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 مغة العسبية :املمخص بال

بموجػػة راتيػػة تسػػمن بلػػماف الجػػود   -منػػذ سػػنواي رديػػد -يتصػػؼ رصػػرنا ال ػػال 
واالرتماد. وقد انتشر تطبيؽ إجراءاي لماف الجود  ف  كافػة المسسسػاي التعميميػةد بػدءًا مػف 
مر مػػة ريػػاض الطفػػاؿ وانتمػػاًء بمر مػػة التعمػػيـ الجػػامع . ولػػماف الجػػود  هػػو سمسػػمة مػػف 

زيػاد  الكفػاء   التعميمية د ويعنػ  هػذا ت قيؽ جود  التعميـ داخؿ المسسسة اإلجراءاي تستمدؼ
. والعائد مف النشطة والعممياي لت قيؽ مزيد مف المزايا لكؿ مػف المسسسػة والعمػ)ء طالطػ)  

إنمػػا هػػو نتػػاج هيمنػػة الفكػػر الت ػػرري الجديػػد القػػائـ رمػػن قػػيـ الفارميػػة  وهػػذا االتجػػاد الػػدول 
 والمنافسة.

فػنف تطبيػؽ إجػراءاي تقويميػة مػف شػننما رف تطػور جػود  التػدريس  دا اإلطػاروف  هػذ
تقػويـ التػدريس مػف يعػد د لػذاودمج المتعمميف فػ  إدار  رمميػة الجػود  رصػبو لػرور   تميػة. 

نشاط خػدم  مفيػد وردا  قيػاس  موماي رف التدريسقبؿ الط)  كن د طرؽ جمع البياناي والمع
رصػبو تقػػويـ التػدريس مػف قبػؿ التػػدريس  مقػة مممػة فػػ   ومػػف ،ػـد لت سػيف جػود  التػدريس.
ا ردرؾ بعػػػدم . وذلػػػؾد مػػػارس رمػػػن نطػػػاؽ واسػػػع فػػػ  العػػػالـ رجمػػػعد تت قيػػػؽ جػػػود  التعمػػػيـ 

 ف  إدار  الجود  الشاممة. المتخصصوف بننه رنصر رئيس
ال ػػال  مفمػػـو ورهػػداؼ تقػػويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ الطػػ)  و اشػػكالياي  ويعػػالج الب ػػ 

راي المعممػػيف الخاصػػة بتقػػويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ الطػػ)  و معػػايير وخصػػائص التطبيػػؽ تصػػو 
   التدريس المتسـ بالجود  و ديناميكية المشاركة و منمجية تقويـ التدريس مف قبؿ الط) .



 .................................................................................. تقويم التدريس من قبل الطالب

- 6302 - 

 املمخص بالمغة الفسٌسية :

Notre époque est, entre autres, caractérisée par un déferlement des 

démarches Qualité, qui se sont largement développés dans les établissements de 

l’enseignement supérieur du monde entier. Une démarche qualité désigne ''un 

ensemble de procédures visant à améliorer la qualité, c'est-à-dire, accroître 

l'efficacité et le rendement des activités et des processus pour apporter des 

avantages accrues à la fois à l'organisme et à ses clients''. Cette tendance 

mondiale a, en fait, résulté de la prégnance de l'idéologie néolibérale bâtie sur 

les valeurs d'efficacité et de compétitivité.  

Dans ce cadre, la mise en place des procédures d'évaluation 

susceptibles d'améliorer la qualité des enseignements proposés et d'intégrer les 

étudiants au management de cette qualité, est devenue une nécessité. Sous cet 

angle, l’évaluation de l'enseignement par les étudiants (ÉEÉ) étant une voie 

acceptable de production d’informations sur l’enseignement peut être 

considérée comme une activité de service et/ou un instrument de mesure au 

service de l’amélioration de la qualité de l’enseignement.   
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 ةــــــــــوكدو

وجػػة راتيػػة تسػػمن بلػػماف الجػػود  بم -منػػذ سػػنواي رديػػد -يتصػػؼ رصػػرنا ال ػػال 
واإلرتماد. وقد انتشر تطبيؽ إجراءاي لماف الجود  ف  كافػة المسسسػاي التعميميػةد بػدءًا مػف 

بمر مػػة التعمػػيـ الجػػامع . ولػػماف الجػػود  هػػو سمسػػمة مػػف  نتمػػاءً مر مػػة ريػػاض الطفػػاؿ وا
زيػاد  الكفػاء   التعميمية د ويعنػ  هػذا دؼ ت قيؽ جود  التعميـ داخؿ المسسسةجراءاي تستماإل

.  ؿ مػف المسسسػة والعمػ)ء طالطػ) والعائد مف النشطة والعممياي لت قيؽ مزيد مف المزايا لك
ئـ رمػػن قػػيـ الفارميػػة الجديػػد القػػا إنمػػا هػػو نتػػاج هيمنػػة الفكػػر الت ػػرري وهػػذا اإلتجػػاد الػػدول 

 والمنافسة.
ر جػود  التػدريس جػراءاي تقويميػة مػف شػننما رف تطػو نف تطبيػؽ إفػ دطػارهػذا اإل وف 

تقػويـ التػدريس مػف يعػد د لػذارمميػة الجػود  رصػبو لػرور   تميػة. دار  ودمج المتعمميف فػ  إ
وردا  قيػاس  مفيػد نشاط خػدم  موماي رف التدريسقبؿ الط)  كن د طرؽ جمع البياناي والمع

التػػدريس  مقػة مممػة فػػ  رصػبو تقػػويـ التػدريس مػف قبػؿ  ـدومػػف ،ػ لت سػيف جػود  التػدريس.
ا ردرؾ بعػػػدم . وذلػػػؾد مػػػارس رمػػػن نطػػػاؽ واسػػػع فػػػ  العػػػالـ رجمػػػعد تت قيػػػؽ جػػػود  التعمػػػيـ 

 ف  إدار  الجود  الشاممة. المتخصصوف بننه رنصر رئيس
وربػػا تقػػـو بعمميػػة تقػػويـ مسػػتمر  لجػػود  ف رغمػػ  جامعػػاي العػػالـ فػػ  رمريكػػا وكنػػدا ورإ

صػػادؽ ومعتمػػد لم كػػـ رمػػن بػػرامج  يس وذلػػؾ لوجػػود قنارػػة بػػنف الراء الطػػ)  هػػن مصػػدرالتػػدر 
 شطة وممارساي تدريسية وتعميمية.رداد وما يقدـ لمط)  مف رناإل

