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 عن المشارك معلومات أساسية
  جامعة اإلمارات –بكالوريوس تربية  المؤهل الجامعي

 

 

 

 

 *************** الرقم الوظيفي اإلمارات الجنسية

 اللغة العربية  المادة التي يتم تدريسها 

  سنوات 10 دد سنوات الخبرة في الميدان التربويع

 2008 بوزارة التربية والتعليمتاريخ التعيين 

  تاريخ االنتقال 2008 تاريخ التعيين تاريخ التعيين بالمدرسة او االنتقال إليها

 *************** فاكس *************** هاتف أرقام االتصال بالمدرسة

 *************** بريد إلكتروني *************** هاتف متحرك قنوات االتصال بالمشارك

 *************** العنوان البريدي للمشارك

 

 

 شخصية صورة

 إلكترونية

 



                                                                          

 

 مستخلص االستمارة 

 

 

 

 عام من ارااعتب جيس جبل بمدرسة والتعليم التربية بوزارة بالعمل التحقت و ، جدا جيد بتقدير 2007 عام التربية كلية -  اإلمارات معةجا من تخرجت حصة المعلمة

 ، بتدريسها تقوم التي الصفوف في التاسع الصف طالبات نتائج في إيجابية بنمطية تحسنا المعلمة حققت ؛ األخيرة الثالث السنوات وفي ،  عربية لغة كمعلم 2008

 جانب من استراتيجيا إلتزاما يعكس ما وهو التعليمي قالنطا و المدرسة مستوى على العربية اللغة مادة في التاسع الصف بنتائج مقارنة األفضل هو التحسن هذا وكان

 االختبارات وفق العربية اللغة في عالية بمهارات الطلبة بنسبة المتعلق 2021 اإلمارات لرؤية الوطنية األجندة في االستراتيجي المؤشر مستهدف لتحقيق المعلمة

 على 2017 لعام% 68 المؤشر نتيجة) الهمم صاحبات من طالبات 3 بينهم من% 79 المعلمة رسهاتد التي الصفوف في نسبته تجاوزت والذي (وكتابة قراءة) الوطنية

 . (الوزارة مستوى

 المتميز المهني األداء في كبيرا دورا االخيرة الثالث الدراسية السنوات خالل المعلمة قدمتها% 62.2 بنسبة ابتكاريا تطبيقا 23 بينها من إبداعية فكرة 37 لعدد وكان

 قيادة انعكست ولقد ، بالوزارة العربية اللغة مناهج تطوير لجنة في المعلمة اختيار عن فضال ، مبتكرة تدريس وأدوات استراتيجيات تضمنت والتي إليه مشارال

 الدراسي والفصل 2018-2017 الدراسي العام خالل الرسمية التطوع منصة على معتمدة تطوع ساعة 172 لعدد وتقديمها عمل وفرق لجان 6 لعدد المعلمة وعضوية

 خالل تدريب ساعة 74 عدد على حصولها إلى وباإلضافة ، الطالبات لدى الناقد والتفكير والتفاعل الجماعي العمل مهارات تنمية في كبيرا دورا الحالي العام من األول

 .يةالتدريب النواة في معتمدا مدربا باعتبارها تربويا 289 لعدد محاضرات 3 عدد قدمت أيضا انها إال االول الدراسي الفصل



                                                                          

 

 وصف وتفريغ االستجابات درجة( 45)االنجازات المهنية للمعلم المعيار األول   -1

قائمة المرفقات 
 واألدلة

الدرجة 
 المستحقة

يفية  والتزامه  بتحقيق المستهدفات الكمية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم ومدى تجانس خطة المعلم نسبة تحقيق المعلم ألهدافه الوظ 1-1
 –أصحاب الهمم بمختلف تصنيفاتهم  –المتاخرين  –المتفوقين  –الفصلية مع موجهات الوزارة ودرجة مراعاتها لفئات المتعلمين المختلفة )الموهوبين 

