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٢ 

  النوعية كليات الرتبية قطاع دور
 المهني المتخصص إعداد في النوعية التربية كلياتقطاع ل الرئيس الدور يتحدد
 الثانوية حملة إعداد ذلك ويشمل ،في التخصصات المختلفة التعليم مهنة بمتطلبات لالضطالع

 وتخصصات مراحل كافة في الفني والتعليم العليا، لمعاهدوا الكليات وخريجي يعادلها، وما العامة
 والتنمية ،والتربية النوعية التربية لكليات التدريس هيئة أعضاء وٕاعداد الجامعي، قبل التعليم
  .العليا التربوية والقيادات الكوادر وٕاعداد الخدمة، أثناء للمعلم المهنية

 بهدف العلمي؛ والبحث العليا تالدراسا في الكليات هذه دور ،سبق ما إلى ويضاف
 الدرجات ومنح والدولي، واإلقليمي، الوطني،: المستوى علىوالنوعية  التربوية القضايا دراسة

 والمؤتمرات الندوات وعقد والوزارات، للهيئات التربوية االستشارات تقديم جانب إلى العلمية،
  .بالتعليم ترتبط التي لفةالمخت المجاالت في متقدمة تدريبية برامج وتقديم العلمية،

  
 خالل من والمجتمع البيئة خدمة في باإلسهام -  أيضاً  – النوعية التربية كليات وتقوم       
 وٕاجراء والمجتمع، للبيئة خدماتها تقدم التي ،األهلية الجمعيات في التدريس هيئة أعضاء إسهام

 أو األمية محو في دورات وتقديم ها،ومشكالت والبيئة المجتمع بقضايا المرتبطة التطبيقية البحوث
 الصيغ وابتكار الصغيرة، والتجمعات النائية، المجتمعات إلى وصولوال ،الكبار تعليم برامج

 التربوية بالقضايا يتعلق فيما المجتمعية المشاركة وتدعيم ،حاجاتهم مع تتناسب التي التربوية
  .والفكرية

 
ورؤية ضوء روح العصر، ومكانة المهنة، في  النوعية التربية ةكلي تحدد دور خريجي

لحرية، وتحقيق ا، ودعم اإلنسانيةفي التنمية وتأثيرها التربية عملية ، وخطورة رسالتهاو كلية ال
 مسئوالو داخل المدرسة،  امربيو ، امعلم كونهتحدد في يالدور ا هذو . جتماعيالتماسك االالمواطنة و 

 يقوم بتنمية القدرات العقلية النوعية كلية التربيةخريج ؛ فالمجتمعملتزما تجاه تجاه المهنة، و 
 ،المشاركة اإليجابيةو  والثقافية ،جتماعيةاال :هموقيم همالذهنية، واتجاهات هم، ومهاراتطالبهل
احترام و  ،وتقدير الحرية الفردية ،قيم التسامحو  ،السلوك التعاوني الجمعي، والمشاركة الطوعيةو 

للتعلم،  تهمدافعيوزيادة  ،المهارات النفسحركية الالزمة كسابهمإكما أنه مطالب ب، الرأي اآلخر
  .سليمةالصحية العادات ال ةنميت، و والتعلم الستطالع، واستمرارية التعليموحب ا

  
يعمل على نشر ثقافة المواطنة، وتفعيل مناخ الثقة  النوعية التربيةكلية إن خريج 

واستراتيجياته  ،وأساليب التدريس، ومة المنهجفي تطوير منظالمشاركة المتبادلة وقيم الحوار، و 



٣ 

وأدوات وأساليب التقويم، مع توظيف األنشطة الصفية والالصفية في خدمة البناء العلمي والخلقي 
من خالل فهمه النوعية  لخريجي كليات التربيةوتتحدد المسئولية المهنية . واالجتماعي لدى طالبه

لترابط بين كافة مستويات هذا العمل والجهات التنفيذية، آلليات تدعيم العمل النقابي، وتحقيق ا
وقيامه بالدفاع عن مهنة التعليم، وااللتزام بمعاييرها، وااللتزام بما تفرضه الرابطة أو النقابة من 
معايير األداء ومستويات التنمية المهنية، والمشاركة في وضع تصورات ورؤى مستقبلية لتطوير 

  .ديد قدراته المهنيةسياسات إعداد المعلم وتج
 

نحو المجتمع في نشر الوعي الحضاري النوعية  كليات التربيةوتتحدد مسئوليات خريجي 
وتدعيم  بين أبناء المجتمع، واإليمان بقيم التنوير العلمي، والعمل بمقتضاها، والتمسك بها،

اإلنسان، والمشاركة أواصر الترابط بين المدرسة والبيئة المحلية، واإليمان بقيم المواطنة وحقوق 
في المواجهة الفاعلة الواعية اإليجابية لمشكالت المجتمع، ولكافة األفكار أو أنماط السلوك 

  .الالعقالنية أو الداعية إلى الفكر
  

إن وعي الخريج بأهمية السلوك الديمقراطي، والتخطيط المستقبلي، وسعيه إلى تكوين 
وتوظيفه للمهارات الذهنية، واعتزازه بالهوية هذه النظرة بين طالبه، ومحيطه االجتماعي، 

المصرية، وباالنتماء العربي، والوعي الكامل بمقومات كل هوية، وأهمية المحافظة عليها، وتدعيم 
 النوعية كليات التربيةضمن مسئوليات خريجي  –كلها  –التماسك الوطني، والتالحم العربي تأتي 

  . المصري والعربي :تجاه المجتمعين
  

  :ومنها ما يلي ،في العديد من المؤسساتالنوعية مل خريج كليات التربية ويع
 والخارج الداخل في مراحلهاأنواعها،  اختالف على والخاصة الحكومية :المدارس. 

 هليةاأل الجمعياتالمؤسسات التعليمية الحكومية واألكاديميات المهنية و و  الجامعات. 

 األغذيةو  المصانع وشركات انتاج المالبس والنسيج. 

 والمؤسسات السياحيةالفنادق والمستشفيات ،. 

 ودور  االعالميـــة والصـــحفيةالمؤسســـات و ، والمتـــاحف والمعـــارض  الموســـيقية المؤسســـات
 .النشر

 األعمال الحرة الحرفية. 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمراكز. 

 مراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار. 

 مراكز التدريب. 



٤ 

 المكتبات. 

 العالي والتعليم والتعليم، التربية :بوزارتي الفني الدعم وحدات. 

 وفقا للتخصص البحثية المراكز. 

 أخرى مؤسسات. 