لغالبيػػة ا فػػ  فشػػيئاً  وقػػد انتشػػري بػػرامج تقػػويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ الطػػ)  شػػيئاً هػػذاد 
لػػن ذاي جػػود  وا   ديـ بػػرامج إرػػدادتقػػ لػػنإد وتمػػدؼ هػػذد البػػرامج العظمػػن مػػف جامعػػاي العػػالـ
ف ت قيػؽ هػذا المػدؼ المنشػود لكػوالتعميمية داخؿ هذد الجامعػاي.  ت سيف الممارساي التربوية

رطػػراؼ العمميػػة التعميميػػة  عمشػػروط بتطبيػػؽ مػػنمج دينػػاميك  لممشػػاركة الفارمػػة مػػف قبػػؿ جميػػ
اريد مسػئول  الػدرـ داإلاإلدار د الجمػاز  دداخؿ مسسساي التعميـ الجػامع  طالطػ) د المعممػوف

 . الفن د إلخ
رمن جميع رشكاؿ المسػاهمة سػواء فػ  بنػاء  لممشاركة هذا المنمج الديناميك  ويعتمد

تنفيذد وت ميؿ النتػائج وتفسػيرها وتقػديـ الػدرـ الػ)ـز  البرنامج التقويم  مف قبؿ الجميع رو ف 
 لتدريس وكذا تطوير بيئة التعمـ.لرلاء هيئة ا
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لن نتػائج ذاي داللػة يمكػف هو رممية تشاركية لموصوؿ إ -هذا اإلطار  ف  -تقويـ وال
 ا فيػػتـ ت ديػػد نقػػاط اللػػعؼ ونقػػاط القػػو ػً ا وال ػػمػػف خ)لمػػا فمػػـ رمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ فمًمػػ

 واقتراح طرؽ التطوير والت سيف.
ـ يقػو  ورف البػد –وهن خطػو  مممػة ورئيسػة فػ  رمميػة التقػويـ -والت سيف جراءاي التطوير وا  

 ا فػػػ ا جوهرًيػػػا رػػػف المعنػػػن وتغييػػػرً ػً هػػػذد ال الػػػة ب ،ػػػ التقػػػويـ فػػػ  بمػػػا المعمػػػـ نفسػػػهد إذ يعػػػد
 مارساي التدريسية.الم

رهػا مػف الجامعػاي بتطبيػؽ إجػراءاي لػماف الجػود  الجامعػاي المصػرية كغيقد قامي و 
ميػػة للػػماف القو ورنشػػن لمػػذا الغػػرض هيئػػة مسػػتقمة هػػن الميئػػة  فػػ  مسسسػػاي التعمػػيـ العػػال 

المتبعػػة لتنفيػػػذ وتطبيػػػؽ الجػػػود  فػػ  التعمػػػيـ الجػػػامع  تشػػػمؿ  والسياسػػػاي الجػػود  واإلرتمػػػاد.
جامعػػػاي المصػػػرية مركػػػز لمتقػػػويـ وقػػػد رنشػػػني الءاي تقػػػويـ التػػػدريس مػػػف قبػػػؿ الطػػػ) د جػػػراإ

د وهػذا مػا اء الطػ)  رػف التػدريس المقػدـ لمػـمت اناي مف بػيف رنشػطته الرئيسػية جمػع الر واإل
سػاي هذا الشنف هن مصدر لمتفكيػر  ػوؿ الممار  ر دراس ". والراء الط)  ف عرؼ "بتقويـ مقر ي

الػػتعمـ داخػػؿ  يػػتـ فيمػػا الطػػ)  وكػػذا الظػػروؼ التػػ يمارسػػما  التدريسػػية ورنمػػاط الػػتعمـ التػػ 
 المسسسة الجامعية.

  اشكاليات التطبيلأواًل: 

داخػػػؿ  لمتعمػػػيـ سػػػ ا بػػػيف التوجػػػه السياا كبيػػػرً ػػػػػً تبػػػرز الدبيػػػاي الدوليػػػة رف هنػػػاؾ فارق
د يكػوف رد فعػؿ المسسسػة والمعممػيف المسسسة وبيف الواقع الفعم د لنه فػ  ك،يػر مػف ال يػاف

والت سػيف غيػر مممػوسد ومػف ،ػـ تصػبو رمميػة تقػويـ  التطػويرمـ ن و تا و ػراكػً والط)  لعيف
 اي جدوى وبعيد  رف معناها البنائ  رى التطوير والت سيف.التدريس مف قبؿ الط)  غير ذ

ويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ الطػػ)  ينظػػر إليػػه فػػ  إطػػار مسسسػػ  خػػاصد رى رف تقػػ يعنػػ  وهػػذا
يـ التدريس مف قبػؿ الطػ)  نظاـ تقو  رنماط اللعؼ والخمؿ ف يرتبط بكؿ مسسسة رمن  دى. 

 :مكف رصد رنماط الخمؿ ف  النقاط التاليةويتطبيقه.  ف  بناء البرنامج التقويم  رو ف  سواء
 تياجػاي الطػ)  جمارية ف  بناء برنػامج التقػويـ والػذي صػمـ تمبيػة إلالمشاركة ال غيا  .1

 لهداؼ المسسسة والعامميف بما. اػً وت قيق
جراءاي التقويمية المرتبطػة ببرنػامج تقػويـ معمميف والط)  بآلياي وغاياي اإلردـ دراية ال .6

 الط) . التدريس مف قبؿ
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ا مػا د وغالًبػفػ  روقػاي غيػر م)ئمػة  يـ الط)  لمتػدريس طتقػويـ مقػررتوجيه استبانه تقو  .0
 مت اناي.يتـ ذلؾ ر،ناء اإل

 معمميف والط)  بنتائج التقويـ.ردـ تزويد ال .0
 ف باالستفاد  مف نتائج التقويـ.يسمو لممعممي غيا  الدرـ التربوي الذي .5
 ريس مف قبؿ الط) .غيا  التقويـ المنتظـ لبرنامج تقويـ التد .2
 ف تقويـ التدريس مف قبؿ الط) .الط)  ر ردـ وجود دراساي تختص بمدركاي .2
الواليػػاي  جريػػي فػػ مػػع نتػػائج الدراسػػاي والب ػػو  التػػ  رة تتفػػؽ نتػػائج هػػذد الدراسػػو   

الطػ)  ينخػذ يس مػف قبػؿ ـ التػدر رػداد برنػامج تقػويومػف ،ػـ رصػبو إ. دا كنو  المت د  المريكية
ومػف  طبيػؽ والليػاي الت ميػؿ والػدرـ الفنػ  والتربػوية ولػوابط الترتبار ديناميكية المشاركف  اإل