 (درجات 8)وغيرها( 

 2018/2019المخرجات التعليمية في ضوء الخطة الوظيفية للعام 

 النمطية تحليل السببية

المستوى المحقق 
حتى  2019/ 2018

نهاية الفصل الدراسي 
 األول

المستوى 
المستهدف 

2018/
2019 

المستوى 
 المرجعي
 المحقق

2017/2018 

المستوى 
المرجعي 
المحقق 

2016/2017 

 م الوظيفية األهداف المؤشرات والمقاييس 

لم يتحقق المستوى المستهدف 
 لقلة عدد الصفوف والطالبات

 اسبوعيا عدد الساعات التدريسية حصة 20 حصة 22 حصة 26 حصة 24 إيجابية
 

ة اعداد وتنفيذ خطة العمل السنوي
من الساعات واألنشطة التعليمية 

لطالبات الصف والتربوية والثقافية 
 التاسع في مادة اللغة العربية و

 يئة أمنة وجاذبة للتعلم التي توفر ب

1 

مبادرة "صفي عالمي الممتع " 
ومبادرة "توظيف فن المقامات 

 في مادة النحو "

التعليمية لرفع عدد المبادرات  1 1 1 2 إيجابية
المستوى التحصيلي لطالبات 

 الصف التاسع

حات ابتكارية  لتطوير تقديم مقتر عدد األفكار اإلبداعية أفكار 10 فكرة 15 أفكار 3 فكرة 12 إيجابية 
والمدرسية وبيئة البيئة الصفية 

 المجتمع المدرسي

2 

 عدد التطبيقات االبتكارية تطبيقات 6 تطبيقات 9 تطبيق واحد تطبيقات 8 إيجابية 

ارتفاع نسبة تطبيق األفكار 
االبداعية يرجع إلى استخدام 
 منصات متنوعة للمقترحات

 تطبيق األفكار اإلبداعية نسبة %60 %60 %33.3 %66.7 إيجابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقارير المقترحات 
اإلبداعية والتطبيقات 

من منصات  اإلبتكارية
وزارة التربية والتعليم 

وحكومتي ومنصة 
محمد بن راشد لالفكار 

 الذكية

 
 

 

 2019 -2018    عشر الخامسةالدورة   المعلم المتميز فئة نموذج استمارة 



                                                                          

 

 

 النمطية تحليل السببية

المستوى المحقق 
حتى  2019/ 2018

نهاية الفصل الدراسي 
 األول

المستوى 
المستهدف 

2018/
2019 

المستوى 
 المرجعي
 المحقق

2017/2018 

المستوى 
المرجعي 
المحقق 

2016/2017 

 م األهداف الوظيفية المؤشرات والمقاييس 

جد مجال لتحسين نتيجة يو
المؤشر في الفصلين الدراسيين 

 الثاني والثالث

نسبة الطالبات الالتي يتمتعن  %61 %62 %70 %58 سلبية
بمهارات التفاعل والمشاركة 

 والتفكير الناقد

طالبات تحسين مستوى استعداد 
 للتعلم التاسعالصف 

3 

التطوير المهني وتنمية القدرات  مدةعدد الساعات التدريبية المعت  93 112 100 64 إيجابية 
والمهارات التدريسية والصفية 
واإلدارية وتحقيق التنمية المهنية 

 الذاتية

4 

نظرا الن المعلمة حاضرت في 
موضوعات تدريبية حديثة مثل 
 االبتكار ومنظومة الجيل الرابع

عدد المشاركين في محاضرات   128 145 150 289 إيجابية
 التدريبيةالمعلمة في النواة 

عدد مبادرات الدولة التي أسهمت  2 2 3 3 ثابتة 
 فيها المعلمة

في تنفيذ مبادرات الدولة  ةالمساهم
ووزارة التربية والتعليم في مجاالت 
القراءة والتربية األخالقية وعام 

 وتطوير المجتمع المدرسي زايد

5 

تعزيز الجهود التطوعية لخدمة  ات التطوعية المعتمدةعدد الساع 94 100 100 72 إيجابية جمعيات  4التطوع في عدد 
 المجتمع  

6 

تطبيق برامج تعليمية مع تعزيز 
سلوكي للطلبة المتأخرين 

 وأصحاب الهمم

نسبة التقدم في النتائج الدراسية  %12 %17 %20 %19 إيجابية
 للمتأخرين دراسيا وأصحاب الهمم

 
 