٥ 

  )النوعية كليات الرتبية(املعايري القومية األكادميية املرجعية 

  النوعية املواصفات العامة خلريج كليات الرتبية: أوال

 التربية كليات خريج يكون أن يجب بالتخصص، المرتبطة المواصفات جانب إلى
  :أن على قادراً  النوعية

  .المتعلمين تنوع تناسب تربوية وبيئات للتدريس، :خطة يصمم .١
 وأنمـــاط المتعلمـــين خصـــائص مراعيـــا التعلـــيم، تكنولوجيـــا موظفـــا التـــدريس، طرائـــق يطبـــق .٢

 .وتعلمهم تعليمهم
 .والتعلم تعليمال لعمليتي المختلفة الجوانب لتقويم مناسبة وأدوات أساليب يستخدم .٣
 .التعليمى للدمج القابلين الخاصة االحتياجات ذوى مع بمهنية يتعامل .٤
 .متنوعة مهنية عالقات :ويبنى مهنيا، ذاته ينمى .٥
 .المختلفة بفروعها العلوم مجاالت بين التكاملية والعالقات المعرفة وحدة يدرك .٦
 .المهنية ممارساته في لاألعما وريادة ي،والنفس التربوي والتوجيه اإلرشاد آليات يوظف .٧
 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ومهارات الشخصية قدراته مستخدماً  بفاعلية يتواصل .٨
 .بتخصصه العالقة ذات المستجدات يتفهم .٩
 .األجنبية اللغات وبإحدى سليمة عربية بلغة يتواصل .١٠
 علمــــينالمت مــــع تعامالتــــه فــــي وآدابهــــا التعلــــيم مهنــــة وبأخالقيــــات المجتمــــع بقــــيم يلتــــزم .١١

 .والمعنيين
 .لألمة الثقافية الهوية مقومات ييع .١٢
  .اآلخر وقبول والتسامح ،والديمقراطية ،الوطني االنتماء :قيم تنمية في يشارك .١٣
 .استدامتها فى التعليم ودور المجتمع تنمية فى دوره يدرك .١٤
 .العلمية األساليب باستخدام والمجتمعية المهنية :المشكالت حل في يشارك .١٥
 .والتميز الجودة يحقق بما ؛التربوي والتطوير المجتمع، خدمة نشطةأ في يشارك .١٦

  
  :ويشتق من املواصفات العامة السابقة ما يلي

  :المعارف والمفاهيم -١
  :  يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف والمفاهيم التالية

 .التعلمية/  التعليمية البيئات وتصميم والتخطيط، التربوية اإلدارة أسس ١- ١
  .وتطويره وتقويمه، وبناؤه، مكوناته،: الدراسي المنهج ٢- ١



٦ 

 .المتعلمين نمو مراحل وخصائص والتعلم التعليم نظريات ٣- ١
 .والتعلم التعليم استراتيجيات ٤- ١
 .وتطبيقاتها التعليم تكنولوجيا أسس ٥- ١
  .ونظرياته التربوي التقويم ٦- ١
 .واستراتيجياتها ومجاالتها الخاصة التربية ٧- ١
  . ونظرياته الذاتي والتعلم المهنية التنمية أساليب ٨- ١
  .التعليم مجال في المهنية العالقات ومتطلبات مصادر ٩- ١
  .وواجباته المعلم وحقوق ،لها المنظمة والتشريعات ،التعليم مهنة أخالقيات ١٠- ١
  .األعمال وريادة ي،والنفس التربوي :اإلرشاد نظريات ١١- ١
 .والتعليم بالمجتمع المرتبطة والفلسفية والتاريخية، والثقافية، السياسية،: المجتمعية األبعاد ١٢- ١
  .الثقافية الهوية وتعزيز الشخصية بناء مقومات ١٣- ١
 . واالستقصاء البحث ومنهجيات التفكير استراتيجيات ١٤- ١
 . المجتمعية والمشاركة الفريقي العمل متطلبات ١٥- ١
 .واالعتماد الجودة ونظم مداخل ١٦- ١
 .المميزة وخصائصها العربية اللغة أهمية ١٧- ١
 . بالتخصص العالقة ذات لمجتمعيةوا والتكنولوجية العلمية :التطورات ١٨- ١
 .العلوم فروع بين التكامل مجاالت ١٩- ١
 ).ياألساس التعليم شعب لخريج( وتطبيقاتها الثقافية والوسائط الفنون ٢٠- ١

 

  :المهارات المهنية -٢

  :أن ىيجب أن يكون الخريج قادرا عل  

  .المستهدفة التعلم نواتج ضوء في للدرس يخطط ١- ٢
  .والتعلم تعليملل مناسبة تربوية بيئات ويدير يصمم ٢- ٢
 .التعلم نواتج ومحققا ،المتعلمين بين الفردية الفروق مراعيا الصف يدير ٣- ٢
  .والتعلم التعليم عمليتي في التعليم تكنولوجيا يوظف ٤- ٢
 .صفية والال الصفية واألنشطة والتعلم للتعليم متنوعة استراتيجيات يستخدم ٥- ٢
 . وأدواته التربوي التقويم أساليب يستخدم ٦- ٢
 .الخاصة االحتياجات لذوي مناسبة وأنشطة يجياتاسترات يستخدم ٧- ٢
 .الحياة طوال المهني نموه في الذاتي التعلم مهارات يستخدم ٨- ٢



٧ 

 .والمجتمع بالتعليم المعنيين مع المهنية العالقات بناء آليات يستخدم ٩- ٢
 .األعمال وريادة يوالنفس التربوي :اإلرشاد أسس يوظف ١٠- ٢
 .مدرسيال المناخ تحسين في الميدانية خبراته يوظف ١١- ٢
 .التعليمية المواقف فى الفصيحة العربية اللغة يستخدم ١٢- ٢
 ).ياألساس التعليم شعب لخريج( تخصصه مجال فى والوسائط الفنون يوظف ١٣- ٢

 

  : المهارات الذهنية -٣

  :يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن
 .للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي جديدة أفكارا يقدم ١- ٣
  .والتطوير التحسين أجل من ؛المتعلمين تقويم نتائج يحلل ٢- ٣
م ٣- ٣   .اآلخرين وأداء أداءه يقوِّ
 .التعليمية والنظم السياسات يتفهم ٤- ٣
 .المختلفة الحياتية المواقف في البدائل بين من المناسب يختار ٥- ٣

 

  : المهارات العامة واالنتقالية -٤

  : يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن     

  .فريق ضمن بكفاءة يعمل ١- ٤
  .المعلومات عن والبحث للتواصل ؛التكنولوجية والوسائط يةالشخص قدراته يستخدم ٢- ٤
 .التعليم مهنة ضغوط مع بإيجابية يتعامل ٣- ٤
 .أجنبية بلغة يتواصل ٤- ٤
 .لها حلوال مقترحا ،للمجتمع العامة القضايا بحث في يشارك ٥- ٤
  