 رورية والمم ة.القلايا التربوية والتعميمية الل
   ِداف تكويي التدزيس وَ قبن الطالبوفّوً وأثاٌيًا: 

الراء  المعممػوف لجمػعليما ردا  يستند إ"ه يعرؼ تقويـ التدريس مف قبؿ الط)  رمن رن  
 "راي الدراسية النظرية والعممية.جميع المقر  الط)   وؿ جود  التدريس ف 

يررف الرائمػـ  ػوؿ خبػر  الػتعمـ التػ  مػػروا "طريقػة تسػمو لممتعممػيف وبػػالتعب وررفػه الخػروف بننػه
بػآرائمـ فػ  ال كػـ رمػن  يشػارؾ فيمػا المتعممػوف بما". وهو بذلؾ يم،ؿ مجمورة اإلجػراءاي التػ 

 جود  التدريس.
خػػػػر إدري طرسػػػػم  بنػػػػائ  واآ: الوؿ ويـ التػػػػدريس مػػػػف قبػػػػؿ الطػػػػ)  هػػػػدفافتقػػػػلو 
العمميػػة التعميميػػة   ديػػد وت ميػػؿ نقػػاط القػػو  واللػػعؼ فػػ لػػن تيمػػدؼ إوالػػنمط الوؿ .  مسسسػػ 

وتشػػكؿ  ت قيػػؽ جػػود  التعمػػيـ. ومػػف ،ػػـطػػوير المسػػتمر والت سػػيف المتػػدرجد مػػف رجػػؿ تقػػديـ الت
يانػػاي مممػػة تسػػمو لممعمػػـ بالبػػدء فػػ  قوارػػد بيػػتـ جمعمػػا مػػف قبػػؿ الطػػ)    المعمومػػاي التػػ

المنػػاخ الممػػيمف تتػػاح لممتعممػػيف و  ريسػػية ورنمػػاط الػػتعمـ والبيئػػة التػػ ممارسػػاته التد التفكيػػر فػػ 
 رمن هذد البيئة.

قػػدمما الطػػ)  ي تػػ المعمومػػاي ال فػػنفد  ن  وهػػو التقػػويـ اإلداري طالرسػػم والػػنمط ال،ػػا
لممعمػػػـ  ا رمػػػن الداءاي التربويػػػة والكاديميػػػةػػػػػً صادق سػػػبة لصػػػانع  القػػػرار مسشػػػػػرًاتشػػػكؿ بالن

ناسػػػ  والخػػػاص باسػػػتمرارية المعمػػػـ فػػػ  وظيفتػػػه رو الم وتسػػػمو لمػػػـ بنتخػػػاذ القػػػرار اإلداري
   اإلستغناء رنه.
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 تصوزات املعمىني اخلاصة بتكويي التدزيس وَ قبن الطالب  ثالجًا: 

عممػػيف ووجمػػاي نظػػرهـ بشػػنف تقػػويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ ف التعػػرؼ رمػػن تصػػوراي المإ
ج تقػػويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ تطبيػػؽ بػػرام رمػػر ممػػـ وخطػػو  اسػػتراتيجية مممػػة فػػ الطػػ)  هػػو 

 الط) .
ا مف المقاومة مػف قبػؿ ػً مازاؿ تقويـ التدريس مف قبؿ الط)  يواجه رنوار دبوجه راـو 

د النػػػواع مػػف المقاومػػػة رو هػػذو يػػة. ي العربيػػػة والغربررلػػاء هيئػػة التػػػدريس بمعظػػـ الجامعػػا
المفػػاهيم  لتقػػويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ  طػػارالػػرفض إنمػػا هػػن نتػػاج نقػػص متػػراكـ فػػ  فمػػـ اإل

عممػيف رػف هػذا الػنمط لن قمػة الو،ػائؽ المتػوفر  لػدى هػسالء المالط) د كما يرجع هذا الرفض إ
تػدريس مػف قبػؿ الطػ)  تقػويـ الالمعرفة الكافية بآلياي ومبػادىء  وينتج رف ردـ مف التقويـ.

 يقيػػػػة  ػػػػوؿ هػػػػذا النػػػػوع مػػػػف التقػػػػويـ. السػػػػاطير" رى اآراء الغريبػػػػة غيػػػػر ال ق"مػػػػف  رػػػػدًدا
 :والم،مة رمن هذد اآراء رديد د منما

 يف هو مف سي صؿ رمن نتػائج جيػد  فػ يعتقد البعض رف المت د  الجيد مف المعمم"  
   ."مف ال يجيد ال دي  مع الط) التقويـ مقارنة بغيرد م

مػػػف التعػػػاطؼ والتقػػػر  لمطػػػ)  يظمػػػروف نورػػػػًا  يعتقػػػد الػػػبعض رف المعممػػػيف الػػػذيف"  
   ."ـ ممف يت فظ مع ر)قته مع الط) سي صموف رمن تقويـ جيد مقارنة بغيره

درجاي مرتفعة لمط)  سي صؿ رمن تقػويـ جيػد  يعط  رف المعمـ الذي"يعتقد البعض   
   ."الط)  مف قبؿ هسالء

ت قيؽ تعميـ يتسػـ  ذيف نج وا ف د فنف المعمميف الذد اإلرتقادايض مف هورمن النقي
وتعكػػس هػػذد النظػػر  اإليجابيػػة رػػف التقػػويـ مػػف قبػػؿ الطػػ) .  جػػاب بػػالجود  لػػديمـ تصػػور إي

د وا تياجػػػاي المتعممػػػيف وطرائػػػؽ التػػػدريس والػػػ ة رػػػف المقػػػرر ورهدافػػػه وم تػػػوادرسيػػػتمـ ال
 ويـ.التعميميةد ورنماط التق والوسائؿ والوسائط

 وعايري وخصائص التدزيس املتسي باجلودة زابعًا: 

دي  مػػف  يػػ  التسػػمية إجػػراء  ػػإف رمميػػة بنػػاء معػػايير خاصػػة بجػػود  التعمػػيـ هػػن 
جػود  الشػاممة لمتػدريس. تقػويـ ال ؿ ت ديػد هػذد المعػايير ومػف ،ػـػمف رجػ واآلياي الت  تػػُفػْػَرض

