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 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 מינהל עובדי הוראה

 התמחות וכניסה להוראהא' אגף 
 في المدارس التدريسب ينصخص   ات والُمتصخص   للُمتمردود ُمنتَصف السنة_ 

 الُمتخصصين بحسب ما جاء في وثيقة أبعاد التقييم الواردة في أداة تقييم
 صخصّ التِمن كانون الثاني في سنة  15_ألــ حتّى، ة/المرافق ة/علموالمالمدرسة، يمأله مدير/ة 

 
بهدف تقديم مردود  ص/ة، والمتخّصِ ة/قرافِ المُ  ة/معلّ والم"مردود منتصف السنة" يُقدَّم كتلخيٍص مكتوب يوثِّق محادثةَ المردود التي تّمت باشتراك مدير/ة المدرسة، 

. يتطّرق المردود إلى أبعاد التقييم الواردة في خارطة األبعاد " ا/ملهِمن أجل مواصلة ع ا/وإلرشاده ،في العمل ا/عن أدائه ص/ةتخّصِ لمُ ل صات الُمتخّصِ لتقييم  ُمستقبًلا

ا ل ، والمرشَّحات والمرشَّحين للحصول على تثبيت في جهاز التعليم". بالتعايم صينوالُمتخّصِ  ا ، لدى كتابة المردود.لخارطة األبعاد تكون أساسا   محادثة وِمئْشارا

 بحسبتحسين في األداء، ل األمور التي مازالت بحاجة، وبشكل جيّد اتّم إنجازه التي األمور شمل تحديدَ تت أساساا لمحادثة، كين/اشترِ ردود كّلِ واحٍد/ةٍ ِمن المُ ميشّكل 

 يمكن تحسين األداءات.  بواسطته ، والتفكير في األسلوب الذيبنماذجوالتثبيت )الدعم( العروض والمستوى المطلوب؛ وذلك  باالعتماد على: المشاهدات، 

ز/ة مِ  ة/صللُمتخّصِ يُقدَّم المردود  ز/ة الستاج( في الكليّة أو الجامعة بواسطة التعليمب صالتخصّ ن خًلل النموذج التالي. تُرَسل نسخة عن المردود إلى ُمرّكِ ، )ُمرّكِ

   درسة.في الم ة/صُمتخّصِ للأخرى في الملّف الشخصّي   نسخة توَضع .ة/صالُمتخّصِ 
 التعليمب ة/صالُمتخص   تفاصيل 

         -     
  التعليمب ة/صالُمتخصّ اسم   رقم الهويّة 

           
 الرمز البريديّ  

 

  E-Mailعنوان البريد اإللكترونّي     العنوان للمراسلة البريديّة 

                       

  رقم الهاتف  رقم هاتف آخر )النقّال( 

 
  

  

 
 التخصصاسم المؤّسسة التي تجري فيها ورشة 

 
 تأّهل/ت لتعليم موضوع/مواضيع

  

 
 

 صالتخص  عن إطار العمل خالل فترة  تفاصيل 
       

          من تاريخ    حتّى تاريخ  اسم المدرسة 

                     

 
 رمز المدرسة

 
 رقم هاتف المدرسة

 
    سم مدير/ة المدرسةا

  

                        

 
 رقم الهويّة

 
 رقم الهاتف )النقّال(

 
 ة/ قرافِ المُ اسم المعلّم/ة 

 

    نعم         ال    

  ة/المرافق ة/للمعلّم    E-Mailعنوان البريد اإللكترونّيّ    رافقينعلمين مُ مخّريج/ة مساق لتأهيل   إذا نعم_ أين؟ 

     
 ال  نعم        

   

 ة/صالُمتخصّ  التعليم  التي علّمها عمواضي 

 

 حجم الوظيفة  

 

  ة/صالُمتخّصِ فيها  صفوف التعليم التي علّم  مرّبي/ة صفّ  ة/صالُمتخّصِ  
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 والمرشَّحات ،التعليمبصين صات والُمتخص   الُمتخص    لتقييم " األبعاد خارطة بحسب – السنة منتصف مردود

 "لتعليما جهاز في تثبيت على للحصول والمرشَّحبن

 ة/صالُمتخص    مع المردود محادثة على بناء   ،ة/المرافق ة/معل  والم ة/المدير يمأله

 :على اعتماًدا المردود، ملء يتم  

 تواريخ/تاريخ في ، ة/صالُمتخص    لدى دروس ا  ة/المدير مشاهدة________________________:_____________ 

