  األهداف  نوع اللقاء األسبوع
 ضمن ظرف زمني ومكاني. 

التخطيط واإلعداد لعملية التعليم  -
 والتعلم. 

تحمل مسؤوليات مهنته كمعلم تربيـة   -
 .خاصة

 ممارسة التقويم الذاتي. -
  امتحانات نصفية  8

9 

 

 

 نظري 

 
 

 متابعة تقدم الطلبة  

ــة  - ــة راجعـ ــة بتغذيـ ــد الطلبـ تزويـ
حـــــــول مـــــــا تـــــــم إنجـــــــازه مـــــــن 

للخطـــط واالختبـــارات  تصـــميم
 غير الرسمية .

  للطلبة.التقويم البنائي  -
 

10 

 

 

 

 

 ممارسة عملي   

  الحاالتمتابعة  -
 البدء بتنفيذ الخطة التعليمية. -
تصميم الوسائل المناسـبة للعمـل مـع   -

 الحاالت .
 .تطبيق الجلسات التعليمية   -
 متابعة تطبيق دراسة الحالة الفردية -
 تبارات والمقاييستطبيق بعض االخ -
تحمل مسؤوليات مهنته كمعلم تربيـة   -

 .خاصة
 ممارسة التقويم البنائي مع الحاالت -
 ممارسة التقويم الذاتي. -

11 

 

 

 

 عملي

 

 

 ممارسة

 الحالة الفرديةتطبيق  متابعة  -
 متابعة تطبيق خطة تعديل السلوك . -
 .تطبيق الجلسات التعليمية  -
علــــــم تحمــــــل مســــــؤوليات مهنتــــــه كم - 

 .تربية خاصة
 ممارسة التقويم البنائي مع الحاالت -
 ممارسة التقويم الذاتي. -

12 
 

 عملي
 ممارسة 

 الفردية   الحاالت متابعة -
 التربوية . التعليميةجلسات التطبيق  -



 النشاطات والفعاليات المطلوبة  األهداف  نوع اللقاء األسبوع
 متابعة خطة تعديل السلوك.  -
تحمل مسؤوليات مهنته كمعلم تربية   -

 خاصة. 
 الت ممارسة التقويم البنائي مع الحا-
 ممارسة التقويم الذاتي. -

13 

 

 

 

 عملي

 
 ممارسة 

 متابعة الحالة الفردية   -

 تطبيق الجلسات التعليمية التربوية . -
 متابعة خطة تعديل السلوك. -
تحمل مسؤوليات مهنته كمعلم تربيـة   -

 خاصة.
 ممارسة التقويم البنائي مع الحاالت -
 ممارسة التقويم الذاتي. -

14 

 

 

 

 سة ممار  عملي

  الحاالت متابعة  -
 التربوية التعليمية.تطبيق جلسات  -

 متابعة تعديل السلوك مع الحاالت. -
 تطبيق التقويم النهائي للحاالت. -
تحمل مسؤوليات مهنته كمعلم تربيـة   -

 خاصة.

 ممارسة التقويم البنائي مع الحاالت  -

 ممارسة التقويم الذاتي.  -

15 
 

 .نجازي وملف اإلتقديم التقرير النهائ   نظري 

وملفات مناقشة  - الطلبة  تقارير 
 .االنجاز 

 التقويم النهائي للطلبة .   -
  نهائية امتحانات  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  قويمنماذج الت 7.9

 في التدريب الميداني(  معلم التربية الخاصة) المتدرب معايير تقويم أداء الطالب

 ) ت بأ من قبل عضو هيئة التدريك(

 :رقم الطالب :الطالب  اسم
 :التاريخ   :  رقم الفصل الدراسي

 

لعالمة  ا التقدير الم يار  الرقم 
 (0) ال   (0.5) إلى حد ما  (1) نعم  القصوى 

    المعرفة والفهم 
 1    يذكر بعض استراتيجيات التعلم لذوي اإلعاقة .  1
 1    المختلفة. ذوي اإلعاقة فئات خصائص  بعض يذكر 2
 1    مييخطط برنامج يو 3
 1    يعدد متطلبات واهمية العمل في فريق اثناء التدريب.  4
 1    . السلوك المدخلي للحالةيذكر  5
 

 المهارات الذهنية 
 5 المجموع )     (

    ( 0) ال     ( 0.5) إلى حد ما (1) نعم 
 1    . يخطط دراسة الحالة 6
 1    االعاقة. ع يخطط التقييم المبني على المنهاج حسب نو  7
 1    يخطط تقييم قياس مستوى األداء الحالي حسب نوع االعاقة.  8
 1    يخطط برنامج تربوي فردي.  9

 1    يخطط برنامج تعليمي فردي.  10
 1    يختار المناسب من استراتيجيات التعليم لذوي الحاجات الخاصة.  11
 1    يخطط الدرس متضمنا افكار مبتكرة.  12
 1    وية مناسبة للمتعلم. يختار انشطة ترب  13
 1    يختار طرق قياس السلوك المناسبة لنوع اإلعاقة.  14
 1    يخطط برنامج تعديل سلوك .  15
 1    يختار المعزز المناسب .  16
 1    يختار أوراق عمل مناسبة .  17
 1    االختبارات والمقاييس المناسبة للحالة  يختار 18
  

