
 
 

 
 

غزة –وزارة التربية والتعليم العالي  

 المجلس االستشاري لتطوير مهنة التعليم

لجودة واالعتماد المدرسيوحدة ا  

تاملادج كتٍة اننشزاخ ًانشفافٍاخ اخلاص 
 انتدرٌثٍح ندًرج انتقٌٌى انذاتً نهًدارس

 

 

 

 

 

 

رباحطباعت / رغدة عبد اجمليد    

 

 إػـــــــــداد

 د. عماد أمحد أبو مسعان

  رئٍس قسى انكفاءج ًانصالحٍح

 

أ. زيــاد ياسني املــدهون    

اجلٌدج ًاالػتًاد املدرسًيدٌز ػاو ًحدج   

 

م 9112  - هــ  1441   



م 2019 -ىــــ  1441الجودة واالعتماد المدرسي              وحدة      ة التقويم الذاتي لممدارس       دور    

 

 
2 

 (2نشزج )

 يفيٌو انتقٌٌى انذاتً: -1
 عن األداء  يقصد بالتقويم الذاتي لممدرسة تمك العممية التي يتم من خالليا جمع المعمومات والبيانات

 .الفاعمةالمدرسي الحالي ومقارنتو بالمعايير المتكاممة لممدرسة 
  جميع مجاالت العمل المدرسي  تقويمل تقويم ذاتيقيام المدرسة التي تسعى لالعتماد بعمل أو ىو

وتحديد نقاط القوة والضعف ومدى استيفاء المدرسة لمعايير االعتماد عن طريق تشكيل فريق داخل 
توفير جميع الوثائق والمستندات التي توضح نتائج مع عداد خطة لتطوير العمل وتنفيذىا المدرسة, وا  

 .الدراسة
  أىًٍح انتقٌٌى انذاتًيف أقٌال يأثٌرج 

 بصرية". على نفسِه اإلنساُن تعاىل: " بِلقال  -1

 دلا بعد ادلوت". نفسه وعمَل س من داَنوِّقال ردول اهلل ) صلى اهلل علوه ودلم (: " الَك -2

لكم نوا أعمَاوِز ،حادبواُت أِن فسكم قبَلقال عمر بن اخلطاب ) رضي اهلل عنه(: " حادبوا أِن -3

 علوكم". وزَنقبل أن ُت

 ه".قدر نفِس امرؤ عرَف كرم اهلل وجهه(: " ما هلَكقال علي بن أبي طالب )  -4

 نفسه". تقوًا حتى حيادَب قال مومون بن مهران: " ال وكون العبُد -5

 .اها"ه فقد زكَّنفِس ه"،" من أخذ عوَبعلى نفِس اٌمقوَّ قال احلسن: " ادلؤمُن -6
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 (2تاتغ نشزج )

 أىًٍح انتقٌٌى انذاتً:

يساعدنا في  ألنو المتعددةالمدرسي بمراحميا  التطويرفي إطار دورة  أىميتوممدرسة اكتسب التقويم الذاتي ل
 :إلىالتعرف 

  درجة التوافق بين الممارسات السائدة في المدرسة في كافة جوانب العمل المدرسي وبين المعايير
 .في أبعادىا المختمفة  الفاعمةالمتكاممة لممدرسة 

  المدرسي, في صورتو الحالية, في ضوء متطمبات الوصول جوانب القوة ونقاط الضعف في األداء
 .مةعاالف إلى المعايير المتكاممة لممدرسة

  بمستوى األداء في  لالرتقاءفي بناء وتنفيذ الخطة اإلجرائية لمتحسين المدرسي  االنطالقتحديد نقطة
 .مةالفاعالمدرسة بغية الوصول بيذا األداء إلى مستوى المعايير المتكاممة لممدرسة 

 أىداف انتقٌٌى انذاتً:

 .جمع المعمومات التشخيصية الدقيقة لبناء خطة التطوير عمى أسس عممية ومنطقية 
 .جمع البيانات والمعمومات عن مستويات أداء عناصر العمل المدرسي 
 .االستثمار األمثل لمموارد البشرية والمادية المتاحة في المدرسة 
  مدير المدرسة والعاممين فييا من خالل تقويم أدائيم مما يدفعيم إلى ترسيخ مفيوم الرقابة الذاتية لدى