التػ  ت ػدد مػدى تشكؿ السماي الرئيسية  -ريد مية والػتػجػو مسـ بالعتوهن بالطبع ت -والمعايير 
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 و ال صػوؿ رمػن نتػائج دقيقػة وم ػدد د وهػن المرجػع الػذيد كمػا رف تتػيت قيؽ النجاح الممنػ 
 رتكز رميه إلصدار تقييـ رو  كـ.ن

افة المجتمع ومخطط لما بشػكؿ ويج  رف تكوف المعايير وال ة وم دد  ومرتبطة ب،ق
 كؿ الطراؼ المعنية بالمسسسة التعميمية .الجميع. طرى د ومفمومة مف جمار 

ة ركػزي و،يقػة المعػايير القوميػة فػ  مجػاؿ تػدريس المغػاي العربي جممورية مصر وف 
التواصػؿ وهػو : ف  مر مة التعميـ الجامع  رمػن ،)،ػة مجػاالي  العربية دطالفرنسيةد اإلنجميزية

 ؿ مجػاؿ مػف هػذد المجػاالي ي تػويالػتعمـد ال،قافػة. كػ يم،ؿ المماراي المغويػة الربعػةد رمميػاي
 المرئية الدالة رمن وجود المعيار .المعيار هو السمة رمن ردد مف المعايير والمسشراي ط

لممػاراي المغويػة قسػـ اقػد د و  6331وفن روربا نجد اإلطار المرجع  الوربػ  لمغػاي ط
مػػػػف رػػػػدد مػػػػف الدراسػػػػاي  . وانط)قػػػػػػًاC1+C2د B1+B2د A1+A2إلػػػػن سػػػػتة مسػػػػتوياي: 

وهػو يم،ػؿ ة اإلختبػاراي المغويػة فػ  المغػاي المختمفػة. يبية فنف هذا التقسيـ يسمو بمقارنػالتجر 
 رتراؼ بالشماداي الت  ي صؿ رميما الط)  ف  تخصص المغاي.ة رئيسية لإلمرجعي

وصػؼ جػود  التػدريس  تمعبػه المعػايير فػ  التركيز رميه هنا هو الدور الذي وما يج 
شػمؿ جميػع فمػذد المعػايير يجػ  رف توطرائػؽ التػدريسد والتقػويـ.  الهداؼ والنشػطةمف  ي  

جوانػػػػ  البيئػػػػة التعميميػػػػةد رى التنظػػػػيـ التربػػػػوي طالنمػػػػاط د المصػػػػادرد الهػػػػداؼ الرسػػػػميةد 
وال شػػؾ رف هػػذد المعػػايير تشػػكؿ د التفػػار)ي بػػيف المتعممػػيف . د النشػػطة التربويػػةالمتطمبػػاي

 رنما متطمباي رولية لتعميـ ذي جود . رمنينظر إليما  اي الرئيسية الت السم
 ديٍاويكية املصازكة  خاوسًا: 

ناميكياي المشػػكمة لبيئػػة لمتقػػويـ يركػػز رمػػن جميػػع السػػماي والػػدي إف المػػدخؿ البيئػػ 
بنػػاء  وهػػذا التوجػػه يعتمػػد رمػػني الجماريػػة والفرديػػة والمسسسػػية. جميػػع التوجمػػاشػػامً) الػػتعمـ 

ؽ التكامػؿ بػيف التقػويـ ممػا يسػمو بت قيػ مػ  وتشػارك جمار  لمنظومة التقويـ وذلؾ بشكؿ رم
 والتعمـ.

ة ا ذا قيمػة ولػه داللػبياناي يمكف رف تصدر مف خ)لما  كمً  ويعتمد التقويـ رمن جمع
ؽ سػػػيا ومعنػػن لػػدى المعممػػيف والمتعممػػيفد لػػذا ف)بػػد ورف يػػتـ التقػػويـ فػػ  جميػػع مرا مػػه فػػ 

الجميػػػع ط)بػػػػًا ومعممػػػيف هػػػو مسػػػئولية تقػػػويـ التػػػدريس  وذلػػػؾ لفاجتمػػػار  جمػػػار  مػػػنظـ. 
داريييف  ة وتصور مشترؾ لم،ؿ هذا التوجه.د والبد مف وجود ،قافوا 
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المختمفػة مػف رجػؿ إيجػاد نقػاش وجماي النظر رمن  صر   ميكية المشاركةدينا وتقـو
وتوافقاي متبادلػة فػ  اإلرػداد لعمميػة التقػويـ وفػ  تطبيقػه. م،مر يقود إلن فمـ مشترؾ  جمار 
ن انتمػػػائمـ شػػػؾ إف المشػػػاركة الجماريػػػة لجميػػػع المعنيػػػيف بالعمميػػػة التعميميػػػة يشػػػجع رمػػػفػػػ) 

 قويمية مف بدايتما  تن نمايتما.التجراءاي وتوافقمـ رمن جميع اإل
 :  مر متيفرمن مؿ ديناميكية المشاركة تتشو 

 كويي.: البٍاء املصرتك لعىمية التاملسحمة األوىل

ية ـ يتطمػػ  وجػود ديناميكيػػة ناقػد  وت ميميػػة ومسػػتقبملعمميػة التقػػوي إف التوجػه البنػػائ 
من المعموماي المفيػد  وت ميممػا الوقي المناس  بال صوؿ ر مف خ)ؿ برامج تقويمية تسمو ف 

يجػاد  مػوؿ لنقػاط اللػعؼ والصػعوباي الموجػود    وذلػؾ واتخاذ القراراي الخاصة باللبط طرى إ
 .توافق كؿ بش

ت ديػػد الهػػداؼ الخاصػػة   -بشػػكؿ جمػػار   -تـ ومػػف الممػػـ فػػ  هػػذد المر مػػة رف يػػ
مػوف متعاقػديف لمعمػؿ مػدى مميئػة يكػوف فيمػا المعم بيئػة فػ  بتقويـ التدريس مػف قبػؿ الطػ) 

لرلػػاء هيئػػة  ال يػػا . وقػػد  اولػػي وزار  التعمػػيـ العػػال  رف تطبػػؽ سياسػػة التقػػويـ المسسسػػ 
نخفض مػف موف رمػن تقػويـ مػستغناء رف ررلائما ممف ي صمعاي اإلالتدريس مما يتيو لمجا

 جراء باء بالفشؿ.قبؿ الط)  د لكف هذا اإل
جػػراء رممػػ  يػػتـ مػػف خ)لػػه تقيػػيـ واقػػع معػػيف د إذا كػػاف التقػػويـ هػػو إإلػػافة إلػػن هػػذا

