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عثمان رمضان      . د.أ  2019/2018العام األكادیمیي 

)4من1(تمھید 
  .واجبات وعلیھم حقوق لھم والمعلمین الطالب من كل

Teachers and students have rights and 
responsibilities.

.ولكن المعلمین ھم من یقود
 كیفیة اتقان علینا ولكن بالمحتوى، خبراء نكون قد

.تعلیمھ
We may be experts on content, but must 
learn to be experts on teaching it.
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)4من2(تمھید 
:منھا التمارین حصص إلدارة مختلفة طرق یوجد

 ویخصص )مثال طالب 10( مجموعات إلى الطالب تقسم أن•
 استفساراتھم على والرد الطالب لمناقشة معید مجموعة لكل

  .للتمارین حلولھم وتصحیح
 وجمع السبورة على التمارین ومناقشة بشرح المعید یقوم أن•

.التالیة الحصة فى واعادتھا لتصحیحھا الطالب حلول
 على التمارین لحل )اآلخر تلو واحد( الطالب یخرج أن•

 كما الطالب، كل مع الحلول بمناقشة المعید ویقوم السبورة
.التالیة الحصة فى واعادتھا لتصحیحھا الطالب حلول یجمع

.الطرق ھذه من خلیط استخدام یمكن كما
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)4من3(تمھید 
:على الحصة إلدارة المناسبة الطریقة وتعتمد 

)إلخ تطبیقیة علوم -أساسیة علوم -عملى -نظرى( المقرر طبیعة )1( 
)وسلوكیا علمیا( الطالب طبیعة )2(
  الدرس محتوى طبیعة )3(
بالحصة المعیدین وطبیعة عدد )4(
 أستاذ مع بالتنسیق( التجارب بعض عمل المألوف من لذا،

 دعت كلما الفصول إلدارة األمثل الطریقة لتحدید )المقرر
 المبینة األربعة األسباب من أى تغییر عند( ذلك إلى الحاجة
.)عالیھ
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)4من4(تمھید 
 وتحدیدھا المكتبیة الساعات بأھمیة الطالب تنبیھ على التركیز•

.تغییرھا حالة فى التنبیھ وإعادة .بھا وااللتزام
 المادة، نفس تدریس فى المعاونین الزمالء أسماء للطالب یذكر•

.الزمالء ھؤالء من االستفادة إمكانیة إلى وتوجیھھم
 الساعات فى األسئلة وطرح الحضور على الطالب تشجیع•

  الطالب جمیع یحضر الفصل خالل عادة كیف؟( المكتبیة
.)مرة من أكثر المكتبیة الساعات فى لالستفسار المتمیزین

 االستفسار خالل من الزمالء مع المستمر التعاون یجب أیضاً،•
 عند المقرر ألستاذ اللجوء مع العلمیة، المادة في المناقشة أو

.الحاجة
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عام
 األسلوب في الطالب رأى معرفة جدا والمفید المھم من•

 مجموعات في حل – مناقشة –شرح( الفصل إلدارة األمثل
.الفصل نھایة فى المقرر تقییم بخالف ھذا .)إلخ -صغیرة

 أو أسبوعین بعد ولیكن بسرعة الطالب رأي معرفة یفضل•
 التعدیل عمل یمكن حتى .المقرر بدایة من أسابیع ثالثة

.للطالب فائدة أقصى یحقق الذى المناسب
 فھمتم؟ ھل الطالب تسأل ال .الفصل أثناء األسئلة طرح كیفیة•

 اإلجابة ویسھل مطاطة األسئلة ھذه واضح؟ الدرس ھل أو
 تعرفون ھل( محددة خطوة على اسأل ولكن !ال بكلمة علیھا
)؟... نفعل لماذا تعرفون ھل( أو )؟... حساب كیفیة اآلن
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التحضیر
.الطالب أسئلة توقع وحاول جیدا، الدرس محتوي راجع•
 تقولھ؟ وكیف تقولھ؟ ومتي تقول؟ ماذا( منظم بشكل نفسك جھز•

 تكون أن األفضل .یزید أو الحصة وقت لكامل )بالتفاصیل
.قلق وغیر مستقرا تكون حتى كاملتین حصتین یكفى بما جاھزا

سوا الذین( زمالئك ناقش• ً  المحتوى ھذا درَّ .)سابقا
.المقرر بتدریس المختص الدكتور ناقش•
 الطالب فعل لرد جاھز و ظروفھ و الفصل بمكان علم على كن•