 تعديل سموكيم العممي ذاتيًا.
 .الكشف عن احتياجات المستفيدين المتنوعة 
 .تقوية روح التعاون بين العاممين في المدرسة والمستفيدين منيا 
 .االستعداد ألي نوع من أنواع التقويم الخارجي 
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 (3نشزج )

 اياىٍتو ًدًرتو ًيزاحهي درسًانتطٌٌز امل

 :ياىٍح انتطٌٌز املدرسً

تمك الجيود المخططة التي يبذليا أفراد مجتمع المدرسة لتطوير الممارسات المدرسي, نعني بالتطوير 
في مجاالت العمل المدرسي المختمفة, واالرتقاء بمستوى األداء إلى مستوى المعايير القومية لمتعميم, بيدف 

 تعميم التالميذ واالرتقاء بمستوياتيم التحصيمية.تحسين فرص 

 انتطٌٌز انذي نزٌده؟ يا

ال شك في أن اليدف الذي نسعى إليو جميعًا ىو تحسين فرص تعميم أبنائنا واالرتقاء بمستوياتيم 
التي  الخدمة التعميمية النوعيةالتحصيمية, وذلك من خالل تطوير مدارسنا لتصبح أكثر قدرة عمى تقديم 

, ووفقًا لتوجيات الفكر التربوي الجديد فإن التطوير المدرسي الفعال ىو الذي اليدفتتناسب وتحقيق ىذا 
عمى الجيود الذاتية لمعاممين فييا  –في المقام األول  –ينصب عمى المدرسة ويتمركز عمييا, وينيض 

والمؤثرين في عممياتيا والمتأثرين بنتائجيا ) إدارة, معممين, تالميذ, أعضاء مجمس األمناء, أولياء األمور, 
 أفراد المجتمع المحمي, وغيرىم من المعنيين اآلخرين(.

درسة إلى أخرى, ونظرًا لتمايز المدارس عن بعضيا البعض, فإن أولويات التطوير تتباين من م
والمنطق يقتضي أن تكون كل مدرسة ىي المسئولة عن تطوير ذاتيا بذاتيا, فأفراد أي مجتمع مدرسي ىم 

بنقاط القوة ومواطن الضعف في مدرستيم, ومن ثم فيم األكثر قدرة عمى تشخيص فجوات األداء  درايةاألكثر 
وحرصًا عمى استثمار الفرص المتاحة أماميم في ممارساتيم, وبالتبعية فإنيم يصبحون كذلك األكثر قدرة 

لبناء وتنفيذ الخطط المناسبة لتطوير مدرستيم, من خالل تضافر جيودىم لتعظيم نقاط القوة, وعالج نقاط 
 .الضعف, ومن ثم تجاوز فجوات األداء
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 يزاحهيا؟ دًرج انتطٌٌز املدرسً ًيا يا

 المتمركز عمى المدرسة, في دورة تتكون من المراحل التالية:يسير التطوير المدرسي وفقًا لمدخل إصالح التعميم 

 مرحمة التييئة واالستعداد. .1
 الذاتي لممدرسة ) تشخيص الوضع المدرسي الراىن(. التقويممرحمة  .2
 مرحمة تحديد أولويات تطوير المدرسة. .3
 مرحمة تصميم الخطة اإلجرائية لتطوير المدرسة. .4
 األداء. مرحمة تنفيذ الخطة اإلجرائية ومتابعة .5
 مرحمة إعداد التقارير عن النتائج المحققة. .6

يقوم بيا فريق دائم يبدأ من أول  مستمرةوتستند كل مرحمة من المراحل السابقة عمى عممية تقويم ومتابعة 
 مرحمة حتى مرحمة كتابة التقارير النيائية.