  
  
  
  
  
  



٨ 

  :النوعية الرتبيةمعايري خريج الربامج التخصصية لكليات : ثانيا

 تصاد املنزىلاالقإعداد معلمبرنامج

  :برنامج االقتصاد المنزلى خريج مواصفات
االقتصاد إعداد معلم برنامج  خريج يكون أن يجب العامة، المواصفات جانب إلى

  : أن على قادرا المنزلى
  .ةيوالصح السليمة المتوازنة التغذية العالقة بين ادركوظف علوم األطعمة مي .١

مستخدما الخامات واألدوات  والعناية بهم شاتالمفرو و  والنسيج المالبس تنفيذأسس يوظف  .٢
 .المناسبة

  .نزل واألسرة والمؤسسات وأساليبها مراعيا أسس ترشيد االستهالكإدارة الميوظف قواعد  .٣
 .المتاحة الموارد ضوء في ويديرهاوينفذها  الصغيرة، والصناعات المشروعات يصمم .٤

 .المهنية والسالمة األمن قواعد يتبع .٥

  :يلي ما السابقة فاتالمواص من ويشتق
   :والمفاهيم المعارف -١

االقتصاد  إعداد معلم برنامج خريج يكون أن يجب العامة والمفاهيم المعارف جانب إلى
  :يلي ما اكتسب قد المنزلى

 .العمرية المختلفة مراحلالجميع ل الغذائيةواالحتياجات  المتوازن ءغذاالمكونات  -١-١
الغذائية  عناصرالالمرتبطة بفسيولوجية المليات عوالالغذاء  علومالسليمة و  سس التغذيةأ -٢- ١

 .وحفظه طعامثناء إعداد الأتحدث التي قد بيوكيميائية التغيرات الو 

 .معايير جودة الطعام وسالمته -٣- ١

 .فئات الخاصةلالصحية ل لتغذيةأسس ا -٤- ١

  .أسس اختيار المالبس والعناية بالمنتجات النسيجية والمفروشات -٥- ١
 .وزخرفتها اتبتنفيذ المالبس والمفروش لتصميم المرتبطلمبادئ األساسية لالعناصر وا -٦- ١

 .أسس اختيار المسكن والتجهيزات واألثاث والمفروشات المناسبة للبيئة المعيشية -٧- ١

  .ٕادارة المنزل والمؤسسات المختلفةو  االقتصاد المنزلى مبادىء علم -٨- ١
 .ةمطعاأللتقديم اليب المختلفة الطرق الفنية والجمالية إلعداد المائدة واألس -٩- ١

  العلوم ذات العالقة بالتخصصأسس  -١٠- ١

 .تمويلهاو  المشروعات الصغيرةأسس إدارة  -١١- ١



٩ 

واألجهزة المناسبة لألغراض واألدوات المعدات الخامات و مبادىء اختيار  -١٢- ١
  .بها العنايةو المختلفة 

  . ب اتخاذهاواإلحتياطات الواج ، وأليات تحديد المخاطرمانوسائل األ -١٣- ١
  :المهنية المهارات -٢

االقتصاد  إعداد معلم برنامج خريج يكون أن يجب العامة المهنية مهاراتال جانب إلى
 :أن على قادرا المنزلى

 .للفئات المختلفة ٕاعداد وطهى وحفظ األطعمة وتقديمهاتخطيط و يطبق الطرق الصحية فى  ١- ٢
 .منتجات عالية القيمة قليلة التكلفةيصنع  ٢- ٢
  .فحصهمو  واألقمشة والمنسوجات تحليل مكونات المواد الغذائية ٣- ٢
 .والمفروشاتواألقمشة بالمالبس  الصحيحة طرق العنايةيستخدم  ٤- ٢
 .مراعيا الحس الجمالى فروشاتوالمالمالبس  نفذيصمم وي ٥- ٢
 .مستخدما الزخارف بأنواعها ليدويوالكروشيه والتريكو انفذ غرز الحياكة والتطريز ي ٦- ٢
 .المختلفةألغراض افى اسبة األدوات واألجهزة المنالخامات والمعدات و يستخدم  ٧- ٢
 .مكانات المتاحةوفقا لألغراض المختلفة واال ثاثاأل نظمي ٨- ٢
 .الالزمةخامات اإلمكانات وال ستخدمامشروع إنتاجي مينفذ  ٩- ٢
  .والبيئية المهنيةسالمة بيئة العمل التى تحقق األمن وال صممي ١٠- ٢

  :الذهنية المهارات -٣
االقتصاد  اد معلمإعد برنامج خريج يكون أن يجب ،العامة الذهنية المهارات جانب إلى

 :أن على قادرا المنزلى
 .يعد دراسة جدوى لمشروع صغير ١- ٣
 .على صحة الفرد صحيةر تناول الوجبات غير الاثآستنتج ي ٢- ٣
 .يم طرق ترشيد االستهالك للموارد المختلفةيق ٣- ٣
 .التخصص مجال فى إبداعية ورؤى را أفكا يقترح ٤- ٣
 .ناقش أثار التضخم السكاني على الفرد واألسرةي ٥- ٣
 .حلول للمشكالت المهنية وفقا لقضايا المجتمع يقترح ٦- ٣
( حلل العوامل التي تؤثر على النظام الغذائي واالحتياجات الغذائية لألسرة والمجتمع ي ٧- ٣

 ).والصحية  ،االقتصاديةو ، الجتماعيةواالبيئية ، و العوامل الثقافية ، 
 .ية للطعامالمختلفة على القيمة الغذائ والحفظ ستنتج تأثير طرق األعداد والطهيي ٨- ٣

  



١٠ 

 برنامج إعداد معلم الرتبية الفنية

  :التربية الفنية لمبرنامج إعداد مع خريج مواصفات
برنامج إعداد معلم التربية الفنية  خريج يكون أن يجب العامة، المواصفات جانب إلى

  : أن على قادرا
 بينمدركا العالقة األعمال الفنية تشكيل فى ناء العمل الفنى وعناصر بيوظف أسس  .١

 . الفن والمجتمع على مر الحضارات
 ونفى تنفيذ منتجات الفن والتقنيات والخامات واألدوات والخطوط يوظف معارفه بالعلوم .٢