فئات مختلف التوازن في دعم  
 لفة داخل الصفالمعلمين المخت

7 

انخفاض عدد البرامج 
والمشاركات الخارجية في 

معارض االبتكار والمسابقات 
 الوطنية والدولية

زيادة الطلبة الموهوبين نسبة  %4 %3 %5 %2 سلبية
والمتفوقين في الصفوف التي 

  تدرسها المعلمة

 

 
 
 

درسة تقييمية عن 
مدى مشاركة 

الطالبات وتفاعلهن 
 أثناء الحصة الصفية

 
 
 
 
 

كشوف معتمدة بعدد 
المشاركين في النواة 

 التدريبية
 
 
 
 
 
 

شهادة  بعدد 
الساعات التطوعية 
من منصة التطوع 

 المعتمدة
 



                                                                          

 

 وصف وتفريغ االستجابات درجة( 45)االنجازات المهنية للمعلم المعيار األول   -1

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 
إنجازات المعلم من حيث حجم  وجودة العمل المنجز وتوفير التغذية الراجعة المناسبة حول أداء الطلبة وسلوكهم  مقارنة  1-2 المستحقة

 (. درجات 6)بالخطة الموضوعة 
 جدول تحليل نتائج استبانة قياس الجودة المدركة لخدمات المعلم ودرجة رضا المعنيين عنها

  م
األبعاد 

  والمتغيرات
  األداءالعبارات المعبرة عن أبعاد الجودة ودرجة رضا المعنيين عن 

  معدل الجودة المدركة ودرجة الرضا

  خطة التحسينالتحليل و 
  لطالباتا  المعلمات  القيادة

أولياء 
  األمور

1  

  االعتمادية

م يق   %85 %88 %78 %83  الخدمات لمتعامليه من طلبة وأولياء أمور بالشَّكل المطلوب تماماالمعلم دِّ

 %85 %82 %79 %81 في معالجة مشكالت متعامليه المعلم يمكن االعتماد على   2
 

ة الخدمات بطريقة  صحيحة من أوَّ المعلم ُينجز   3  %83 %85 %82 %75 ل مرَّ
 

د المعلم يوفِّر   4  %90 %92 %88 %90 الخدمات في الوقت المحدَّ
 

 %90 %92 %88 %90 متعامليه بمواعيد إنجاز الخدمات المعلم يخطر   5
 

6  

  االستجابة

 سبوعياال نظرا لكثافة عدد ساعات النصاب %67 %65 %77 %72 الخدمات لمتعامليه بسرعة المعلم يوفِّر 
 أصبحتمع اولياء االمور فإن فرصة المتابعة 

 محدودة ويمكن التحسين من خالل تخصيص 
 وقت لمقابلتهم بعد انتهاء الدوام الدراسي

غبة في مساعدة متعامليه المعلم ُيبدي   7  %62 %65 %77 %79 الرَّ

 %65 %69 %76 %74 على استعداد دائم لالستجابة إلى طلبات متعامليه المعلم   8

9  

  الضمان

قة في نفوس متعامليه المعلم يغرس   %80 %80 %81 %82 الثِّ
 

 %83 %90 %88 %85 بشوش ولطيف دائماً المعلم   10
 

 %94 %96 %95 %90 متعامليه المعرفة التَّامة لإلجابة على تساؤالت المعلم يمتلك   11
 

12  
العناية 
  واالهتمام

 ارتفاع كثافة الصف الدراسي والتي تجاوزت %73 %79 %77 %75 تماماً شخصيا متعامليه اهالمعلم ُيعطي 
 جعلت من الصعوبة بمكان التفاعل طالبة  31

 الشخصي مع الطالبات ويمكن التحسين من 
 خالل إنشاء قناة على تليجرام مع الطالبات

 %70 %73 %75 %77 مع متعامليه بعناية فائقة المعلم يتعامل   13

م ي  14  %68 %71 %85 %79 احتياجات متعامليه المعلم تفهَّ

العناصر   15
  الملموسة

 %85 %88 %90 %85 ومتطورة يستخدمها في تقديم خدماته أجهزة ووسائل تقنية حديثة للمعلم تتوفر 
 

 %100 %100 %100 %100 بمظهر الئق وأنيق المعلم يتمتَّع   16
 

 بسبب استراتيجيات التدريس المبتكرة %85 %87 %85 %88 على تقديم األفكار اإلبداعية وترجمتها إلى تطبيقات مبتكرة قدرة متميزة للمعلم   االبتكار  17