 ل في إطار دورة التطوير المدرسي.التالي يبين تتابع هذه المراح والشكل

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة مستمرة

 تحسين مستمر في

 فرص تعليم التالميذ

 

 المرحمة الثالثة

تحديد أولويات 
 التطوير المدرسي

اتخاذ قرار بالخطوة 

 القادمة

بداية دورة جديدة 
 لمتطوير المدرسي

 المرحمة الرابعة

بناء الخطة 
 اإلجرائية لمتطوير

 المرحمة الخامسة

تنفيذ الخطة 
 ومتابعة األداء

 المرحمة الثانية

 التقويم الذاتي لممدرسة

 المرحمة األولى

 التهيئة واالستعداد

 المرحمة السادسة

عداد التقرير عن  التقويم وا 
 النتائج المحققة
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 (4) شفافٍح

 أخالقٍاخ انتقٌٌى انذاتً

  التقويم الذاتي قائمة عمى التعاون والثقة التامة.أن تكون العالقة بين المشاركين في عممية 

 .أن يراعي أعضاء فريق التميز األمانة والدقة عند جمع الشواىد وتحميميا 

 .عدم المغاالة في إبراز نقاط القوة أو إخفاء مواطن الضعف 

 .أن يكون التقويم حقيقيًا وصادقًا, وليس ىدفو إطالق األحكام 

 أو الخمل في برنامج العمل اليومي لممدرسة. تقدير النقاش وتجنب االضطراب 

 .المحافظة عمى سرية المعمومات والنتائج وعدم نشرىا إال ضمن ضوابط إدارية محددة 
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 (5) شفافٍح
 يؼهٌياخ انتقٌٌى انذاتً:  أنٌاع -1

 

 .كمية و كيفية :من المعمومات  نوعانىناك 
 

 :تتًثم يفاملؼهٌياخ انكًٍح: ًىً انتً حتتٌي ػهى األرقاو ً  /أًال
وأعداد األجيزة  االختبارات المختمفة, وأعداد المعممين واإلداريين, فيأعداد المتعممين, ودرجاتيم 
 المختمفة وغير ذلك .... الخ

 ثانًٍا: املؼهٌياخ انكٍفٍح:

 , واآلراءوأىدافيا ورسالتيا المدرسةتحميل رؤية خالل بيانات وصفية يتم الوصول إلييا من ىي عبارة عن 
 .من أولياء األمور والمتعممين أفراد المجتمع المدرسي والمعنيين ووجيات النظر واالتجاىات السائدة بين

 

 :يؼهٌياخ انتقٌٌى انذاتًيصادر  -2
 .لخ,... إأولياء األمور ,الطمبة  ,مصادر بشرية: المعممون -1
 .لخ,... إأبحاث ,الصور ,سجل األحوال ,حضور الطمبة : سجالتمادية )وثائق(مصادر   -2

 

 

 

 

 
 



م 2019 -ىــــ  1441الجودة واالعتماد المدرسي              وحدة      ة التقويم الذاتي لممدارس       دور    

 

 
8 

 (6) نشزج

 أيٌر جية يزاػاتيا ػند مجغ املؼهٌياخ

 تٌجٍياخ حٌل نقاء انطالب:

٠ؼذ االٌزمبء ثبٌطالة أحذ اٌّظبدس اٌّّٙخ ٌٍزم٠ُٛ اٌزارٟ، ٚػبدح ٠ىْٛ اٌٙذف ِٓ ئجشاء ِثً ٘زٖ 

 اٌٍمبءاد ٘ٛ:

 اٌزم٠ُٛ اٌزٟ سطذد فٟ أداح اٌزم٠ُٛ.اٌزأوذ ِٓ دلخ ٚطحخ دسجبد  -1
 اٌحظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد أٚ شٛا٘ذ ٌٍزم٠ُٛ ٌُ ٠زٛفش اٌحظٛي ػ١ٍٙب ِٓ ِظبدس أخشٜ. -2
 جّغ شٛا٘ذ حٛي اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رزؼٍك ثسٍٛن اٌطالة، ٚسؤ٠زُٙ حٛي أداء اٌّذسسخ. -3
ِمبثالد ِغ اٌطالة ١ٌس ٘ذفبً ثزارٗ، ٚال ٠زُ اٌٍجٛء ئ١ٌٗ ػٕذ  ِٚٓ اٌُّٙ اٌزأو١ذ ػٍٝ أْ ئجشاء -4

 اٌؼشٚسح، ٚفٟ حبٌخ رٕظ١ُ أٞ ٌمبء ِغ اٌطالة ٠شاػٝ ِب ٠ٍٟ:
  ٗاٌزٕس١ك ِغ ِذ٠ش اٌّذسسخ حٛي ػ١ٕخ اٌطالة ٚفئبرُٙ ئػبفخ ئٌٝ ِىبْ اٌٍمبء ِٚٛػذٖ ِٚذر

