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 :الدراسية القاعة داخل األداء متابعة
 

 :المقدمة
 فاعلة أداة النظير المراجع زيارة خالل من الدراسية القاعة داخل التدريس ھيئة عضو أداء متابعة عملية تُعد

 األنشطة إحدى من جزء بحضور النظير الزميل قيام في الممارسة ھذه وتتلخص .التعليمية العملية جودة لتحسين
 عملية من كجزء وذلك المستھدفة، التعلم مخرجات تحقق من التأكد بھدف التدريس ھيئة عضو لزميله التدريسية
 على التعرف في الجودة ضمان أنظمة إليھا تستند التي األدلة كأحد الممارسة ھذه نتائج وتستخدم .الداخلية المراجعة

 .الدراسية القاعات داخل والتعلم التعليم فاعلية مدى
 

 :الدراسية القاعة داخل األداء عةمتاب أھداف
 :يلي فيما الدراسية القاعة داخل األداء متابعة أھداف تتلخص
 الدراسية القاعة داخل األداء متابعة خالل من التدريس واستراتيجيات والتعلم التعليم جودة على األدلة جمع. 
 قاعة داخل تتم التي النشاطات من وغيرھا المتوفرة التعلم ومصادر المستخدمة التقويم أساليب على التعرف 

 .الدرس
 التعليمية العملية لتحسين راجعة تغذية تقديم. 

 
 :الدراسية القاعة داخل األداء متابعة سياسة
 ألحد عنه المنبثقة اللجان من أي او القسم مجلس تكليف طريق عن التدريس ھيئة عضو أداء متابعة عملية تتحقق
 األنشطة إحدى لمتابعة الجامعية والقواعد اللوائح ضوء في وذلك)النظير عالمراج ( التدريس ھيئة من أعضائه
 تقرير بكتابة المراجع يقوم التدريسي النشاط انقضاء وبعد الدرس، قاعة داخل آخر لزميل التدريسية

 .اجراءھا المقترح والتحسينات األداء متابعة عملية حول
 

 :التالية الشروط تحقق أن فيجب المتابعة عملية
 .االحكام اصدار إلى وليس التطوير إلى تھدف - 
 .المتابعة لعملية استثناء دون التدريس ھيئة أعضاء جميع يخضع - 
 .رسمية وليست ودية بصورة الراجعة التغذية تقدم - 
 .التخصصات بين الفروق ومراعاة بالمرونة تتسم - 
 .التدريس ھيئة لعضو راجعة تغذية إعطاء مع بالسرية تتسم - 
 .جامعي عام كل واحدة مرة تجرى - 
  والبرنامج المقرر اسم على يحتوي الدراسية القاعة داخل األداء متابعة لعملية خاص بملف البرامج / القسم يحتفظ - 
 .المصاحبة والتوصيات التقييم ونتائج المراجعة لعملية الزمنية والمدة ومكان   
 .الدراسية القاعة داخل ءاألدا متابعة نموذج باستخدام التقييم يتم - 
 .الداخلي الجودة ضمان نظام مؤشرات من جزء التقييم عملية تعد - 
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 :الدراسية القاعة داخل األداء متابعة آليات
 ودليل والبرنامج المقرر توصيف مثل متوافرة معلومات اية بقراءة المتابعة عملية في البدء قبل النظير المراجع يقوم

 التھيئة بھدف دقائق عشرة عن تزيد ال قصيرة لمدة التدريس ھيئة بعضو يلتقي ان وعليه قرر،الم وملف الطالب
 والبرنامج والزمان المكان حيث من متعلقاته بكل المنھجي النشاط سياق فھم في تساھم والتي المتابعة لعملية واإلعداد
 التعليم ومنھجيات طرق اختيار وراء من التدريس ھيئة عضو وضعھا التي االھداف جانب إلى واھدافه، له التابع
 .للمقرر التعلم ومصادر التقييم وأساليب والتعلم
 للمراجع يحق وال الساعة على تزيد ال وان ساعة الربع عن تقل ال ان فيجب المتابعة لزيارة الزمنية للمدة وبالنسبة
 .التدريسية القاعة داخل نشاط بأي القيام او التدريس عملية في المشاركة او التدخل المتابعة عملية أثناء النظير

 
 :يلي ما تقييم الدراسية القاعة داخل األداء متابعة عملية تشمل

 .المستھدفة التعلم بمخرجات وارتباطه المنھجي النشاط اھداف وضوح - 
 .والبرنامج المقرر توصيف مع المنھجي النشاط مالئمة - 
 .الدراسية القاعة داخل لطالبا مشاركة ومستويات التدريس طرق مالئمة - 
 .المستھدفة التعلم مخرجات من المختلفة للمستويات ومالئمتھا التدريس طرق فاعلية - 
 .والمكتسبة العملية المھارات تطوير في التدريس استراتيجيات فاعلية - 
 .)األخرى التعليمية والوسائل التجھيزات( المرافق مالئمة - 
 