لمػذد المعػايير هػو لػرور   رػداد الجمػار انط)قػػًا مف مجمورة مف المعايير الم ػدد د فػنف اإل
 ومف ،ـ يكوف له داللته وقيمته ف  رريف الجميع. جراءم صوؿ رمن انتماء الجميع لمذا اإلل

وال شػؾ والقيػاـ بػاإلجراءاي التقويميػة.  وت ديد هذد المعػايير تتػيو بنػاء ردواي التقػويـ
 وجمػػة نظػػر الطػػ)  هػػن مر مػػة مممػػة فػػ تم،ػػؿ   مػػة جمػػع البيانػػاي وبخاصػػة تمػػؾ التػػ رف مر 
 المعايير. ت ديد

 وعٍى. از حكي ذىالتصازكية يف أصد: املسحمة الجاٌية

مواجمػة الراء وتصػوراي لمطػ)  قػد تكػوف مغػاير   د يكػوف المعمػـ فػ ف  هػذد المر مػة
)ؼ بػيف تصػوراته وتصػوراي اآخػريف  رى يقػارف المعمػـ خػتد وهنا يدرؾ مػدى اإلما يعتقدد هول

ققػػي بالفعػػؿ مػػف وجمػػة نظػػر ت  ونتػػائج الػػتعمـ التػػ  هػػذد المر مػػة بػػيف مقاصػػدد التربويػػة فػػ 
  .الط)
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النقػػد البنػػاء  مػػف الراء الطػػ)  يقػػـو المعمػػـ بتطبيػػؽ اسػػتراتيجية تقػػـو رمػػن وانط)قػػػػًا
إلػن طػرح لممعمػـ ومػف المفتػرض رف تقػود هػذد الممارسػاي الت ميميػة الناقػد  والت ميؿ المنطقػ . 

روجػػه التصػػور وكػػذا التصػػوراي التػػ  تلػػمف  مػػف شػػننما رػػ)ج مجمورػػة مػػف المقتر ػػاي التػػ 
 طور فيما يخص نقاط القو .ر والتستمرااإل

 :  مذد العمميةد البد مف توفر شرطيفد همال ولك  يت قؽ النجاح
  الطػػػ)  بنيػػػة صػػػادقة وتعػػػاوف  قيقػػػ  لدواي التقػػػويـ طاإلسػػػتبياناي رو رف يسػػػتجي -1

 المقاب)ي .
 رف يتقبؿ المعمـ النقدد ورف يعتبر الراء الط)  مكونػًا ممًما لمواقع التربوي. -2

رننا نطبؽ مدخؿ تفارؿ الذاي مع ذاي الخػريف  يػ  تتواجػه  رطيف يعن وت قؽ هذيف الش
 لنا صور  شاممة لمموقؼ التربوي.اآراء وتتبادؿ وتتفارؿ مما يتيو 

 وٍّجية تكويي التدزيس وَ قبن الطالب  سادسًا: 

تصػػميـ وتجريػػ  برنػػامج تقػػويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ الطػػ)  رمػػن منمجيػػة بنػػاء  يعتمػػد
ير والمسشػراي الخاصػة بعػدد مػف الم ػاور رو الم كايد وهػن منمجيػة قائمػة رمػن ت ديػد المعػاي

شاممة ومتكاممة رػف  ريةيمـز رف تكوف هناؾ رسية تنظيولبناء المعايير الجوان  المراد تقويمما. 
المصػػادر البشػػرية  دورممياتػهد مخرجػاي الػػتعمـ بػهد دور المعمػػـ والمػػتعمـرهدافػػهد جوانطالتػدريس 

يػػتـ اسػػتخراج رػػدد مػػف المعػػايير التػػ  ومػػف هػػذد الرسيػػة التنظيريػػة المتكاممػػة  . والماديػػة... إلػػخ
لمختمفػة المػػراد إخلػػارما لمتقػػويـ. لم كػـ القػػيـ رمػػن الجوانػػ  ا اػػػػً دقيق يفتػرض رف تكػػوف مرجعػػػًا

المرئيػػة الدالػػة رمػػن السػػماي مػػف المسشػػراي ط تـ ترجمػػة المعػػايير إلػػن رػػددد يػػوفػػن خطػػو  تاليػػة
دا  المناسػػػبة لمقيػػػاس ختيػػػار الرجمػػػة المسشػػػراي ت ػػػدد لنػػػا الطريػػػؽ فػػػ  اوتوجػػػود المعيػػػار . 

طاسػػػتبيانايد مقػػػاب)يد م) ظػػػة مباشػػػر د إلػػػخ د رى رف طبيعػػػة المسشػػػر هػػػن التػػػ  ت ػػػدد ردا  
 قياسه.

رمػػن - ريس مػػف قبػػؿ الطػػ)مجػػاؿ تقػػويـ التػػد فػػ -اسػػاي هػػذاد وقػػد ارتمػػدي معظػػـ الدر 
 غيرها مف ردواي التقويـ الخرى. ستبياناي رك،ر مفاإل
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 وف  السطور التالية رصد لخطواي إجرائية لمذد المنمجية.
 تكويَ جمىوعات عىن صغرية -1

ظيـ الزمن  لكؿ مشارؾ والوقي الذي يتػاح لػه مجموراي العمؿ رمن التنتكويف ويعتمد 
ة بػيف ررلػاء كػؿ مجمورػ د كما يمكف الخذ ف  اإلرتبار مدى التوافؽ الفكػريركة بفارميةممشال

 سواء مف  ي  التخصص رو نقاط اإلهتماـ.
رمػػن  -وفػػؽ الجػػدوؿ الزمنػػ  المعػػد لػػذلؾ  -هػػذد المجمورػػاي  ويرتكػػز العمػػؿ داخػػؿ

الجود  د وت ديػػد سػػماي الػػتعمـ المتسػػـ بػػداؼ تقػػويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ الطػػ) التعريػػؼ بنهػػ
قػػدـ خدمػػة تعميميػػة ذاي جػػود  تكػػوف مسسسػػة ت لمسسسػػة كػػ طالسػػماي الواجػػ  توافرهػػا داخػػؿ ا

 ايير تقػػػػػػػػػػػػويـ التػػػػػػػػػػػػدريس داخػػػػػػػػػػػػؿ المسسسػػػػػػػػػػػػة.ت ديػػػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػػػ راليػػػػػػػػػػػػة د ورخيػػػػػػػػػػػػرًا
 :  اإلشار  هنا إلن رمريف ممميف روتجد
رمػن  -قبؿ البدء ف  الخطو  السابقة ومػا ت تػوي مػف خطػواي فرريػة  - لرور  الوقوؼ .1