 ٚأ٠ؼبً دٚاػٟ ػمذٖ.
 ثً: ِؼٍُ ِحذد أٚ ؽبٌت.. أٚ غ١ش٘ب.رٛج١ٗ أسئٍخ رّس أشخبطبً ثؼ١ُٕٙ، ِ رجٕت 
 .اٌز١ٙئخ اٌج١ذح ٌؼمذ اٌٍمبء 
  ُ٘ئشؼبس اٌطالة ثٛظ١فزُٙ فٟ رم٠ُٛ أداء اٌّذسسخ، ٚأ١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍٝ ٚجٙبد ٔظش

 ثحىُ وُٛٔٙ اٌّسزف١ذ٠ٓ ِٓ ج١ّغ ِب ٠ذٚس فٟ اٌّذسسخ ِٓ ػ١ٍّبد.
  ٟثطبلخ ) أداح ( اٌزم٠ُٛ رٛث١ك اٌّالحظبد ٚاٌشٛا٘ذ اٌزٟ ٠زُ اٌحظٛي ػ١ٍٙب ٚئدساجٙب ف

 اٌشئ١سخ.
  ٟاٌحشص ػٍٝ ػذَ رؼبسع ِٛػذ اٌٍمبء أٚ ِىبٔٗ ِغ ِظٍحخ اٌطبٌت أٚ أٞ ٔشبؽ آخش ف

 اٌّذسسخ.
 .ٓاالسزفبدح ِٓ اٌطالة فٟ ئجشاء اٌّمبثالد ِغ اٌطالة ا٢خش٠ 
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 (6تاتغ نشزج )

 تٌجٍياخ حٌل دراسح ػٍناخ ين أػًال انطالب:

٠ؼ١فٙب االؽالع ػٍٝ أػّبي اٌطالة فٟ جبٔت رذػ١ُ اٌشٛا٘ذ ٚثبٌزبٌٟ  ٔظشاً ٌٍفبئذح اٌزٟ ٠ّىٓ أْ

اٌزحمك ِٓ دلخ رمذ٠شاد اٌزم٠ُٛ ٚثخبطخ ف١ّب ٠خض رحظ١ً اٌطالة، فؼٍٝ فش٠ك اٌزم٠ُٛ اٌحشص 

 ػٍٝ اسزثّبس ٘زا اٌّظذس، وّب ٠جت ِشاػبح ِب ٠ٍٟ:

 األداء. ّب ٠خذَ أغشاع اٌزم٠ُٛ ِٚحبٚسٖ ِٚؼب١٠شٖ ِٚإششادرم١ٕٓ اٌؼ١ٕبد ث .1
 وفب٠خ اٌؼ١ٕبد ٚرّث١ٍٙب ٌّخزٍف فئبد اٌطالة ثّب فٟ رٌه ؽالة االحز١بجبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخبطخ. .2
 ِشاجؼخ ػ١ٕبد ِٓ أػّبي اٌطالة فٟ فزشاد ص١ِٕخ ِزفبٚرخ. .3
 لذ رمٛد ٘زٖ اٌخطٛح ئٌٝ أْ رىْٛ سججبً فٟ ِمبثٍخ ثؼغ اٌطالة ٌّض٠ذ ِٓ اٌزحمك ٚاٌزثجذ. .4

 تاملؼهًني ًانؼايهني:تٌجٍياخ حٌل االجتًاع 

اٌحظٛي ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ اٌشٛا٘ذ أٚ رٛث١ك ِب ٠زُ اٌحظٛي ػ١ٍٗ ِٓ شٛا٘ذ لذ ٠زطٍت ػمذ ٌمبءاد ِغ 

 ِؼٍّٟ اٌّذسسخ أٚ اٌؼب١ٍِٓ أٚ ثؼؼُٙ، ٚفٟ ٘زٖ اٌحبٌخ ػٍٝ ِٓ ٠جشٞ اٌٍمبء أْ ٠زم١ذ ثّب ٠ٍٟ:

 ٛػذ االجزّبع ِٚٛػٛػٗ ِٚزطٍجبرٗ.ئشؼبس ِٓ ٠شاد اٌٍمبء ثٗ، سٛاد أوبْ ِٕفشداً أَ ػّٓ ِجّٛػخ، ثّ .1
 اٌزم١ذ ثسش٠خ االجزّبع اٌفشدٞ. .2
 ػذَ اٌزطشق ئٌٝ ٔزبئج اٌزم٠ُٛ اٌزٟ أٔجضد. .3
اٌزأو١ذ ػٍٝ أْ أٞ اجزّبع ٠ٙذف ئٌٝ اٌّشبسوخ فٟ رط٠ٛش ٚرحس١ٓ األداء اٌّذسسٟ ١ٌٚس ٌٗ ػاللخ  .4

 بٌٕمً.ثأٞ أغشاع أخشٜ، ِثً " اٌزمذ٠ش اٌٛظ١فٟ" أٚ ارخبر لشاساد ثبٌزٛط١خ ث
 ِشاػبح ِٕبسجخ ٚلذ االجزّبػبد ٌىال اٌطشف١ٓ. .5
 رجٕت أٞ ِإثش لذ ٠سجت ٔٛػبً ِٓ اٌؼغؾ أٚ االسزفضاص. .6
 رحذ٠ذ ٔمبؽ إٌمبش ِسجمبً ِٓ أجً ئػطبء األشخبص رٚٞ اٌؼاللخ فشطخ ٌٍزفى١ش ف١ٙب. .7
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 (6تاتغ اننشزج )

 تٌجٍياخ حٌل االجتًاع تأًنٍاء األيٌر:

فشطخ ٌزؼش٠فُٙ ثبٌزم٠ُٛ ِٚزطٍجبرٗ إٌظب١ِخ اٌزٟ رإوذ أ١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍٝ ٠ؼذ اجزّبع أ١ٌٚبء األِٛس 

 آسائُٙ حٛي اٌّذسسخ فٟ األِٛس ا٢ر١خ:

 رحظ١ً اٌطالة ٚرمذُِٙ. .1
ئػبفخ ئٌٝ شأٔٙب فٟ ، خ ِٕٙبسٍٛو١بد اإل٠جبث١خ ِٚؼبٌجخ اٌسٍج١رأث١ش اٌّذسسخ فٟ رؼض٠ض اٌ .2

 ُّٔٛ٘ اٌخٍمٟ ٚاالجزّبػٟ ٚاٌثمبفٟ ٚاٌظحٟ.
 اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رٛفش٘ب اٌّذسسخ أل١ٌٚبء األِٛس. .3
 اٌخذِبد اٌزشث٠ٛخ، ٚاإلسشبد٠خ اٌّزمذِخ ٌٍطالة. .4
 اٌٛاججبد إٌّض١ٌخ ٚئسٙبِٙب فٟ رمذَ رحظ١ً اٌطالة. .5
 حؼٛس اٌطالة ِٚٛاظجزُٙ. .6
 اٌجٙذ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ أ١ٌٚبء األِٛس فٟ دػُ اٌّذسسخ. .7
 ٠ُٚٙ.اسزجبثخ اٌّذسسخ ٌّالحظبرُٙ ٚالزشاحبرُٙ ٚشىب .8
 ٚجٙبد ٔظشُ٘ اٌؼبِخ حٛي اٌّذسسخ ٚث١ئزٙب. .9

 ًٌزاػى ػند االجتًاع تأًنٍاء األيٌر انضٌاتط اَتٍح:

 ِسئ١ٌٛخ ئداسح اٌّذسسخ ػٓ رشر١ت رٌه االجزّبع. .1
 ػمذ االجزّبع فٟ رٛل١ذ ِٕبست ٠خذَ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ. .2
 ِٓ حٌٍٛٗ.ئثالؽ ئداسح اٌّذسسخ أ١ٌٚبء األِٛس ثّٛػذ االجزّبع لجً أسجٛع  .3
 دػٛح ج١ّغ أ١ٌٚبء أِٛس اٌطالة اٌّسج١ٍٓ فٟ اٌّذسسخ. .4
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 (6اننشزج ) تاتغ

ل١بَ سئ١س اٌفش٠ك ثششح ٘ذف االجزّبع ٚرمذ٠ُ جذٚي أػّبٌٗ ِغ اإل٠ؼبح فٟ ثذا٠خ االجزّبع  .5

أْ ٚجٙبد ٔظش أ١ٌٚبء األِٛس سٛف رإخز فٟ اٌحسجبْ ثٛطفٙب جضءاً ِٓ اٌزم٠ُٛ، ٌزا ٠ّىُٕٙ 