 .ليةيالتشك

 .المتاحة الموارد ضوء فيعروض متاحف والالتصميم فى  شاركي .٣
  .ى وتذوقه للفنبداعاإل فى االرتقاء بفكره المعاصرةمعارفه بالعلوم الفنية يوظف  .٤
 .المتاحة الموارد ضوء في ويديرها وينفذها، الصغيرة، الفنية والصناعات المشروعات يصمم .١

 .المهنية والسالمة األمن قواعد يتبع .٥

 

  :يلي ما السابقة المواصفات من ويشتق
   :والمفاهيم المعارف -١

ة قد اكتسب ما الرتبية الفني برنامج إعداد معلمإىل جانب املعارف واملفاهيم العامة جيب أن يكون خريج 
  :ييل
 . التاريخ والفلسفات والنظريات :فى الحضارات القديمة والمعاصرة ن التشكليعلوم الف -١- ١

 .مستعينا بموارد البيئة المتاحة تقنيات التنفيذالتصميم، و  :أسس بناء العمل الفني -٢- ١

 .ستخدماتاالو  ،خصائصالو  ،نواعاأل: واألجهزة واألدوات الخامات -٣- ١

 .والمتطلبات واألساليب، الطرق: تنفيذهاض الفنية و المتاحف والمعار تصميم  -٤- ١

 .ليةاالجمو  الفنية المعايير العلمية للقيمالخصائص و : العمل الفنى -٥- ١

 .فنون األطفال والمراهقين وذوى االحتياجات الخاصة -٦- ١

 أسس العلوم ذات العالقة بالتخصص -٧- ١

 .واإلحتياطات الواجب اتخاذها ، وأليات تحديد المخاطرمانوسائل األ -٨- ١

 .إدارة المشروعات الفنية الصغيرة وتمويلها اسس -٩- ١

  
  
  



١١ 

  :المهنية المهارات -٢
إعداد معلم التربية برنامج  خريج يكون أن يجب العامة المهنية المهارات جانب إلى

  :أن على قادراالفنية 
  يةألعمال الفنأفضل النتائج فى ا قالخامات واألدوات المناسبة لتحقي جهزي -١- ٢
 .س علمية سليمةعلى أس والمتاحف يعد المعارض -٢- ٢

 .تها فى انتاج األعمال الفنية المبدعةاالبيئة وٕامكانوخامات يستخدم عناصر  -٣- ٢

   .تجميل البيئة والحفاظ عليهايستخدم الفن فى  -٤- ٢
  .يةالفن األعمال فى إنتاجمناسبة يستخدم آالت وأدوات  -٥- ٢
 . وتنفيذها ألعمال الفنيةتصميم افى  يقواعد الرسم الهندسو  المنظور يستخدم -٦- ٢

 .فنية متنوعة مستخدما أسس العلوم الفنية ونظرياتهاأعمال  ينتج -٧- ٢

 .والعرائس ومتطلباتهما الفنية التشكلية نفذ مسرح الطفلييصمم و  -٨- ٢

 .اإلمكانات والخامات الالزمةمستخدما  صغير فنىمشروع  نفذي      -٩- ٢

 .يصمم بيئة العمل التى تحقق األمن والسالمة المهنية والبيئية -١٠- ٢

  
  :الذهنية المهارات -٣

إعداد معلم التربية برنامج  خريج يكون أن يجب العامة، الذهنية المهارات جانب لىإ
  :أن على قادراالفنية 

 .يعد دراسة جدوى لمشروع صغير -١- ٣

 .التخصص مجال فى إبداعية ورؤى را أفكا يقترح -٢- ٣

 .يحلل األعمال الفنية وفق معايير علمية -٣- ٣

 .فى بيئة فنية جميلة الفرد واألسرةتعايش أثار  ستنتجي -٤- ٣

 .حلول للمشكالت المهنية وفقا لقضايا المجتمع يقترح -٥- ٣

  .ومتابعة المستجدات من األعمال المعاصرةتجهات الفنية يقييم المدارس واال -٦- ٣
  
  
  
  
  



١٢ 

 الرتبية املوسيقيةبرنامج إعداد معلم

  :التربية الموسيقيةبرنامج إعداد معلم  خريج مواصفات
التربية برنامج إعداد معلم  خريج يكون أن يجب العامة، المواصفات جانب إلى
  : أن على قادرا الموسيقية

 . تلفةالمخ األعمال الموسيقية أداءفى  يوظف أسس بناء العمل الموسيقى والغنائى العربى والغربى .١
 .عروض موسيقية عربية وغربية أداءيوظف معارفه بالعلوم واألالت الموسيقية والشعر فى  .٢

 .المتاحة الموارد ضوء يف الفردية والجماعية لعربية والغربيةالموسيقية ا الحفالت فى اعدادشارك ي .٣
  .ىموسيقيوظف معارفه بالعلوم الموسيقية فى االرتقاء بفكره وبإبداعه ال .٤

  :يلي ما السابقة المواصفات من ويشتق
   :والمفاهيم المعارف .١

 التربيةبرنامج إعداد معلم  خريج يكون أن يجب العامة والمفاهيم المعارف جانب إلى
  :يلي ما اكتسب قد الموسيقية

 .الغربيةالعربية و المصطلحات والمفاهيم األساسية المرتبطة بقواعد الموسيقى  - ١-١

  .وقواعدهما، وأساليب التأليف المختلفة الغربيةالعربية و  ىتاريخ الموسيق -٢-١
عمــال ســيقية فــى األو الم والعــروض ،ئىالغنــاوقواعــد التوزيــع واألداء العزفــى و اساســيات  -٣-١

  .الفنية المختلفة
 .الغربيةالعربية و الموسيقية  واألعمال اسس تحليل المقطوعات -٤-١

  .الشعرى والموسيقىعروض ضروب العربية المختلفة والالو  االيقاع أسس علم -٥-١
 .يقىاسس االرتجال الموس - ٦-١

 .أداء االيقاع الحركىأسس  -٧-١

  . عدهوقوا أسس علم الصوت -٨-١
 .علوم ذات العالقة بالتخصصأسس ال -٩-١

  :المهنية المهارات .٢
التربية برنامج إعداد معلم  خريج يكون أن يجب العامة المهنية المهارات جانب إلى
  :أن على قادرا الموسيقية

  .دونهايو  الموسيقية نوتةال يقرأ -١- ٢
  .يعزف على اآلالت الموسيقية المختلفة فرديًا وجماعياً  -٢- ٢
  . الكورالقود ي -٣- ٢
  .فرديا وجماعيا والغربية العربيةية لموسيقا قوالباليغنى  -٤- ٢