 تواريخ/تاريخ في ة/صلُمتخص   ا لدى دروس اق راف  م المُ عل  الم مشاهدة______________________________________: 

 والمرشَّحين والمرشَّحات ، التعليمصين بصات والُمتخص   الُمتخص    لتقييم" األبعاد خارطة في التقييم أبعاد بحسب ، ة/صالُمتخص    مع محادثة 

 .(.النموذج آخر في  ُمرفقة األبعاد خارطة) "التعليم جهاز في تثبيت على للحصول

ة انطباعات  تقارير على والحصول فقط، عام 

)إضافي ة شهادات )تقارير 

 
ة نقاط ن عيني ة أمثلة على بناءً  ،ص/ ةالُمتخص    عمل في القو   :ا/عمله م 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ن عيني ة أمثلة على بناءً  ،ص/ ةالُمتخص    عمل في للتحسين بحاجة نقاط  :ا/عمله م 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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 آداب المهنة

 

ب   ال يفي بالمطلوب بالمطلوبيفي جزئيّا  يفي بالمطلوب المرك  

مة مع حتر  لغة مُ  استخدام يحافظ/تحافظ على

 الزميالت/والزمالء التلميذات،/التالميذ

 

   

 ا/المسؤوالت عنه /ينف ذ/تنف ذ تعليمات المسؤولين

 

   

ف وفق   ف/تتصر  فات ا للتعليمات ويتصر  على  الساريةالتصر 

العاملين في جهاز  موظ في الدولة، وبشكل خاص  على

 التربية والتعليم

   

 الطي بة  سمعةالو الجي دة صورةاليحافظ/تحافظ على 

 وزارة التربية )خدمة الدولة(لو ،لمدرسةل

 

   

الحضور إلى العمل،  على المواظبة على  يحرص/تحرص 

 ا،/ياباتهعن غ المسؤوالت عنه/ا/المسؤولين  تُعلم/علمويُ 

 ُمسبق ا

   

    األمانةيحرص/تحرص على االستقامة و

 _____________________أخر

 

   

 

 

 

 : ُمستقبلي ة عمل وطرائق عيني ة توصيات

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 :المدرسة في ة/ص الُمتخص    اندماج لكيفي ة موَجز وصف

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 :ة/صالُمتخص    فعل رد  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 :تواقيع

  ______________________ ___________________________ 
 توقيع                                                               ة/المدير اسم                                                      

  

  ______________________ ___________________________ 
  توقيع ةالمرافق / ة/المعل م اسم  

  ______________________ ___________________________ 
  توقيع ة/ص الُمتخص    اسم  

  ______________________ ____________________________ 
  توقيع ت/ُوجد إذا ة،/إضافي    ة/ُمقي  م اسم  

_________________________ 
 المردود محادثة جلسة تاريخ
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ن للحصول على تثبيت في جهاز التعليميححات والمرش  ، والمرش  التعليمب   صينصات والُمتخص   الُمتخص   رطة أبعاد لتقييم اخ  

 وتجاه التلميذات،/التالميذ تجاه االلتزام
 المدرسة

  

 خبرة في مجال المضمون وتدريسه
 

 
 

لتربيةدارة التدريس واإ  

 
 التعل م دائم   كشخص المعل م

 

 
 العالقة مع التالميذ/التلميذات

 
عالقة احترام، تنعكس في الحميمي ة واالهتمام، مبني ة 

، مع  حاجاتهم تلبيةعلى الثقة. تعمل على حل  مشاكلهم و

ة، وحقوقهم واحترامهم .المحافظة على ُممي زاتهم الخاص   

 _____________________ 

  
 التفكيروتطوير  المعرفة بْنيَنة

 
 والمفاهيم، األفكار،: ويفهم المعرفة مجال في متمك ن

  المهاراتف يعر. به المتعل قة والسيرورات والمبادئ
 طرائق يستخدم. ويطب قها األساسي ة البحث وطرائق
عة . عالية تفكير مستويات وتنمية المعرفة لبْنيَنة متنو 
.الشفهي   والتعبير كتابةال في معياري ة مهني ة   لغة   يستخدم  

 __________________________ 

  
 تخطيط التدريس وتنظيمه

 
 وللمهارات، المعرفة لمجالتخطيط الدروس  يالئم

 مع يتالءم بما وللقيم،( االجتماعي ة العاطفي ة،)الذهني ة، 
نالتلميذات، /التالميذ وحاجات التعليمي   المنهج  دمج خالل م 
عة تعل مي ة بيئات .محوسبة بيئات ذلك في بما ،متنو   