 ثّالحظبرُٙ ثؼ١ِّٛخ لذس اإلِىبْ ٚأْ ٠زجٕجٛا روش أسّبء األشخبص.اإلدالء 
ل١بَ سئ١س اٌفش٠ك ثبإلجبثخ ػٓ أسئٍخ أ١ٌٚبء األِٛس حٛي ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚفبئذرٙب ٚاٌزمش٠ش اٌزٞ  .6

 ٠ٕجُ ػٕٙب.
 ِالحظخ دسجخ طذق ٚجٙبد ٔظش أ١ٌٚبء األِٛس دْٚ رؼ١ٍك. .7

 انفزٌق:تٌجٍياخ حٌل اجتًاػاخ يدٌز املدرسح تأػضاء 

(  اٌزط٠ٛش اٌّذسسِٟٓ اٌُّٙ جذاً أْ ٠ؼمذ ِذ٠ش اٌّذسسخ، ثظفزٗ اٌّسئٛي ػٓ فش٠ك اٌزم٠ُٛ ) فش٠ك 

ٚاٌّس١ش ألػّبٌٗ، اجزّبػبد دٚس٠خ ِغ أػؼبء اٌفش٠ك ٚفك جذٚي صِٕٟ ِزفك ػ١ٍٗ ِسجمبً، ٚلذ ٠ٍجأ 

ِذ٠ش اٌّذسسخ ػٍٝ أْ ٠ٍزمٟ ثأحذ أػؼبء اٌفش٠ك أٚ ػذد ِؼ١ٓ ِٓ األػؼبء فٟ اٌّٛالف اٌزٟ رزطٍت 

اٌزم٠ُٛ  رٌه، ِثً: أْ ٠الحع ِذ٠ش اٌّذسسخ لظٛساً فٟ اٌزضاَ ػؼٛ أٚ أوثش ثّٙبِٗ ػّٓ خطخ

 ٚثشٔبِجٙب اٌضِٕٟ.

ٚرٙذف ٘زٖ اٌٍمبءاد ئٌٝ رٛث١ك اٌؼًّ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ِب رُ ئٔجبصٖ ِٚزبثؼخ اٌخطٛاد اٌالحمخ ِٕٚبلشخ 

 أٞ طؼٛثبد لذ رؼزشع س١ش ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ، ٚثظفخ ػبِخ ٠جت أْ رشاػٝ األِٛس ا٢ر١خ:

  ْٛاٌزٞ ٠سجمٗ ِغ اسزثٕبء  ِٛػٛػبد إٌمبش ِحذدح فٟ وً اجزّبع ثٕبًء ػٍٝ االجزّبعأْ رى

 اٌٍمبءاد اٌزٟ لذ رزُ ألِش ؽبسئ.
  ْػٍٝ ِذ٠ش اٌّذسسخ ئظٙبس اٌزمذ٠ش ألػؼبء اٌفش٠ك، ٚحثُٙ ػٍٝ ِض٠ذ ِٓ اٌؼطبء، ٚأ

٠حشص ػٍٝ رى٠ٛٓ ارجب٘بد ئ٠جبث١خ ٌذٜ ج١ّغ أػؼبء اٌفش٠ك ثبٌٙذف اٌّشزشن اٌّجٕٟ ػٍٝ 

 بٌفش٠ك.ػاللبد ػًّ ِز١ّضح ٚفُٙ ٌٍّسئ١ٌٛبد اٌزٟ أ١ٔطذ ث
 .رٛث١ك إٌّبلشبد ٚرٛط١بد وً اجزّبع 
 .اسزثّبس ٘زٖ االجزّبػبد فٟ رٛث١ك ٔزبئج اٌزم٠ُٛ ِٕٚبلشخ أٞ اخزالف فٟ ٚجٙبد إٌظش 
 .رجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ حظً ػ١ٍٙب أػؼبء اٌفش٠ك ٌزحم١ك اٌزىبًِ فٟ جّغ اٌّإششاد 
 الف ذ ِٓ طحزٙب ٚحً أٞ خِٕبلشخ رمذ٠شاد األداء فٟ اٌّإششاد اٌزٟ رّذ ِالحظزٙب ٌٍزأو