١٣ 

  .يرتجل الموسيقى -٥- ٢
  . ب والعالمات االيقاعية حركياالضرو يؤدى  -٦- ٢
  .اعماًال موسيقية متكاملةيؤلف  -٧- ٢
    .وينظمها والعروض المسرحية الجماعية موسيقيةيشارك في األعمال ال -٨- ٢
 ئةفى البي مستخدما الموارد واألدوات المتاحةمصغرة  االلة موسيقيةمم صي -٩-٢

  .المحيطة
  :الذهنية المهارات .٣

التربية برنامج إعداد معلم  خريج يكون أن يجب العامة، الذهنية المهارات جانب إلى
  :أن على قادرا الموسيقية

  .عند االستماع اليها العربية والمقاماتميز الضروب ي -١- ٣
  .الغربيةالعربية و  الموسيقية واألعمال يحلل المقطوعات -٢- ٣
 .الغربيةو  العربية في الموسيقى التأليف الموسيقىوقوالب يميز بين أساليب  -٣- ٣
  .صوات الموسيقية المختلفةاألبين سمعيا يميز  -٤- ٣
  .العربية والغربية اآلالت الموسيقيةمختلف يقارن بين  -٥- ٣
 .يميز بين بحور الشعر المختلفة -٦- ٣
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



١٤ 

 ..).......إذاعة وتليفزيون، مسرح،وصحافة صحافة،اعالم تربوى،:برامج(الرتبوى قطاع االعالم

  :التربوى برامج قطاع االعالم خريج مواصفات
 قادرا التربوى برامج قطاع االعالم خريج يكون أن يجب العامة، المواصفات جانب إلى

  : أن على
 .فى حياته المهنية والعامة التربوى اإلعالممجاالت مكونات المعرفية والفكرية فى ف اليوظ .١

 .المختلفة التربوية اإلعالمية عمالالمعلومات واالتصال فى األ جيايوظف تكنولو  .٢

 .اإلعالمي وبإبداعه بفكره االرتقاء فى المعاصرة االعالمية بالعلوم معارفه يوظف .٣

 .على المستويات المحلية واالقليمية والدولية مجتمعيةيعى المتغيرات ال .٤

 .ي ضوء اإلمكانات المتاحةيديرها فوينفذها و يصمم المشروعات اإلعالمية الصغيرة  .٥

 

 :المعارف والمفاهيم -١
 قد التربوى برامج قطاع االعالم خريج يكون أن يجب العامة والمفاهيم المعارف جانب إلى

  :يلي ما اكتسب
  .االتصالاالعالم و  مو تاريخ عل -١- ١
 عالم واالتصالاأل مو علبنية  -٢- ١
 .فروعها تكاملو  وأخالقياتها، وتشريعاته، ومصطلحاتها، العلوم االعالمية طبيعة -٣- ١
 .علوم االعالمية، ونظرياتها وقواعدهاالتطبيقات  -٤- ١
 .االعالمية وتمويلها واألنشطة أسس إدارة المؤسسات -٥- ١
 .ودولياً  ،واقليمياً  ،محلياً : وبيئتها المختلفةوسائل اإلعالم  -٦- ١
 .بالتخصص العالقة ذات العلوم أسس -٧- ١

 :المهارات المهنية -٢
 التربوى برامج قطاع االعالم خريج يكون نأ يجب العامة المهنية المهارات جانب إلى
  :أن على قادرا

واألساليب  الفنية القوالب ماستخدسليمة وواضحة مبلغة  األعمال االعالمية يكتب -١- ٢
 .المالئمة

  .ينفذ األعمال واألنشطة االعالمية المختلفة -٢- ٢
 .المختلفة لمجاالت اإلعالميةفى ات التكنولوجية المالئمة اواالمكان سائلم الو ستخدي -٣- ٢
تخدما األساليب الكمية المختلفة مس لتخصصات اإلعالميةطبق مناهج البحث فى اي -٤- ٢

  .والكيفية المالئمة



١٥ 

 .الالزمةوالوسائل اإلمكانات واألدوات صغير مستخدما مشروع إعالمي  نفذي -٥- ٢
 :الذهنية المهارات - ٣

 برامج قطاع االعالم قادرا خريج يكون أن يجب العامة، الذهنية المهارات جانب إلى
  :أن لىع

  .ويقيمها مبادئ وقوانين حرية التعبير يحلل -١- ٣
  .المختلفة حصائياتللبيانات اإليستنتج المبادئ والمفاهيم األساسية  -٢- ٣
  .وسائل اإلعالمية المختلفةبالالمضامين المطروحة قييم اتجاهات ي -٣- ٣
  .اإلعالم التربويفى مجاالت يقترح أفكارًا ورؤى إبداعية  -٤- ٣
  .ويقيمها ةيحلل المواد اإلعالمية المختلف -٥- ٣
المحلية واإلقليمية يحلل األحداث المجتمعية الجارية فى إطار تفاعلها مع القضايا  -٦- ٣

 .والدولية
 .يعد دراسة جدوى لمشروع اعالمى صغير -٧- ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦ 

 قطاع التعليم اجملتمعى 

  
  :قطاع التعليم المجتمعى خريج مواصفات
 قطاع التعليم المجتمعى قادرا خريج ونيك أن يجب للخريج، العامة المواصفات جانب إلى

  : أن على
 .معها التعامل وكيفية وأسبابها التنمية فى المجتمعات المحلية المختلفة، مشكالت يحدد .١
 .يشارك فى أنشطة تنمية المجتمع المحلى مستخدما األدوات والخامات المتاحة .٢
 .يصمم المشروعات الصغيرة ويوظفها لتنمية المجتمع المحلى .٣

 

 :يلى ما السابقة المواصفات من ويشتق

  : والمفاهيم المعارف -١
 قطاع التعليم المجتمعى قد خريج يكون أن يجب العامة، والمفاهيم المعارف جانب إلى
 :يلي ما اكتسب

 .نظريات وأسس تنمية المجتمع الريفى ١- ١
 .خصائص خامات البيئة المحلية واستخداماتها ٢- ١
 .األشغال الفنيةأسس التصنيع الغذائى، التفصيل والحياكة، و  ٣- ١
 .أسس إدارة المشروعات التنموية فى المجتمعات المحلية وتمويلها ٤-١

 .بالتنمية المجتمعية المستدامة فى المحليات المختلفة العالقة ذات العلوم أسس ٥-١

  :المهنية المهارات -٢
قطاع التعليم  خريج يكون أن يجب للخريج، العامة المهنية المهارات جانب إلى

 :أن ىعل المجتمعى قادرا
 األدوات مستخدما احتياجاتها، ويحدد التنمية المجتمعية المستدامة، مشكالت يكتشف ١- ٢