تػدريس مػف قبػؿ الطػ) د لف ذلػؾ مػف شػننه ي العامميف بالمسسسػة  ػوؿ تقػويـ التصورا
ال ينفصػؿ رػف نتػائج  د فتصػور المػرءرف يسارد ف  ت ميؿ نتائج التقويـ ف  خطػو  ال قػة

ر)قػة موجبػة بػيف تقػويـ الطػػ)   - تمػػاؿ راجػو وهػذا ا -تقػويـ تدريسػهد رى رنػه هنػاؾ 
     .كفكر  التقويـ مف قبؿ الط)  وبيف تصور رلو هيئة التدريسلمتدريس 

الوصػوؿ إلػن وجمػة نظػر  د ريرلية مشتركة  وؿ اآراء المتفرقػةالبد مف الوقوؼ رمن ر .6
 الغالبية العظمن مف المشاركيف ف  النقاش وال وار. فؽ  ولماتػتػ غالبة

 :  تالية ترجمة واقعية لمذد العناصرالسطور ال وف 
 مف قبؿ الط) .ؿ تقويـ التدريس ت ديد التصوراي  و .1
 تدريس مف قبؿ الط) .ت ديد رهداؼ تقويـ ال .6
 ت ديد خصائص التدريس الجيد. .0
 ت ديد معايير تقويـ التدريس. .0

  وؿ تقويـ التدريس مف قبؿ الط)  جميع المشاركيف ف  رممية التدريس تصوراي ت ديد  -
مػيف وغيػرهـ مػف د تبيف رف تصوراي المعمة الدراساي والب و  العممية ف  هذا الشنفبمراجع

ية المختمفة تنقسـ إلن ،)  فئاي: موافقػوفد معارلػوفد موافقػوف العامميف بالمسسساي التعميم
 بشروط.
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 كسة تكويي التدزيس وَ قبن الطالب.: املعمىوُ املؤيدوُ لفالفئة األوىل-
ومػف تػدريس مػف قبػؿ الطػ)  لػرور   تميػة. وهذد الفئة مف المعمميف تعتبر تقويـ ال  

 والمـ: رم،مة رق
رممية التقويـ لرور  لف هػسالء الطػ)  هػـ معممػوا المسػتقبؿ  راؾ الط)  ف ف اشإ"  

المستقبؿ والبد ورف يكوف لمـ رري فيمػا يتمقونػه مػف إرػداد فػ   وسيقع رمن راتقمـ تعميـ اجياؿ
 "  مر مة التعميـ الجامع 

اي المقػػرر  ن ػػف نسيػػد بشػػد  هػػذد الممارسػػاي لف الطػػ)  لػػديمـ القػػدر  رمػػن تقػػويـ"  
 "  ائمـ ستكوف ذاي قيمة لنا كمعمميفد وال شؾ رف ردود رفعالمـ والر التدريسية الت  يدرسونما

د فمػـ يخمػؽ لػديمـ شػعورًا بالمسػئولية واإلنػدماجإف تقويـ التػدريس مػف قبػؿ الطػ)  "  
 ية التدريس مسئولية مكافئة تماًما لمسئولية المعمـ".مسئولوف رف رمم

الػػػنمط مػػػف التقػػػويـ لػػػه دور فعػػػاؿ فػػػ   مػػػف المعممػػػيف رف هػػػذاكمػػا تعتقػػػد هػػػذد الفئػػػة 
 :  تشخيص التدريس. وهذد رم،مة مف الرائمـ

رتبػار رنػه يولػو التػدريس مػف قبػؿ الطػ)  مفيػد جػًدا إذا مػا رخػذنا فػ  اإل "إف تقويـ  
 نقاط القو  ونقاط اللعؼ لمقرر ما".بج)ء 

وراي التػ  ال تتوافػؽ مػع د المولػت ديػ يـ التدريس مف قبؿ الط)  يسمـ فػ إف تقو "  
 "  مستمر  لم توى المقرراي الدراسيةجراء ممـ يم،ؿ مراجعة منتظمة و ا تياجاي الط) د وهو إ

هػو نقطػة انطػ)ؽ لعػ)ج النقػاط التػ  يرونمػا الطػ)  بننمػا إف تقويـ التدريس مف قبؿ الط)  "
 نقاط لعؼ.

و،يقػػػًا  طػ)  يػرتبط ارتباطػػًاريس مػف قبػؿ اليرى هػسالء المعممػيف رف تقػويـ التػد ورخيرًا
 :  بالممارساي التدريسيةد ومف رم،مة هذد اآراء

د ت مؿ رسية جديد  يمكف رف تسمـ ف  تطوير الممارسػاي التدريسػية إف الراء الط) "  
 نمية الممنية المستدامة لممعمميف".وت قيؽ الت

 ن الطالب كسة تكويي التدزيس وَ قب: املعمىوُ املعازضوُ لفالفئة الجاٌية -ب

قبػؿ الطػ)  هػو سػمطة تعطػن لمطػ) د  هسالء المعمميف يروف رف تقويـ التػدريس مػف  
 :  واليج  رف يكوف ذلؾ. ومف رم،مة هذد اآراء
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 امػػف خ)لمػػ د يمتمػػؾ الطػػ)  سػػمطة كبيػػر  وهػػـ"فػػ  تقػػويـ التػػدريس مػػف قبػػؿ الطػػ)   
ذا ديستطيعوف رف يت كموا ف  المسػتقبؿ اإلداري والممنػ  لممعمػـ مػا ررادي اإلدار  رو المدرسػة  وا 

   ."لمما نتائج تقويـ الط)  دارمػًا كافاإلستغناء رف المعمـد 
   ."وتعد إلارة لموقيد "إف كؿ وسائؿ التقويـ بخ)ؼ اإلمت اناي ال قيمة لما  

. ومػػف ويػػرى هػػسالء المعممػػيف رف الطػػ)  غيػػر مػػسهميف لم كػػـ رمػػن التػػدريس وجودتػػه
 :  رم،مة الرائمـ

   .صدار  كـ رمن معمميمـ"القدر  الكافية إلس لديمـ الط)  لي"  
تقػويـ تعتمػد رمػن المجاممػة لممعمػـد وهػذد ظػاهر   قيقيػةد وهػذا د رغم  رنواع ال"رندنا  

   ."ما يقود الط)  غالبػًا إلن إرطاء الراء غير  قيقية
   ."ً) لمط)  لت صؿ رمن رفلؿ تقويـسم ػًارف تلع امت ان يكف "  