 ملية المهارات المهنية / الع
 13 المجموع )          (                  

  (0) ال      ( 0.5) إلى حد ما (1) نعم 
 1    ينفذ خطة دراسة الحالة بالتعاون مع إدارة المدرسة ومعلم الصف.  19
 1    . ينفذ الخطط التربوية الفردية بالتعاون مع فريق العمل  20
 1    التعليمية الفردية .   طينفذ الخط  21
 1    . بشكل صحيحيقوم بصياغة األهداف التعليمية  22



   : توقيع عضو هيئة التدريك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1    يستخدم استراتيجيات  تعلم تناسب ذوي اإلعاقة ومحققا مخرجات التعلم.  23
يستخدم طرق تعلم متنوعة صفية والصفيه حسب طبيعة الدرس وطبيعة االعاقة   24

 محققا مخرجات التعلم. 
   1 

 1    .يقوم بالتمهيد للموقف التعليمي 25
 1    .يستخدم المعززات بكميات مناسبة في الوقت المناسب 26
 1    .يقوم بعملية التثبيت للموقف التعليمي  27
 1    الحالة.  ءيستخدم ادوات تقويم مناسبة لتقويم أدا  28
 1    .ينظم الصف حسب طبيعة الدرس 29
 1    .يدير الصف مراعيا الفروق الفردية  30
 1    .العربية الفصحى في المواقف التعليمية يستخدم اللغة 31
 1    يعرض الوسائل التعليمية بالوقت المناسب. 32
  

 المهارات العامة:
 14 المجموع )           (

    ( 0) ال     ( 0.5) إلى حد ما (1) نعم 
 1    يستخدم شبكة المعلومات الدولية في إعداد وتنفيذ الدروس  33
 1    لمدرسة في تقديم انشطة تساعد في حل مشكالت المجتمعيتعاون مع إدارة ا 34
 1    نشرات وملصقات تخدم فئات ذوي اإلعاقة  ،وسائل تعليمية ،أوراق عمل  صممي  35
  المجموع )          ( 

3 

 35 عالمة الطالب الكلية  )             ( المجموع الكلي   



 

 

 

 

 التدريب الميداني  ( في  معلم التربية الخاصةعايير تقويم أداء الطالب )م
 : ( معلم التربية الخاصة المشرف المهني() ) ت بأ من قبل 

 
 اسم المعلم المتعاو : اسم المدير:

 اسم المؤسسة: اسم الطالب :
 عنوا  المؤسسة: تلفو  المؤسسة:

 

 :معلم التربية الخاصة توقيع 

 

 

 الم يار #
 التقدير 

لعالمة  ا
 إلى حد ما (1)نعم  القصوى 

 ( 0)ال  (0.5)

 1    .االهداف التعليمية للدرس بوضوح حددي 1

 1    .التمهيد للدرس بطريقة تستثير دافعية المتعلمين للتعلم 2

 1    .يوزع زمن الحصة على عناصر الدرس 3

 1    .يعزز األداء مستخدما التعزيز المعنوي والمادي 4

 1    . يجيات التدريس المناسبة لذوي اإلعاقةتمكن الطالب من استخدام استرات 5

 1    يستخدم طرائق تعليم وتعلم حديثة ومنوعة ومحفزة للتعلم. 6

 1    .يربط اسئلة التقويم بأهداف الدرس 7

 1    .يضبط الصف بطريقة تربوية 8

 1    .اظهار روح المودة واالحترام للمتعلمين 9

 1    جيهات المعلمتقبل النقد والتوجيه وتنفيذ تو  10

 10 المجموع )     ( 



 

 

 التدريب الميداني ( في  معلم التربية الخاصةمعايير تقويم أداء الطالب )
 ( )المؤسسة) ت بأ من قبل مدير المدرسة 

 
 اسم المعلم المتعاو : اسم المدير:

 اسم المؤسسة: اسم الطالب :
   المؤسسة:عنوا :تلفو  المؤسسة

 

 

 : توقيع مدير المؤسسة

 

# 
 

 الم يار
 التقدير 

عالمة  ال
 إلى حد ما (1)نعم  القصوى 

 ( 0)ال  (0.5)

 1    وقوانينها  المؤسسة يلتزم بأنظمة 1
 1     التي تنظمها المؤسسةوالفعاليات يشارك في األنشطة  2
 1      التكيف مع المواقف المتغيرة. 3

4 
في   والمغادرة  بالحضور  المحديلتزم  الدوام  الوقت  سجل  في  والتوقيع  د 

 اليومي
   

1 

    . المتعاونة  المؤسسةيتقبل التوجيه من مدير  5
1 

 5 المجموع )     ( 
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