 %77 %85 %82 %80  المعلمعموماً أنا راٍض عن الخدمات التي تلقَّيتها من   الرضا  18
  

 

 



                                                                          

 

 

درجة( 45)االنجازات المهنية للمعلم المعيار األول   -1  يغ االستجاباتوصف وتفر 

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 
 المستحقة

معدل نتائج التحصيل الدراسي لطلبة الصفوف التي يدرسها المعلم في مادة تخصصه قياسا بالمنهاج والمعايير الوطنية والعالمية  3-1
 درجات(. 7)ومدى تحسنها وتميزها من خالل المقارنات المعيارية  -إن وجدت –

 
 هذا وكان ، بتدريسها تقوم التي الصفوف في التاسع الصف طالبات نتائج في إيجابية بنمطية تحسنا المعلمة حققت ؛ األخيرة الثالث اتالسنو في

 إلتزاما يعكس ما وهو التعليمي النطاق و المدرسة مستوى على العربية اللغة مادة في التاسع الصف بنتائج مقارنة األفضل هو التحسن

 بمهارات الطلبة بنسبة المتعلق 2021 اإلمارات لرؤية الوطنية األجندة في االستراتيجي المؤشر مستهدف لتحقيق المعلمة جانب من استراتيجيا

 3 بينهم من% 79 المعلمة تدرسها التي الصفوف في نسبته تجاوزت والذي( وكتابة قراءة) الوطنية االختبارات وفق العربية اللغة في عالية

 ( .الوزارة مستوى على 2017 لعام% 68 المؤشر نتيجة) الهمم صاحبات من طالبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                          

 

 وصف وتفريغ االستجابات درجة( 45)االنجازات المهنية للمعلم المعيار األول   -1

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 
 المستحقة

 4)درسها المعلم في مادة أو مواد تخصصه نسبة التقدم الدراسي للمتأخرين دراسيا وأصحاب الهمم في الصفوف التي ي 4-1

 درجات(.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النمطية تحليل السببية
 2018المستوى المحقق 

حتى نهاية الفصل  2019/
 األولالدراسي 

المستوى 
المستهدف 

2018/2019 

 المستوى المرجعي
 المحقق

2017/2018 

المستوى المرجعي 
المحقق 

2016/2017 
 المؤشرات والمقاييس 

عليمية مع تعزيز تطبيق برامج ت
سلوكي للطلبة المتأخرين 

 وأصحاب الهمم

نسبة التقدم في النتائج الدراسية  %12 %17 %20 %19 إيجابية
 للمتأخرين دراسيا وأصحاب الهمم

 

 



                                                                          

 

 

 وصف وتفريغ االستجابات درجة( 45)االنجازات المهنية للمعلم المعيار األول   -1
 قائمة المرفقات واألدلة

لدرجة ا
 درجات(. 4)نسبة تحسن نتائج الطلبة المتفوقين في الصفوف التي يدرسها المعلم في مادة تخصصه   1-5 المستحقة

 
 

 

 النمطية تحليل السببية
 2018المستوى المحقق 

حتى نهاية الفصل  2019/
 األولالدراسي 

المستوى 
المستهدف 

2018/2019 

 المستوى المرجعي
 المحقق

2017/2018 

توى المرجعي المس
المحقق 

2016/2017 
 المؤشرات والمقاييس 

انخفاض عدد البرامج 
والمشاركات الخارجية في 

معارض االبتكار والمسابقات 
 الوطنية والدولية

نسبة زيادة الطلبة الموهوبين  %4 %3 %5 %2 سلبية
والمتفوقين في الصفوف التي 

 تدرسها المعلمة 

ئج الطلبة المتفوقين نسبة تحسن نتا %3 %1 %3 %1 سلبية
 في الصفوف التي تدرسها المعلمة

 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 وصف وتفريغ االستجابات درجة( 45)االنجازات المهنية للمعلم المعيار األول   -1

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 
 المستحقة

 جماعي والتفكير الناقد في الصفوف التي يدرسهامدى استخدام المعلم لمهارات التعلم  الحديثة مثل المشاركة والتفاعل والعمل ال  6-1