: ـ التػدريس مػف قبػؿ الطػ) ء المعمميف رمريف ممميف يتعمقاف بتقويد يبرز هسالورخيرًا
"إذا : ردـ جدوى هذا النمط مف التقويـ. ومػف رم،مػة هػذد اآراءالوؿ يتعمؽ بال رية الكاديمية و 

 صػوؿ رمػن تقػويـ لمكاف المقرر بطبيعته معقًدا مف  ي  الفكػارد فػنف المعمػـ سػيكوف معرلػػًا 
   ."غير دقيؽ ومنخفض

   ."لكاديمية لممعمـإف تقويـ التدريس مف قبؿ الط)  يمكف رف ي د مف ال رية ا"  
د ومػف ،ػـ فػنف كػؿ اآمػاؿ "رننا لػـ ن صػؿ اط)قػػػًا رمػن نتػائج التقػويـ الػذي ينػادى بػه  

   .النمط مف التقويـ ليسي إال سرابػًاالمعقود  رمن هذا 
  .وَ قبن الطالب وفل ضوابط حمددة املعمىوُ املؤيدوُ لتكويي التدزيس :الفئة الجا لجة -ج

ر  تقػػػويـ د البػػػد مػػف تػػػوافر رربعػػػة لػػػوابط لتنفيػػػذ فكػػػمػػػف المعممػػػيفلمػػػذد الفئػػػة  وفقػػػػًا
 التدريس مف قبؿ الط) .

ياناي رف هػذا الػنمط مػف التقػويـ طرهدافػهد اجراءاتػهد اللياتػهد البد مف تزويد الط)  بقوارد ب -
 ردواته... إلخ .

 )  رمن قنارة تامة بمذد الفكر .هسالء الطالبد مف رف يكونوا  -
 لتقويـ التدريس مف قبؿ الط) . البد مف وجود الئ ة تنظيمية -
 اإلجراءاي المكانية والزمنية الت  يجرى فيما وخ)لما التقويـ.البد مف ت سيف  -
 ت ديد خصائص التدريس الجيد -
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 :  رها ف  التدريس الجيدد وهنالدراساي رمن ردد مف الخصائص الت  يج  توافاتفقي معظـ 
 درمػاكف ممارسػة النشػطة المختمفػةد د : طالقارايد الفصػوؿد المعامػؿبيئة ت تية رالية الجو  -

 ... إلخ .
د تصػميـ هػذد البػرامج رمػن توصػيؼ : ويعتمػة متكاممة ومنظمػة وواقعيػة و دي،ػةبرامج دراسي -

البػد ورف يرارػن التجػانس والتػوازف و ؾ فيه جميع رطراؼ رممية التعمـ. بؽ لكؿ برنامج يشار سا
  والممػػػاراي ي المتعممػػػيف وا  تياجػػػاي سػػػوؽ العمػػػؿبػػػيف المقػػػرراي الدراسػػػية وبػػػيف إ تياجػػػا

مرونػػػة والبػػػد مػػػف رف تتسػػػـ هػػػذد المقػػػرراي بنػػػوع مػػػف اللوظيفيػػػة المطموبػػػة لممنػػػة المعمػػػـ. ا
 والخلوع المستمر لمتقويـ.

لتدريسػػػية رتمػػػاد رمػػػن المػػػداخؿ ا)ؿ اإلديناميكيػػػة وفعالػػػة: وذلػػػؾ مػػػف خػػػبيداجوجيػػػة  تطبػػػؽ -
وف د ومػف ،ػـ يسػتطيعمطػ)  ببنػاء المعرفػة رػف فمػـ رميػؽتسػمو ل والطرائؽ والسالي  الت 

 تطبيؽ هذد المعارؼ والدواي ف  المواقؼ الجديد  بشكؿ فعاؿ.
 بيئة دراسية متعاونةد ديمقراطيةد فعالة ومشجعة رمن اإلبداع. -
 نته ويسعن دائًما إلن تنمية ذاته ممنيػًا.ي الوظيفية ال)زمة لمممعمـ خبير يمتمؾ الممارا -
وهػػن تطبػؽ سياسػة الشػػفافية والعدالػة. د ديمقراطيػػة تػدرـ جػود  التعمػػيـ و إدار  فعالػةد مبدرػة -

 د كمػا رنمػا مسػئولة رػف لػوابط الميزانيػةالقوارػد والسياسػاي داخػؿ المسسسسػةمسئولة رػف 
 وسبؿ انفاقما بشكؿ رشيد وفعاؿ.

د وذلػػؾ التػػدريس ورنمػػاط الػػتعمـتطػػوير جػػود  التعمػػيـ وفارميػػة  ؿ يسػػمـ فػػ نظػػاـ تقػػويـ متكامػػ -
 رنماط متعدد  مف التقويـ البنائ  والتجميع . رمن باإلرتماد

   ت ديد معايير تقويـ التدريس الجيد-
خاصػػة بت ديػػد خصػػائص التػػدريس الجيػػدد يسػػتطيع مػػف الخطػػو  السػػابقة وال انط)قػػػػًا

لمعػايير الخاصػة رف يتوصموا إلػن مجمورػة مػف ا -وفؽ ديناميكية العمؿ الجمار   -المعمموف 
هػذد المعػايير وفػؽ م ػاور رربعػة هػن: وقد اتفقي معظػـ الدراسػاي إلػن تقسػيـ بتقويـ التدريس. 

بيئػػة الػػتعمـد العمميػػاي المرتبطػػة بالتػػدريس طالتخطػػيط والتنفيػػذ د تقػػويـ الطػػ) د المنػػتج طنػػواتج 
ييـ العػػاـ وانطبارػػاي يػػرتبط بػػالتق خامًسػػا ااؼ إلػػن هػػذد الم ػػاور الربعػػة م ػػورً ويلػػالػػتعمـ . 