.)إلخ    التھویة –اإلضاءة –االتساع( الظروف تلك حیال
ً  تدرب• .جداً  جیداً  تدریبا
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)2من1(الحصة األولى 
!الطالب قبل -مبكراً  للفصل الوصول میعاد اضبط•
 جاھز( لھ المخصص والكتاب المقرر  بمحتوى علم على كن•

.)إلخ    الطالب؟ علیھ یحصل أین من ال؟ أم
 المرتبط الجزء وخاصة المقرر درجات توزیع للطالب وضح•

.التمارین بحصص
 .أداءھم تقییم وطرق الحصص إدارة أسلوب للطالب أشرح•
  .ذلك على تشجیعھم مع لألسئلة، فرصة الطالب  اعط•
 بعضھم كان إن لترى انتظر بل الطالب، قبل تنصرف ال•

.اقتراح تقدیم أو مشكلة لعرض إلیك التحدث یرید
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)2من2(الحصة األولى 
 :اإلیجابیة الجوانب في ركز .المقرر عن عامة فكرة اعط•

 -األخرى بالمقررات عالقتھ -التطبیقیة وأھمیتھ المقرر فوائد
.إلخ التخرج، بعد بالعمل عالقتھ

 تأكید مع المحاضرات، فى االنتظام أھمیة إلى الطالب وجھ•
.التمارین بحصص شرحھ یعاد ال بالمحاضرات یشرح ما أن

 لھم ووضح المكتبیة، الساعات ألھمیة الطالب نظر إلفت•
.الساعات ھذه خالل لالستفسار حضورھم ممیزات

 أول انطباع ولتحقیق متكاملة الحصة ھذه لجعل جھد كل ابذل•
.التمارین حصة عن متمیز
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الحصص التالیة
إبدأ الحصة بمراجعة سریعة للمفاھیم األساسیة المذكورة •

.بالمحاضرة، وإنھ الحصة بملخص لھا وتقدیم للحصة التالیة
:  عادة یُعَرض بحصص التمارین نوعان من المسائل•
مسائل یعرض أفكار حلھا فقط) 2(مسائل محلولة بالكامل، ) 1(  
.أذكر للطالب بوضوح أى نوع من المسائل جارى عرضھا  
.فرص لطرح األسئلة كلما كان ذلك مناسبا إعط للطالب •
.بالساعات المكتبیة، مع التأكید على أھمیتھا الطالبذكر •
واالنصراف  -دون تأخیر -على الحضور فى بدایة الحصةحافظ •

.االلتزام عند الطالبمفھوم یَُرسخ ھذا . دون تبكیر -فى نھایتھا
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القلق
 إلى ویؤدى مھتم، أنك یعني فھو صحیة، ظاھرة القلق

:علیھ وللتغلب القلق، بسبب تنزعج ال لذلك االستعداد،
.)والتدریب والتجھیز اإلعداد بعد( بنفسك ثق•
.ببطء تكلم و بعمق تنفس•
.النقاط ھذه لتفاصیل انتقل ثم للدرس، الرئیسیة النقاط أذكر•
 فى التعویض المفاھیم، شرح( الطالب احتیاجات على ركز•

 -الحسابیة العملیات متغییر، كل وحدات تحدید المعادالت،
.)إلخ  النتائج تفسیر

.األولى الحصة في خاصة الطالب صمت حالة فى تنزعج ال•
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)2من1(األسئلة 
 إلیھ تنصت أن یجب تعلیق، أو سؤال الطالب أحد توجیھ عند•

.شدید بتركیز
 وضح الدرس، موضوع عن بعیدا الطالب استرسال الحظت إذا•

 الساعات فى ذلك مناقشة امكانیة على التأكید مع بھدوء ذلك لھ
 اطلب ثم ،)االسترسال نوع حسب( المادة أستاذ مع أو المكتبیة

 ولزمالءه، لھ الفائده تكتمل حتى الدرس لموضوع الرجوع منھ
.للحصة الدراسیة الخطة استكمال یمكن وحتى

 سیتم مقرر یخص االسترسال موضوع أن مالحظة حالة فى•
.للطالب ذلك بین الحقا، دراستھ
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)2من2(األسئلة 
 ال أن تذكر األسئلة، أحد إجابة استطاعتك عدم حالة في تنزعج ال