 __________________________ 
 

  
 المهني ة المسيرة خالل والتمه ن، التعل م

 (فقط عند تقييم مرّشحين/ات للتثبيت)

 
 حاجاته تحديد أجل ِمن، وبزمًلء وظائف بأصحاب يستعين

 بدافعيّة وذلك الشخصّي، للتطّور وقتاا ويستثمر للتطّور،

 في المهنيّ  للتطّور أُطر في ُمنظَّم  بشكل يشترك. داخليّة

 .تعليمه مجال
 _________________________ 

 
 مة لحاجات شخصي ةاستجابة ُمالئ  

 
ة،التلميذات /التالميذ حاجات يمي ز ر الخاص  ا يُظه  م   تفه 
ع  وفق ا حاجاتهم   ويلي ي بينهم االجتماعي ة وللفوارق للتنو 

 ويراعيالتلميذات، /التالميذ اهتمام مجاالت يحد د. لها
(. الجاري التربوي   عمله خالل ذلك،  يضع)اليومي 
ة للممي زات إدراكه مع عالية، توق عات .منهم لكل    الخاص   

 ____________________ 

  
 ة. واجتماعي  عاطفي ةتطوير مهارات 

 
 واجتماعي ة، عاطفي ة مهارات لتطوير برامج يعرف
 في البرامج هذه ويدمج جي د، تربوي   مناخ ولتنمية
ع. التعليمي ة العملي ة ، النقاش يشج   واألنشطة العاطفي 

.االجتماعي ة  
 __________________________ 

 

  
 تربيةالتدريس والتطبيق سيرورات 

 
 أهداف لتحقيق ومًلئِمة متنّوعة، تعليم طرائق يستخدم

 ويدمج يُشرك. التلميذات /التًلميذ وحاجات الدرس،

 قواعد على يحرص. التعلّميّة العملّية يفالتلميذات /التًلميذ

 بموضوعيّة واالعتراضات االضطرابات يعاِلج سلوكيّة،

.واألنظمة االحترام عًلقة على المحافظة مع ورويّة،  
 __________________________ 

  

ن التعل م  العملي   البحث خالل م 
 

_التعلّم_التقييم، التعليم سيرورة على تأّمليّة عمليّة يجري

 محادثات ِمن الِعبَر يستخلص .والمدّرب  زمًلئه شاركةبم

 .ذاته تحسين على ويعمل المردود،

 _________________________ 
 

 
التلميذات  /ح التالميذنجاشراكات من أجل 

 والمدرسة
 

 على التغل ب على تساعد التي المهني ة العوامل يمي ز
 التوصيات، ويطب ق يتشاور والمعضالت، الصعوبات

 وبماة، /بالتلميذ يتعل ق ما بكل   األهلَ  ويُحتل ن عاونيت
، بأنشطة   يتعل ق  عمل في يندمج. دائم بشكل مدرسي ة 
.الطاقم  

 __________________________ 

 

  
 التربية للقيم

 
 وقضايا مضامين، الصفي ة األنشطة وفي تعليمه في يدمج

ن  آني ة ُخلقي ة ومعضالت ن(، الساعة قضايا)م   حياة وم 
ا بمثابة  يكون. والتلميذات التالميذ  في شخصي ا نموذج 

فاته .تصر   

 __________________________ 

 

  
 والمردود التقييم

 
 يحلّل. وَرويّةٍ  بحكمةٍ  متنّوعة تقييم أدوات يستخدم

 والتقييم)البنائّي(،  التكوينيّ  التقييم ِمن النتائج ويستخلص

 ِمن كجزء التلميذات /ًلميذالت تقدّم يقيّم)الختامّي(.  النهائيّ 

 لبناء النتائج ويستخدم الروتينّية،_التعّلم_التقييم التعليم عمليّة

 المردود يستخدم. الصفّ  وتلميذات لتًلميذ عمل برنامج

.التعلّم عمليّة لدفع كوسيلة  

 __________________________ 
 

  
 زمالء مع تعل م

 
 )فقط عند تقييم مرشَّحين/ات للتثبيت(

 المعرفة مجاالت في التعليم سيرورات تخطيط في يشارك

 يشارك. المدرسة في التعلّم سيرورات في وكذلك المختلفة،

 أثناء يواجهها التي والصعوبات التخبّطات في زمًلءه

.الناجحة_التعلّم التعليم سيرورات في كذلك، عمله  

 _________________________ 
 

 

 على حدًّ سواء.     لمعلّماتوا موّجهة للمعلّمين ، وهيذكرمكتوبة بصيغة الم رطةاخال 1