 درجات(. 3)

 
 

مع الطالبات  بهدف رفع معدل التحصيل الدراسي فمن خالل استخدام أسلوب قيام  الحديثة ومهارات واستراتيجيات التعلمالعديد من الوسائل  تستخدم المعلمة 

ل التفاعل والمشاركة من جانب الطالبات خاصة في مادة النحو ، كذلك فإن استخدام المعلمة لفن الطالبات بأداء دور المعلمة والتعلم من االقران ارتفع معد

ل استيعاب الطالبات المقامات في تسهيل وتبسيط استيعاب الطالبات لمادة اللغة العربية فإن ذلك أثرى العمل الجماعي من جانب الطالبات وأدى إلى إرتفاع معد

 لمادة اللغة العربية

 
 
 
 
  

 

 



                                                                          

 

 وصف وتفريغ االستجابات درجة( 30اإلبداع واالبتكار )    الثانيالمعيار -2

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 
 المستحقة

 المنهاج تصميم تشمل مجاالت في والطلبة المعلمين  احتياجات تلبي ابتكارية وتطبيقات إبداعية مبادرات من المعلم قدمه ما حجم 1-2

 درجات(. 7) الطلبة وتطوير ورعاية التعليم عملية في مبتكرة وتقنيات أدوات واستخدام التقييم وأساليب تعلمال واستراتيجيات
 

 م
 والتطبيقات  اإلبداعية األفكار وملخص اسم

 االبتكارية

 تقديم تاريخ

  الفكرة

 التي المقترحات منصة

 والرقم الفكرة استقبلت

 المرجعي

 مدى ارتباط األفكار اإلبداعية
 التطبيقات االبتكاريةو

 باستراتيجية الوزارة

  االبتكارية والتطبيقات اإلبداعية األفكار ارتباط مدى

 الميدان ومشكالت والمعنيين  والطلبة المعلمين باحتياجات

 التربوي

1 
استخدام فن المقامات العربية في تبسيط وتسهيل 

 استيعاب الطالبات لمادة اللغة العربية

 مدرسة الظيت( –خة الشرهان )فكرة االستاذة شي

5/9/2016  
 وزارة التربية والتعليم

*********** 

ترتبط الفكرة برؤية الوزارة 
ومؤشر نسبة الطلبة بمهارات علية 
في اللغة العربية الوارد في االجندة 

2021مارات الوطنية لرؤية اإل  

 من فروع ةتعاني طالبات الصف التاسع من صعوبة استيعاب بعد
العربية مثل النحو والبالغة وغيرها وذلك بموجب النتائج  مادة اللغة

وأيضا بموجب  2015/2016الدراسية خالل العام الدراسي 
استطالع رأيهن من خالل استبيان أعد  خصيصا لقياس هذه 

 الظاهرة

"صفي عالمي الممتع " من خالل هذه الفكرة تتحول  2
لثقة البيئة الصفية إلى ما شبه المنزل وهو ما يعزز ا

لدى الطالبات والعمل الجماعي والشعور بااللتزام 
مر الذي ينعكس إيجابيا على تحصيلهن والمسؤولية األ

 الدراسي

مدرسة  –) فكرة االستاذة ناعمة الرفاعي الغربي 
 العصماء(

1/4/2017  
 منصة حكومتي

************* 

ترتبط هذه الفكرة باالهداف 
االستراتيجية لوزارة التربية 

يم  والتعل  

ملل بعض الطالبات من رتابة البيئة الصفية يؤدي إلى ضعف 
التفاعل والمشاركة اإليجابية في الحصة الصفية وهو االمر الذي 

 أدى إلى احتياجهن لبيئة صفية مختلفة أو ممتعة 

تخصيص يوم لسعادة المعلم يتم االحتفال به سنويا أو  3
ل اليوم استفادة المعلم من خالل تطبيقات للسعادة خال

 الدراسي

 مدرسة نسيبة بنت كعب( –)فكرة االستاذة أمنة الشحي 

9/11/
2018 

مجلس محمد بن راشد لألفكار 
 الذكية

************ 

ترتبط هذه الفكرة بمفهوم السعادة 
الوظيفية الموصوف بمنظومة 

 الجيل الرابع 

عطاء المعلم مرهون بدرجة سعادته ومع ضغوط العمل وارتفاع 
ب وكثافة الصف الدراسي يحتاج المعلم لعدد من معدل النصا