 .المناسبة والوسائل
 .المختلفة العلوم والتقنيات واألدوات مستخدما المجتمع المحلى، لتنمية برنامجا يخطط ٢- ٢
 .أنشطة تنموية متنوعة للتعامل مع البيئات المختلفة يصمم ٣- ٢
 .ئط والخامات البيئية فى األنشطة بطرق سليمةوالوسا األدوات يستخدم ٤- ٢

  
  
  



١٧ 

  :الذهنية المهارات -٣
قطاع التعليم  خريج يكون أن يجب للخريج، العامة الذهنية المهارات جانب إلى

 :أن على المجتمعى قادرا
 .لعمليات التنمية المختلفة المشكالت يحلل ١- ٣
 .االخذ بتوجه التنمية المستدامة على المترتبة اآلثار يستنتج ٢- ٣
 .فى تنمية المجتمع المحلى إبداعية ورؤى را أفكايقترح  ٣- ٣
 .يستنتج أثار تعايش الفرد واألسرة فى بيئة منتجة ٤- ٣
 .واحتياجاته المجتمعطبيعة وفقا لالتنمية المحلية لمشكالت  حلوال يقترح ٥- ٣
 

 إعداد معلم اللغات قطاع

  :اللغات قطاع خريج مواصفات
  : أن على قادرا اللغات قطاع خريج نيكو أن يجب العامة، المواصفات جانب إلى

 .المسموعة، والمقروءة: يفهم النصوص المختلفة .١
يوظــف المفــاهيم والمعــارف اللغويــة واألدبيــة عنــد اســتقبال النصــوص، وتفســيرها، وتحليلهــا  .٢

 .وتذوقها، وٕانتاجها في المواقف المختلفة
 .يقرأ النص قراءة جهرية موحية .٣
 .فةيتواصل في المواقف اللغوية المختل .٤
 .يظهر تقديرا لوظيفة اللغة واجتماعياتها .٥
  

  :يلي ما السابقة المواصفات من ويشتق
   :والمفاهيم المعارف -١
 ما اكتسب قد اللغات قطاع خريج يكون أن يجب العامة والمفاهيم المعارف جانب إلى

 :يلي
 .والصرفية ،النحوية :القواعد ١- ١
 .تنظيمها وأسس المختلفة النصوص مضامين ٢- ١
 .المختلفة العصور في ينالمبدع تراجم ٣- ١
 .ووظيفته ومكوناته، الصوتي الجهاز سمات ٤- ١
 . ومنتجاتها وٕاجراءاتها وخصائصها الكتابة عمليات ٥- ١
 .ومهاراتها أسسها: الشفوى التواصل عملية ٦- ١
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 .وسماتها البالغية المفاهيم أنواع ٧- ١
 .ومدارسه األدبي، النقد أسس ٨- ١
 .جودته وشروط اإللقاء متطلبات ٩- ١
 .وبحوره الشعر قواعد ١٠- ١
 .وعناصره المسرحي النص خصائص ١١- ١
 .والتاريخية الحضارية :وأصولها اللغة طبيعة ١٢- ١
 .للغة الصحيحة الترجمة متطلبات ١٣- ١
 .للغات االجتماعية الوظيفة ١٤- ١

 
  :المهنية المهارات -٢

 :أن على قادرا اللغات قطاع خريج يكون أن يجب العامة المهنية المهارات جانب إلى
 . يليةيحدد الفكرة الرئيسة، واألفكار التفص -١- ٢
 .النحو والصرف والبالغة في فهم النص وكتابته :يوظف قواعد -٢- ٢
 .يستخدم قواعد اللغة في تحليل النص وتفسيره ونقده وتذوقه -٣- ٢
 .بأسلوبةيعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها  -٤- ٢
 .يكتب بلغة سليمة في المواقف واألغراض المختلفة -٥- ٢
 .ويحدثها بصفة مستمرة ،يجدد معارفه اللغوية -٦- ٢

 
  :الذهنية لمهاراتا -٣

 :أن على قادرا اللغات قطاع خريج يكون أن يجب ،العامة الذهنية المهارات جانب إلى
 .النصوص يحلل -١- ٣
 .الكاتب غرض يفهم -٢- ٣
 .بالسياق المفردات معانى يستنتج -٣- ٣
 .الضمني المعنى يستنبط -٤- ٣
 .اللغوية والمعارف المفاهيم بين العالقات يفسر -٥- ٣
 .النص في الوجداني المضمون يتذوق -٦- ٣
 .المتنوعة التواصل مواقف في اللغة تجلير  -٧- ٣
 .وخصائصه المتلقي طبيعة يعي -٨- ٣
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  قطاع تكنولوجيا التعليم

  :التعليم تكنولوجيا قطاع خريج مواصفات
 التعليم تكنولوجيا قطاع خريج يكون أن يجب ،للخريج العامة المواصفات جانب إلى

  : أن على قادرا
 .لحصول على أفضل النواتج المستهدفةل ؛يوظف نظريات ونماذج التصميم التعليمي .١
 .ينتج المواد والبرامج التكنولوجية ويوظفها .٢

 .يوظف البدائل التكنولوجية المتاحة .٣

 .يوظف التكنولوجيا المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة .٤

 .لكترونيةإ يصمم بيئات تعلم تكنولوجية و  .٥

 .المناسبة التعلم بيئات لتطوير واإلدارة المعلم مع ينسق .٦

  
  :يلى ما السابقة المواصفات من تقويش
  : والمفاهيم المعارف -١

 قد التعليم تكنولوجيا قطاع خريج يكون أن يجب ،العامة والمفاهيم المعارف جانب إلى
 :يلي ما اكتسب

 .ونماذجه التعليمي التصميم ١- ١
 .تأليفها ونظم، التعليمية البرمجيات ٢- ١
 .وٕادارتها المختلفة بأنماطها التعلم مصادر ٣- ١
 .لكترونيةاإل التعلم بيئات إدارة نظم ٤- ١
 .واسترجاعها حفظها وأساليب ،المعلومات ونظم البيانات قواعد ٥- ١
 .التعلم ومراكز المكتبات فهرسة نظم ٦- ١

  
  :المهنية المهارات -٢

 تكنولوجيا قطاع خريج يكون أن يجب ،للخريج العامة المهنية المهارات جانب إلى
 :أن على قادرا التعليم

 .االلكترونية التعليمية جوالبرام المواد وينتج يصمم ١- ٢
 .التعليمي التصميم نماذج يطبق ٢- ٢
 .التعلم مصادر مراكز إدارة في يشارك ٣- ٢
 .المعلومات ونظم البيانات قواعد يستخدم ٤- ٢
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 .اإللكترونية التعلم بيئات إدارة ونظم أدوات يستخدم ٥- ٢
 

