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              3 من 2 صفحة                 

 

ًا بع باملشرف أ: را لرتبويوراق وبطاقات خاصة   ا

 

املعلمني .1 الطالب  تقييم  الرتبوى  بطاقة  املشرف   من قبل 

من العام  الثاني نصفال ونهاية االول نصفال نهاية في التربوي المشرف قبل نم المعلمين الطالب تقييم بطاقة ءمل يتم

 الدراسي

 لتحسين يحتاج:  ي ،  جيد:  ج ، متمكن:  م

 

 الرئيسياملعيار  املالحظ التدريسيعناصر السلوك  م ج ى تعليقات

     حددالم الوقت في حصصه مواعيدملتزم بو المدرسة لىإ الذهاب في منضبط. 

 والطالب المعلمين مع العمل في وحماس مبادرة لديه. 

 ضوئها في سلوكه وتعديل ةالبنائي الراجعة التغذية تقبل لىع قدرة لديه. 

 المدرسية الهيئة عضاءأ ومختلف ينالمعلم مع تعاونية عالقة لديه. 

 الطالب مع وتفاعلية جيدة عالقة لديه. 

 الطالب تعلم تجاه بالمسئولية شعور لديه. 

 والنزاعات االنحياز عن بعيداالتدريسية  لقضايالديه قدرة على عرض ا. 

 المهنية التصرفات

 من تقييمها يتم)

 المشرف قبل

 (األكاديمي

     المطلوبة المكونات كافة على الدرس تخطيط ملتيش . 

 التفاعلية التدريسية االستراتيجيات من ا  عديد يستخدم. 

  دارة الفصلإيستخدم استراتيجيات. 

 الدروس بعض تدريس في المعلومات نولوجياكت ووسائل دواتأ يستخدم. 

 الفاعلة واالسئلة ةعلاالف االتصال مهارات يستخدم. 

 المناسبة التقييم اساليب من متنوعة مجموعة يستخدم. 

التخطيط 

 والتدريس

     للتحسين يحتاج وما القوة نقاط لتحديد التدريسي ادائه في يتأمل . 

 والتعلم التعليم بعملية ارتباطها مدى حيث من افهداأل في يتأمل. 

 للمعلم المهنية للمعايير وفقا كمعلم دائهأ في نقدى بشكل يتأمل. 

 نجازإ ملف في متطلباته ينظم. 

 وملف التأمالت

 يتم) االنجاز

 من التقييم

 المشرف

 (التربوي

 

 

 

 

 



              3 من 3 صفحة                 

 

بالكلي .2 لرتبوى  ا املشرف  املالحظة من  الراجعة عن  لتغذية  ا  ة  استمارة 

 ____________ التاريخ ___________________________________ اسم الطالب  

 معرفة املادة اليت مت تدريسها 

  
 

  ةالدراسياخلطة   

  
 

 مهارات التواصل و توجيه األسئلة 

  
 

  إدارة الصف                                                                           

    
 

 ات التعليم اسرتاتيجي 

  

  
 

  استخدام املصادر 

  
 

  التغذية الراجعة للطلبة 

  
 

 القدرة على التأمل يف الدرس 

  
 

  سلوك مهين 

  

 

 من نقاط القوة  نقطتان 

  

 

 جماالن للتطوير 

  

  

  مرض               غري مرض      

 التوقيع                                                                                    ملشرفاسم ا 