 والمناقشة التحضیر فى دقیق اسلوب اتباعك عند .شئ كل یعلم أحد
 اإلجابة استطاعة عدم وبالتالى .كثیرا ذلك یحدث لن الزمالء، مع

 التى األسئلة على إال تجب ال ولكن .)التحضیر بعد( مشكلة لیست
 اتبع اجابتھ، تعلم ال الذى السؤال حالة وفى .الیقین علم اجاباتھا تعلم
:اآلتیة األسالیب أحد

.لھا التوصل كیفیة لھم اشرح أو اإلجابة بھ لمرجع الطالب وّجھ•
.التالى األسبوع في وعرضھا اإلجابة عن بالبحث الطالب أوعد•
 في وعرضھا أجابة عن البحث منھم وأطلب للفصل، السؤال وجھ•

.التالى األسبوع
.)الحالة حسب( قادمة بمقررات مرتبطة األجابة بأن الطالب أخبر•
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المشاكل
 الحصة أثناء الطالب سلوك یسببھا التى المشاكل تجنب حاول•

 الحدیث بتوجیھ -للطالب باإلشارة ثم -بالتغافل( اإلمكان قدر
.)للطالب سؤال بتوجیھ -للطالب

 السلوك على تترتب قد التى العقوبة إلى الطالب توجیھ عند•
 أذكر بل العقوبة فى أبدا تبالغ وال عام، الحدیث اجعل :الخاطئ
  .الحقیقیة العقوبة بالتحدید

 زمالئك مع الممكنة والحلول المشكلة ناقش الحصة، انتھاء بعد•
.الحاجة حسب القسم رئیس أو المادة أستاذ ومع

 عن سلوكیا ونقومھم بالدرجات علمیا الطالب نقیم أننا تذكر•
 ننزلق ال فإننا تجاوزاتھم كانت وأیا األكادیمیة، العقوبات طریق

.المعلم وأخالق تتفق ال معاملة معاملتھم أو الھانتھم
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)2من  1(خاتمة 
.أیا كان مستواه العلمى -كرامتھ علىحترم الطالب وحافظ ا•
.اعتبر الطالب كأخیك الصغیر، یعتبرك كأخیھ األكبر•
لیس كل الطالب المتأخرین فى الدراسة، مھملین أو مستھترین، •

بعضھم یمر بظروف قھریة ویحتاج إلى الدعم والمساعدة، 
لذلك، لیس من العدل وال من نبل . ولیس إلى اللوم والعقاب

. األخالق السخریة من أو التفكھ بأخطاء الطالب
قد ال نستطیع المساھمة فى حل كل مشاكل بعض الطالب، •

.  ولكن یجب علینا أال نكون جزءا من ھذه المشاكل أو سببا فیھا
الطالب، واألخالقى فى العالقة مع اإلنسانى حافظ على الجانب •

.   وتذكر أن العلماء ورثة األنبیاء والمیراث یضم مكارم األخالق
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)2من2(خاتمة 
 ألخالق ویحتاج  وجھد، إلخالص یحتاج التمیز و النجاح•

 مراقبة فقط علینا للتمیز، جمیعا نصل أن یمكن .وعلم
.یلزم ما أوعمل تغییر ثم الطالب، فعل رد وقراءة تصرفاتنا

 وبتحمل الجھد أو/و الوقت ببعض بالتضحیة مرارا نقوم إننا•
 التدریس ھیئة أعضاء أن إال الطالب، بعض أخطاء

 مساعدة أجل من التضحیات ھذه یستصغرون ومعاونیھم
 أجل ومن بالمجتمع ناجحین أعضاء لیصبحوا الطالب ھؤالء

 یدمر قد انكسار من یتبعھ قد وما للفشل التعرض تجنیبھم
  .مستقبلھم
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المراجع
Web Resources
• York University, York International Teaching 

Assistant Handbook, http://international.yorku.ca
• TA Handbook (University of Guelph), 

http://www.tss.uoguelph.ca/tahb/tahindex.html
• Guidelines for Teaching Assistants (Trent 

University), 
http://www.trentu.ca/academic/graduate/taguide.html

• Handbooks and Specific Information for ITAs 
http://www.mun.ca/elss/ita/ita_handbk_1.html

• University of California, International Teaching 
Assistant Handbook 
http://www.id.ucsb.edu/IC/TA/ITA/end.html.
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