  :الذهنية المهارات -٣
 تكنولوجيا اعقط خريج يكون أن يجب ،للخريج العامة الذهنية المهارات جانب إلى
 :أن على قادرا التعليم

  .التعليمي التصميم نماذج يقوم ١- ٣
 .أفضلها الختيار ؛التعليمية والبرامج المواد يحلل ٢- ٣
  .لتطويرها حلوالً  ويضع ومشكالتها، التعلم بيئات يحلل ٣- ٣
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 برنامج إعداد معلمة رياض األطفال 

  :األطفال رياض برنامج إعداد معلمة خريج مواصفات
 رياض برنامج إعداد معلمة خريج يكون أن يجب ،للخريج العامة المواصفات جانب إلى
  : أن على قادرا األطفال
 .والمتكامل الشامل نموه يحقق بما ؛الروضة طفل مع مالئمة بطريقة يتعامل - ١
 .الطفل لدى الخلقية والقيم المبادئ يغرس - ٢
  .تنميتها وأساليب ،الطفل مواهب يكتشف - ٣
 .معها التعامل وكيفية وأسبابها الطفل، مشكالت يحدد - ٤
 .وسلوكه الطفل أداء لتحسين والمعنيين؛ األسرة مع يتفاعل - ٥

  
 :يلى ما السابقة المواصفات من ويشتق

  : والمفاهيم المعارف -١
 رياض برنامج إعداد معلمة خريج يكون أن يجب ،العامة والمفاهيم المعارف جانب إلى
 :يلي ما اكتسب قد األطفال

 .والخلقية واالجتماعية والعلمية والدينية اللغوية: لمفاهيما ١- ١
 .وفلسفاتها الطفل تربية أسس ٢- ١
 .الوالدية التربية أسس ٣- ١
 .للطفل المختلفة النمو مظاهر ٤- ١
 .الطفل لدى القيم وتنمية تعلم أساليب ٥- ١
 .الطفل لدى واألنشطة المهارات تنمية طرق ٦- ١
 .األولية واإلسعافات السليمة، التغذية وطرق العامة، الصحة ٧- ١
 .واحتياجاته الطفل مشكالت ٨- ١
 .ووسائطه الطفل أدب فنون ٩- ١
 . بالطفل الخاصة والدولية واإلقليمية المحلية: والمواثيق والتشريعات القوانين ١٠- ١
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  :المهنية المهارات -٢
 برنامج إعداد معلمة خريج يكون أن يجب ،للخريج العامة المهنية المهارات جانب إلى

 :أن على قادرا األطفال رياض
 والوسائل األدوات مستخدما احتياجاته، ويحدد المختلفة، الطفل مشكالت يكتشف -١- ٢

 .المناسبة
 .المختلفة اللعب وأدوات الفنون مستخدما الطفل، لتنمية برنامجا يخطط -٢- ٢
 .المتعددة األطفال ذكاءات تخاطب أدوات أنشطة، وينتج يصمم -٣- ٢
 .الخاصة االحتياجات يذو  لألطفال المبكر لالكتشاف والوسائط؛ األدوات يستخدم -٤- ٢

 
  :الذهنية المهارات -٣

 برنامج إعداد معلمة خريج يكون أن يجب ،للخريج العامة الذهنية المهارات جانب إلى
 :أن على قادرا األطفال رياض

 .الروضة لطفل المختلفة المشكالت يحلل -١- ٣
 .للطفل الالسوية التنشئة أساليب على المترتبة النفسية اآلثار يستنتج -٢- ٣
 .وألعابه الروضة طفل لنشاط السيكولوجية اراآلث يتوقع -٣- ٣
 .الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال لعالج مناسبة؛ تربوية أنشطة يقترح -٤- ٣
 .مختلفة تربوية خبرات اكتسابه بعد الطفل سلوك يتوقع -٥- ٣
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 الرتبية اخلاصةقطاع
  :التربية الخاصة قطاع مواصفات خريج

التربية الخاصة قادرا  قطاعون خريج إلى جانب المواصفات العامة للخريج، يجب أن يك
 : على أن

 .يدرك خصائص ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم .١
 .التعليمى والمجتمعى لذوي االحتياجات الخاصة: يتبنى سياسة الدمج .٢
الوقائية والتشخيصية واإلرشادية والعالجية لذوي االحتياجات : يشارك فى إعداد البرامج .٣

  . الخاصة
 . ة والمراكز المجتمعية المتخصصة في رعاية ذوي االحتياجات الخاصةيتفاعل مع األسر  .٤
  

  :ويشتق من المواصفات السابقة ما يلي
  : المعارف والمفاهيم -١

إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة للخريج، وٕالى جانب المعارف والمفاهيم لتخصصه 
 :األكاديمي، يجب أن يكون الخريج قد اكتسب ما يلي

 .تها، وتشخيصها، وأسبابها، ووسائل رعايتهافئا: اإلعاقات ١- ١
 .المفهوم، والفئات، وأساليب الرعاية: الموهبة والتفوق ٢- ١
 .برامج تنمية ذوي االحتياجات الخاصة ٣- ١
 .التعليمي والمجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة: الدمج ٤- ١
  .األسرة والمجتمع والمنظمات المهنية في تنمية ذوي االحتياجات الخاصة ورعايتهم: دور ٥- ١
 .الفنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتها فى رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ٦- ١
المحلية واإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق ذوي االحتياجات : القوانين والتشريعات والمواثيق ٧- ١

 . الخاصة
 

  :المهارات المهنية-٢
تخصصه األكاديمي، إلى جانب المهارات المهنية العامة للخريج، وٕالى جانب المهارات المهنية ل

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على أن
 . يقوم ذوي االحتياجات الخاصة مستخدما األدوات واألساليب العلمية واألدوات المناسبة ١- ٢
وقائية، وتشخيصية، وعالجية؛ إلشباع احتياجات ذوي : يشارك فى إعداد برامج ٢- ٢

 . االحتياجات الخاصة



٢٤ 

 .ت الخاصةيطبق أساليب تأهيل ودمج ذوي االحتياجا ٣- ٢
 .يدرب ذوي االحتياجات الخاصة على المهارات الحياتية وحماية الذات ٤- ٢
 .يوظف الفنون والوسائط الثقافية فى مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ٥- ٢

 
  :المهارات الذهنية-٣

إلى جانب المهارات الذهنية العامة للخريج وٕالى جانب المهارات الذهنية لتخصصه األكاديمي، 
 :ن الخريج قادرا على أنيجب أن يكو 