   المتعمميف ومدى رلاهـ رف المقرر.
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 التخطيط والتٍفير(العىميات املستبطة بالتدزيس ) احملوز األوه:

 :املعايري

 اإللتزاـ بنهداؼ البرنامج. .1
 التنظيـ الدقيؽ لم توى المقرر. .6
 ولوح رهداؼ المقرر. .0
   ة الهداؼ العامة والسموكية.اقعيو  .0
 ط رهداؼ المقرر بنهداؼ البرنامج.ارتبا .5
 قرر مع النتائج الب ،ية ال دي،ة.توافؽ م توى الم .2
 لوسائؿ تعميمية مفيد  ومناسبة. ختيار الدقيؽاإل .2
 الم توى مع ا تياجاي المتعمميف.توافؽ  .2
 تنوع طرائؽ التدريس. .2
   ميف.تعملألنشطة المقدمة لمم المعرف ال مؿ  مناسبة .13
 ولوح الشرح والتفسير. .11
 است،ار  دافعية الط)  الفكرية. .16
 ار  الفارمة لتفار)ي المتعمميف.داإل .10
 بمدى ما  ققه الط)  مف تقدـ. االهتماـ .10
 التواصؿ الفعاؿ مع الط) . .15
 لتغذية الراجعة المقدمة لمط) .دقة ا .12
 رمؽ معارؼ المعمـ. .12
 شرح المقرر. ر،ناءمعمـ و ماسته اهتماـ ال .12
 النشطة المقدمة لمـ. لمتعمميف ف انخراط ا .12
 مـ.التواصؿ مع المع المرونة ف  .63
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 : تكويي الطالب الجاٌياحملوز  -

 :  املعايري

 القياس لممماراي المراد تقويمما.مناسبة ردواي  .1
 .االمت افولوح رسئمة  .6
 دقة معايير التقويـ. .0
   .ختبارتص يو اإل نتماء مفجود  التغذية الراجعة المقدمة بعد اإل  .0

 بيئة التعمي : الجالح احملوز -

 : املعايري

 ية والتجميزاي داخؿ قاراي الصؼ.جود  البنية الت ت .1
 سبة روقاي الدراسة مع المتعمميف.منا .6
 مصادر التعمـ المرتبطة بالمقرر. سمولة الوصوؿ رمن .0

 ( سابع: املٍتج )ٌواتج التعمياحملوز ال-

 املعايري : 

 المقرر وم تواد.رلا المتعمميف رف  .1
   . ر رزد المتعمموف ف  التعمـ داللة التعمـ طالتقدـ الذي .6

وت ديػد المعػايير الخاصػة د بعاد رو الم اور الربعة لمتقػويـهذاد وبعد الوقوؼ رمن ال
يػار إلػن مسشػر رو رػدد مػف ترجمػة كػؿ مع بكؿ م ورد باي المر يسيرًا وال يستمـز إال دقػة فػ 

الم) ظػة. وتػنت  بعػد ذلػؾ اختيػار سػمـ التقػدير إف ربػاراي قابمػة لمقيػاس و إلػن  المسشػرايد ري
يفلػػموف مقيػػاس التػػدرج  -غيرهػػا و  روربػػا فػػ  -د والبػػا ،وف ارو خماسػػيً  كػػاف ،)،ًيػػا رو ربارًيػػا

.  ال،)،  رو الخماس  رمن وجه العمـو
م) ظػة رو  د سػواء بطاقػةصػاغملقياس المناسبة وفؽ المسشػر الردا  اويختار المقـو 

فػنف الدا  الك،ػر مناسػبة هػن  دالػة تقػويـ التػدريس مػف قبػؿ الطػ)   مة. وفػ استبانة رو مقاب
ي صؿ رمن معموماي يسػتطيع مػف خ)لمػا  مكف استخداـ استبانة شبه موجمة ك د وياإلستبانة
   ػًا إلن جن  مع الت ميؿ الكيف .جنب استجاباي الط)  وت ميمما ت ميً) كيفيػًاتفسير 
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  زكة بعد تطبيل أداة الكياسديٍاويكية املصاسابعًا:  

 :  تتم،ؿ المشاركة ف  هذد المر مة ف  النقاط التالية
 رمن رباراي اإلستبانة بشكؿ مولور  ودقيؽ. باالستجابةيقـو المعمـ نفسه  .1
يمػا يرصػد المعمػـ النسػبة د وفائج التقويـ الخاصة بآراء الط) قرر رمن نتمستاذ اليطمع ر .6

د بػاراي / بنػود كػؿ م ػور بشػكؿ منفصػؿم ور ورمػن ر ستجابة الط)  رمن كؿالعامة إل
 النتيجة العامة لتقويـ المقرر. ،ـ يطمع المعمـ رمن

 وبيف تقييـ الط)  لنفس المقرر.يقارف المعمـ بيف تقييمه لممقرر  .0
 نفس المقرر. ف   والتشابه بيف التقييميف طالط)  والمعمـ االخت)ؼي دد المعمـ روجه  .0
 طإف وجد  ف  العباراي الت  رظمري هذا اإلخت)ؼ. خت)ؼااليفسر المعمـ سب   .5
د وذلػػؾ ي ػػدد المعمػػـ العبػػاراي التػػ  كػػاف التقػػويـ فيمػػا منخفلػػػًا ولػػـ ي ظػػن برلػػا الطػػ)  .2

 جميعما.مستوى العباراي  رمن
 يه مع ط)به رمن رنه نقاط لعؼ.تفؽ فمعمـ اللية التطوير والت دي  لما ايلع ال .2
 تائج التقويـ.يستشير المعمـ رقرانه ف  ن .2
النصػػائو  مركػػز التقػػويـ واإلمت انػػاي المسػػتوط بػػه ط يقػػدـ مكتػػ  الػػدرـ الفنػػ  والتربػػوي .2

اء والتخطػػػيط والتنفيػػػذ الد المقػػػرر بمػػػدؼ الت سػػػيف والتطػػػوير فػػػ  سػػػتاذوالرشػػػاداي ل
 والتقويـ.

 ةـىـاتـخ

ـ تدريس مف قبؿ الط)  خطو  مممػة فػ  ت قيػؽ جػود  التعمػيـد ومػف ،ػيم،ؿ تقويـ ال
ف ارتبػرد د  تػن ء الط)  هن مصدر لمـ ال يمكف اإلستغناء رنهوالرا تطبيؽ التدريس الفعاؿ. وا 

د إذ رف الراء المقيد  فائد  كبير  لممعمػـ نفسػههذد الممارسة  البعض سمطة مفولة لمـد فنف ف 
 ردائه التدريس  وبيئة التعمـ ككؿ.ط)به هن صور  واقعية لما يمكف تكوينه رف 

د بػؿ ؿ الط)  رمن رنه مصدر رقػا  إداريالنظر إلن تقويـ التدريس مف قب وال ينبغ 
فػآراء الطػ)  ليسػي ظر إليه رمن رنه مصدر توجيه ودرـد ال إجبار فيه وال إكػراد. الجدر رف ين
 بيف فيما ردـ الدقة والمولورية.ممزمة إف ت
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