 تتعدى ال ولمدة مباشرة المتابعة عملية بعد التدريس ھيئة عضو مع ا مقتضب ا نقاش ءاجرا النظير للمراجع يمكن
 ظھرت، قد مالحظات أي وتوضيح التدريس، فاعلية حول اآلراء تبادل بھدف خاص مكان في وذلك دقائق بضعة
 .التدريسي النشاط فعالية حول فكرة أخذ جانب إلى الذاتي للتقييم فرصة التدريس ھيئة عضو تمنح إنھا عن فضال
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 الدراسية القاعة داخل األداء متابعة نموذج
 
 
 

  األساسية المعلومات

 :المقرر اسم :البرنامج اسم

 :الموضوع :المستوى

 :)دقيقة( المتابعة مدة ه١٤٣٩/         /         :التاريخ

 :التدريسية الوحدة طبيعة :)تقريبيا( الطالب عدد

 :النظير جعاالمر اسم :التدريس ھيئة ضوع اسم

  المتابعة لعملية الداعمة الوثائق

 :البرنامج توصيف :المقرر توصيف

  :أخرى وثائق

 :المقرر تقرير :المقرر ملف
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مرضي البند م
 يحتاج
إلى 
تحسين

تتم  لم
مالحظته

 مالحظات

  :الدرس قاعة نظام

١  
الوحدة  أھداف التدريس ھيئة عضو يذكر

  .بوضوح التدريسية
        

٢  
 النقاط التدريس ھيئة عضو يشرح

 .بوضوح الثانوية / الرئيسية
        

٣  
المصطلحات  التدريس ھيئة عضو يوضح

  .والمبادئ والمفاھيم
        

٤  
 التعليمية المواد التدريس ھيئة عضو يستخدم

  ."الواقع" من )الحاالت، والمحاكاة األمثلة،(
        

٥  
  .بوضوح التدريسية الوحدة ھيكل يحدد

  
        

  :التدريسية الوحدة محتوى

٦  
 في الحماس التدريس ھيئة عضو يظھر
  .الدرس موضوع شرح

        

٧  
 خبرات تعليمية التدريس ھيئة عضو يختار
  .التعلم لمستوى مناسبة

        

٨  
بأحدث  التدريس ھيئة عضو يستشھد
  .التخصص مجال في التطورات

        

٩  
 ارتباط وثيقا التدريسية الوحدة ىمحتو يرتبط

 .التعلم وبأھداف بالموضوع
        

١٠  
 لالحتياجات التعليمية مناسبة التعلم مصادر
  .التدريسية للوحدة

        

  :التدريسية والمواد الطرق

١١  
 مع أھداف التدريسية والمواد الطرق تتناسب
  .التعلم

        

          .بسالسة األفكار بين التنقل يتم  ١٢

١٣  
 الطالب أثناء مع التدريس ھيئة عضو اعليتف

  .التدريسية الوحدة تقديم
        

 استراتيجياتالتدريس  ھيئة عضو يستخدم  ١٤
للتوجيه  أو/األسئلة و لتوجيه واضحة
  .واإلرشاد

        

صممت جيدا  مواد التدريس ھيئة عضو يوفر  ١٥
 .التدريسية الوحدة أھداف لتحقيق

        

 تعلم غير نشطةأ التدريس ھيئة عضو يوظف  ١٦
 المجموعات الصغيرة مناقشات مثل( تقليدية 

 .)الطالب بأنفسھم بھا يقوم التي واألنشطة

        

 معينات تعليمية التدريس ھيئة عضو يستخدم  ١٧
 والكمبيوتر، والفيديو، التكنولوجيا، مثل(

  .)بيانات عارض
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 :للمعمل التدريسية والمواد الطرق
 كيفية استخدام سالتدري ھيئة عضو يوضح  ١٩

 الوحدة أثناء تقديم الالزمة والتقنيات المعدات
  .العملية التدريسية

        

اجراءات  التدريس ھيئة عضو يوضح  ٢٠
التدريسية  الوحدة تقديم أثناء السالمة
  .العملية

        

 :الطالب مع التدريس ھيئة عضو تفاعل
مناسب  بشكل التدريس ھيئة عضو يجيب  ٢١

  .الطالب اراتواستفس أسئلة على
        

 المناقشة أثناء التدريس ھيئة عضو يشجع  ٢٢
 طرح يحثھم علىو التدريسية الوحدة تقديم

  .األسئلة

        

 وعيا باحتياجات التدريس ھيئة عضو يظھر  ٢٣
  .للطالب الفردية التعلم

        

 االعتبار تنوع في التدريس ھيئة عضو يأخذ  ٢٤
 .الطالب بين الفردية الفروق

        

 الطالب بفاعلية التدريس ھيئة عضو شاركي  ٢٥
  .التدريسية الوحدة في

        

  العامة والبيئة الشكل
ھيئة  عضو وفھم سماع للطالب يمكن  ٢٦

  .بفاعلية التدريس
        

بالتفاعل  الدرس لقاعة العامة البيئة تتسم  ٢٧
  .والمشاركة

        

  :المراجعة عملية عن أخرى تعليقات

  ..........................................       النظير المراجع توقيع
  

  
  