 . يتفهم اآلثار النفسية المرتبطة بذوي االحتياجات الخاصة ١- ٣
 . االنفعالية والسلوكية لذوي االحتياجات الخاصة: يفسر المشكالت ٢- ٣
 .  يتوقع سلوكيات ذوي االحتياجات الخاصة، ويتعامل معها ٣- ٣
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  نوعيةال الرتبية كليات برامج متطلبات نسب توزيع
  يوضح ،إن النسب المقترحة في الجدول التالي هي دليل استرشادي غير ملزم للكليات

  . نوعية العلوم، وتوصيفها، ومداها 

 النسب مدى توصيف العلوم العلوم نوعية م

١ 
 األساسية العلوم

 .١)المهنية(
 مباشرة وترتبط الطالب، يدرسها التي العلوم
 .المهني بإعداده

٢٥-% ١٥% 

٢ 

 التخصصية لومالع -
  .٢ والمساندة

 الحاسوب تطبيقات -
 التخصص في

 مباشرة وترتبط ،الطالب يدرسها يالت العلوم
 .يالتخصص بإعداده

٥٧-%٤٣% 

 في الحاسوب بتوظيف المرتبطة التطبيقات
 .التخصصي عداداإل مقررات تدريس

٧-%٥ % 

٣ 
/ عملى( التدريب
 .)الميداني

 يف الطالب يدرسه لما يالعمل التطبيق
 هذا تم سواء ،ومهنية ،تدريسية :مواقف
 .تعليمية مؤسسات يف أو الكلية يف التطبيق

١٨-%١٢ % 

 مباشرة وترتبط ،الطالب يدرسها يالت العلوم .٣ الثقافية العلوم ٤
 .يالثقاف بتكوينه

٧-%٣ % 

 .٤التميز علوم ٥
أو  الثقافية أو التربوية أو التخصصية :العلوم
الكلية لتميزها عن تختارها  يالت ،غيرها

 .النوعية التربية اتكليمثيالتها من 
٧-%٦% 

 ـــــــــــــــــــــ 
  -التربوية اإلدارة – التدريس طرق – التربية أصول :مثل ،)التربوية( المهنية األساسية العلوم - ١

  .إلخ...التعليمي النفس علم
  تربيةال -االعالم - كليىالفن التش :مثل ،التخصصية العلوم، والمساندة التخصصية العلوم - ٢
 كيمياء لبرنامجالسم الهندسى لبرنامج التربية الفنية، الر : مثل ،المساندة والعلوم ،...خاصةال - ٣

 .إلخ....االقتصاد المنزلى  
 .إلخ... العامة الثقافة - التخصص لغير اللغة -نساناإل حقوق: مثل ،الثقافية العلوم - ٤
   .إلخ ...التربوي واالعتماد الجودة -النانو ولوجياتكن - الجينات هندسة -: مثل ،التميز علوم - ٥
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  صطلحات امل
  :مصطلحات في الدليلبتعريف فيما يلي   
   :مواصفات الخريج .١

الخريج المتوقعة والناتجة عن اكتساب المعارف ) قدرات/  كفاءة(جدارات 
  .االنتهاء من دراسة برنامج تعليمي معين) مجرد(والمهارات بعد 

  :المرجعيةاألكاديمية  القوميةالمعايير  .٢
وتمثل الحد  ،مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد نقاط

والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات برنامج تعليمي  والمفاهيم األدنى من المعارف
  .معين

   :المعايير األكاديمية .٣
ن الهيئة القومية مرجعية تتبناها المؤسسة التعليمية، بعد اعتمادها م نقاط

أن  المفترضلضمان جودة التعليم واالعتماد، تحدد فيها مجموعة المعارف والمهارات 
كتسبها ، ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية التي حددتها يكون الخريج قد ا

  .  الهيئة
  :النقاط المرجعية .٤

لمتوقعة ا التي تصف القدرات والمهارات ،مجموعة من العبارات المرشدة
الستكمال الجدارات المطلوبة من خريج مقرر ما، وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة في 

  . مقارنة ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية في ضوء النقاط المرجعية
  :البرنامج التعليمي .٥

التي تحددها المؤسسة لتحقيق  ،مجموعة من المقررات واألنشطة التعليمية 
  .لوبة لحصول الطالب على درجة علمية في تخصص معينجدارات الخريج المط

  :المؤسسة التعليمية .٦
إلى منح مؤهل علمي  ييقدم برامج تعليمية تؤد ،جامعة أو كلية أو معهد عالٍ 

  ).  ماجستير، دكتوراه( أو درجة أعلى ) بكالوريوس أو ليسانس(جامعي 
  :النتائج التعليمية المستهدفة .٧

التي تضعها مؤسسة تعليمية  ،والمهارات مجموعة من المعارف والمفاهيم
نتيجة النتهائه من دراسة  ؛والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم ،مقرر/ لبرنامج

  .األنشطة التعليمية
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  :المعارف والمفاهيم .٨
والتي  ،ينتيجة دراسته لمحتوى دراس ؛المتوقع أن يكتسبها الطالب المعلومات

    .الحقائقو  ،ات، والنظرياتوالمصطلح ،المفاهيم األساسية :تتضمن
   :المهارات الذهنية .٩

، ويشمل القدرة على يالنقدي واإلبداع :وٕادراكية تتضمن التفكير ،تعليمية: قدرات
  .ٕاعادة بناء وتقييم المعلوماتتحليل و تطبيق و 

   :المهارات المهنية .١٠
بهدف التطوير ؛ والتدريبات العملية المتخصصة في مجال ما المعلوماتتطبيق 

    .الذاتي التطوير أوجح في المهنة النا
  :المهارات العامة أو االنتقالية .١١

يحتاجها الطالب في  -وغالبا ما - التي ال ترتبط بموضوع معين المهاراتتلك 
ى هذه المهارات القدرة علمن و ، التعليم والتوظيف والتعلم المستمر وتنمية القدرات الذاتية

 ،والتواصل مع اآلخرين ،والتعلم الذاتي ،والتعامل مع األرقام ،االتصال والعمل في فريق
  .الخ... والقدرة على حل المشكالت
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واهللا ولي التوفيق
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ة والنشر
ّ
  حقوق امللكية الفكري

   

ال يسمح لألشخاص أو المؤسسات بنقل أو اقتباس أو نشر 
ء كان تصويرًا أو أي جزء من محتوى هذه الوثيقة، سوا

نسخًا أو إلكترونيًا، إال بإذن مسبق من الهيئة القومية 
  .لضمان جودة التعليم واالعتماد