 الممارسات التي تشعره بالسعادة

 



                                                                          

 

 وصف وتفريغ االستجابات درجة( 30اإلبداع واالبتكار )    الثانيالمعيار -2
 قائمة المرفقات واألدلة

الدرجة 
 درجات(. 5) مبدعة ومبتكرة عمل ومشاريعمن أفكار ومبادرات وأساليب المعلم  فيما قدمه والتفرد الريادة  درجة 2-2 المستحقة

 

والريادة التفرد درجة  االبتكاري التطبيق أو اإلبداعية المبادرة م  

1 

استخدام فن المقامات العربية في تبسيط وتسهيل استيعاب الطالبات لمادة 
 اللغة العربية

 مدرسة الظيت( –)فكرة االستاذة شيخة الشرهان 

على المستوى اإلقليمي وحصلت بموجبها  هي الفكرة االولى من نوعها
المعلمة على عدد من الجوائز على المستوى المحلي والخليجي كأفضل 

 تطبيق ابتكاري

2 

"صفي عالمي الممتع " من خالل هذه الفكرة تتحول البيئة الصفية إلى ما 
شبه المنزل وهو ما يعزز الثقة لدى الطالبات والعمل الجماعي والشعور 

 المسؤولية األمر الذي ينعكس إيجابيا على تحصيلهن الدراسيبااللتزام و

 مدرسة العصماء( –) فكرة االستاذة ناعمة الرفاعي الغربي 

يعد تطبيق صفي عالمي الممتع هو أول تطبيق من نوعه على مستوى 
 وزارة التربية والتعليم 

3 

م من تخصيص يوم لسعادة المعلم يتم االحتفال به سنويا أو استفادة المعل
 خالل تطبيقات للسعادة خالل اليوم الدراسي

 مدرسة نسيبة بنت كعب( –)فكرة االستاذة أمنة الشحي 

حظىت هذه الفكرة غير المسبوقة على مستوى الدولة على اهتمام 
الدولة وتم اتخاذ قرار بالفعل بتخصيص ساعات لسعادة المعلم وتم 

ذكيةتكريم المعلمة من مجلس محمد بن راشد لألفكار ال  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 وصف وتفريغ االستجابات درجة( 30اإلبداع واالبتكار )    الثانيالمعيار -2

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 
 المستحقة

المنهجية/األسلوب المتبع في تقديم األفكار والمبادرات وما بذله المعلم من جهود لتطبيق مبادراته وإبداعاته وتخطي الصعوبات  3-2
 درجات(. 4)وقات والمع

 
الممارسات من استخدمت المعلمة مزيج من المنهجيات والمداخل التي من شأنها مساعدتها في تقديم األفكار والمبادرات اإلبداعية مثل االطالع على أفضل 

فكير بالمقلوب وتحليل عظمة السمكة وغيرها ، خالل المقارنات المعيارية والعصف الذهني والتحليل الرباعي لمتغيرات البيئتين الداخلية والخارجية  والت

 فعلى سبيل المثال تم استخدام تحليل مخطط عظمة السمكة كأداة للتوصل لحل مشكلة رتابة البيئة الصفية التقليدية 
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 ات واألدلةقائمة المرفق
الدرجة 
 المستحقة

قدرة المعلم على استخدام البيانات ونتائج الطلبة لالستفادة منها في تحسين العمليات التعليمية واستراتيجيات التدريس وأساليب  4-2
 درجات(. 5) التعليم بطرق جديدة ومبتكرة

 
 

 
مادة اللغة العربية مثل النحو والبالغة وغيرها وذلك بموجب النتائج الدراسية خالل  من  فروع عدةنظرا لمعاناة طالبات الصف التاسع من صعوبة استيعاب 

استخدام فن وأيضا بموجب استطالع رأيهن من خالل استبيان أعد  خصيصا لقياس هذه الظاهرة فقد تم ابتكار استراتيجية  2015/2016العام الدراسي 

 بات لمادة اللغة العربيةالمقامات العربية في تبسيط وتسهيل استيعاب الطال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