 ٠ٕشأ ث١ٓ أػؼبء اٌفش٠ك حٌٛٙب.
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 يثال نثطاقح يالحظح ننٌاتج انتؼهى امليارٌح:
 

يمي مثال لبطاقة مالحظة, يمكن أن يستخدميا المعمم لمالحظة أداء المتعمم في معمل العموم, عندما يعين فيما 
 حجم كمية من الماء. وتأخذ البطاقة الشكل اآلتي:

  مهارة المتعمم في قياس حجم كمية من الماء: تقويمل بطاقة مالحظة
ميارة المتعمم أثناء حصة العموم, داخل المعمل في قياس حجم كمية من الماء, وتحتوي  تقويمتيدف البطاقة ل

عمى عدد من العبارات, التي ينبغي أن ُيقدِّرىا القائم بالمالحظة لدى المتعمم أثناء أدائو لقياس حجم الماء, وذلك 
 بتحديد التقدير المناسب أمام كل عبارة.

 المطموب من المالحظ:
 حظ عميك أن:عزيزي المال

 تالحظ أداء المتعمم داخل معمل العموم, أثناء قياس حجم الماء والتعامل مع األدوات. (1
 تحديد التقدير المناسب ألداء التمميذ أمام كل عبارة, وفقًا لسمم التقدير المتدرج التالي: (2

 لم تتحقق إلى حّد ما بدرجة كافية درجة تحقق مضمون العبارة
 صفر 1 2 التقدير

 

 العبارة م
 التــــقدير

 مالحظات
 صفر 1 2

     .يختار المخبار المدرج المالئم لكمية الماء 1
     .يضع كمية الماء بحرص في المخبار 2
     .يضع المخبار عمى سطح مستو   3
     .يستخدم ورقة بيضاء كخمفية لممخبار 4
     .يضع مستوى نظره في مستوى سطح الماء 5
     .القراءة عند سطح تقعر الماءيحدد  6
     .يدّون نتيجة القراءة في المكان المخصص ليا 7

 

 يتضح من البطاقة السابقة ما يمي:
  وجود عنوان لمبطاقة, واليدف منيا, وتعميمات استخداميا, وسمم التقدير المتدرج, والعبارات, وخانات

 التقدير أمام كل عبارة.
  عالمة عمى مستوى أداء المتعمم, طبقًا لما يالحظو, ويحدده من تقدير.يضع القائم بالمالحظة 
 .تجمع الدرجات المقابمة لكل عنصر تمت مالحظتو 
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 تطاقح املالحظح انصفٍح السرتاتٍجٍاخ انتؼهى اننشط

 مدى ممارسة المعمم والمتعمم استراتيجيات التعمم النشط داخل الفصل الدراسي تقويماليدف / 

 / إدارة المدرسة, المشرفون, عينة من المتعممين مستخدم البطاقة

 اسم المدرسة / ............................. المديرية / ..........................

 مشرف                  طالب    إداري                      :المستجيب

 نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   العبارة 

 .واألساليب المتبعة تفعل دور المتعمم وتنشط دافعتيو لمتعممالطرق  2-1-3-3
 المعمم:أداءات     م 
     .ُيقسِّم الفصل إلى مجموعات صغيرة 1
     .يعتمد عمى المناقشات أكثر من اعتماده عمى الشرح المباشر 2
     .ُيناقش المتعممين في العمل, ميما كانت صعوبتو 3
     .وينظم العممية التعميمية, وليس ناقاًل ليا ييسر, 4
     .ُيقسِّم العمل, بحيث يعتمد في أغمبو عمى المتعممين 5
     .يستخدم المناقشة والحوار لموصول إلى حل لمميام المختمفة 6
     .يطرح الفكرة األساسية لمدرس, ويطمب من المتعممين التفكير حوليا 7

 أداءات المتعمم:      
     .يشترك المتعممون في مجموعات صغيرة ويختارون اسمًا ورئيسًا ليا 1
     .تختار كل مجموعة طالبًا, يذكر اإلجابة التي توصمت إلييا المجموعة 2
     .يقوم كل متعمم بطرح أفكار مختمفة عن الموضوع, الذي أثاره المعمم 3
     .كل مجموعة إلى فكرة واحدة من خالل المناقشةتتوصل  4
     .تُقسِّم المجموعة العمل؛ ليقوم كل فرد منيا بمعب دور معين 5
 
 


