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 املرجعية بكليات الرتبية قائمة املعايري القومية األكادميية 

  قطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 :ري اخل اصفاتوم :أوال
 :أن ىلع ا  ر قاد التربية كليات خريج يكون أن يجب ،المواصفات العامة( أ

 .يصمم خطة التدريس، وبيئات تربوية تناسب تنوع المتعلمين .1
  .مهملم وتعهيملمين وأنماط تعلاعيا خصائص المتعيطبق طرائق التدريس، موظفا تكنولوجيا التعليم، مر  .2
 .ملوالتع يملالتع يتيللعم فةلالمخت الجوانب لتقويم مناسبة وأدوات أساليب يستخدم .3
 .يمىلالتع لدمجل ينلالقاب الخاصة جاتايتاالحذوي  مع نيةهبم يتعامل .4
 .متنوعة نيةهم عالقاتويبني  نيا،همه ذات ينمى .5
 .فةلالمخت ابفروعه وملالع مجاالت بين يةلالتكام والعالقات عرفةالم وحدة يدرك .6
 .نيةهالمه ممارسات في األعمال وريادة والنفسي، التربويه والتوجي اإلرشاد آليات يوظف .7
 .واالتصاالت وماتالمعل تكنولوجيا تاار هوم الشخصيةه قدارت مستخدما   يةلبفاع يتواصل .8
 .هبتخصص ةالعالق ذات المستجدات مهيتف .9

 .األجنبية غاتلال وبإحدى يمةلس عربية غةلب يتواصل .11
 .والمعنيين مينلالمتع معه تعامالت في هاوآداب يملالتع نةهم وبأخالقيات المجتمع بقيم تزملي .11
 .لألمة الثقافية ويةاله مقومات يعي .12
 .اآلخر بولوق والتسامح طية،اوالديمقر  الوطني، االنتماءقيم  تنمية في يشارك .13
 .اهاستدامت فى يملالتع ودور المجتمع تنمية يف دوره يدرك .14
 .ميةلالع األساليب باستخدام والمجتمعية نيةهالم المشكالت حل في يشارك .15
  .والتميز الجودة بمايحقق التربوي والتطوير المجتمع، خدمة أنشطة في يشارك .16

 :قادرا  على أن العلوم اإلنسانية واالجتماعيةطاع ق، يجب أن يكون خريج التخصصيةالمواصفات ( ب
  .اإلنسانية واالجتماعية في الحياة العملية: يوظف المعارف والمهارت  .1
  .اإلنسانية واالجتماعية وأدواتها في مجال تخصصه: يوظف مناهج البحوث .2
  .يشارك فى دارسة الظواهر والحاالت والمشروعات اإلنسانية واالجتماعية .3

 ::تق من املواصفات السابقة مايلييش: ثانيا
 :يمهوالمفا المعارف -1
 :التالية يمهوالمفا المعارف اكتسب قد الخريج يكون أن يجب: المعارف والمفاهيم العامة( أ

  .ميةلالتع/يميةلالتع البيئات وتصميم والتخطيط، التربوية اإلدارة أسس  1-1
 .وتطويره ،هوتقويم وبناؤه، ،همكونات :الدارسي جهالمن  1-2
 .مينلالمتع نمو حلامر  وخصائص ملوالتع يملالتع نظريات  1-3
 .التعلمو التعليم  تيجياتترااس  1-4
 .تطبيقاتهاو التعليم  تكنولوجيا أسس  1-5
 .اتهونظري التربوي التقويم  1-6
 .تهاتيجياتراواستها ومجاال الخاصة التربية  1-7
 .اتهونظري الذاتي التعلمو  ةمهنيال التنمية أساليب  1-8
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 .التعليم مجال في ةهنيمال العالقات باتلومتط مصادر  1-9
 .اتهوواجبالمعلم  وحقوق ا،هل المنظمة والتشريعات ،مهنة التعليم أخالقيات  1-11
 .وريادةاألعمال والنفسي، التربوي اإلرشاد نظريات  1-11
  .التعليمو  بالمجتمع المرتبطة سفيةلوالف يخية،ر تاوال والثقافية، السياسية، :األبعادالمجتمعية  1-12
 .الثقافية ويةهال وتعزيز الشخصية بناء مقومات  1-13
  .واالستقصاء البحث جياتهومن التفكير تيجياتترااس  1-14
  .المجتمعية والمشاركة الفريقي العمل باتلمتط  1-15
  .واالعتماد الجودة ونظم مداخل  1-16
  .المميزة اهوخصائص العربية غةلال ميةهأ  1-17
  .بالتخصص العالقة ذات والمجتمعية والتكنولوجية العلمية :التطوارت  1-18
  .وملالع فروع بين التكامل مجاالت  1-19
 .األساسي التعليم شعب لخريج تطبيقاتهاو  الثقافية والوسائط الفنون  1-21

 :قد اكتسب مايلي العلوم اإلنسانية واالجتماعيةقطاع يجب أن يكون خريج : المعارف والمفاهيم التخصصية( ب
  .النظريات والمدارس الفكرية المتنوعة في مجال التخصص 1-1
  .اإلنسانية واالجتماعية، وفقا للتخصصالتطورات فى مجال العلوم  1-2
  .الظواهر والعوامل المؤثرة فيها في مجال التخصص 1-3
  .أساسيات العمل الميدانى وأساليبه 1-4
 .طرق البحث وعملياته في مجال التخصص 1-5

 :المهارات المهنية -2
 :يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: المهارات المهنية العامة( أ

 .المستهدفة التعلم تجنوا ضوء في درسلل يخطط  2-1
 .التعلمو  يملتعلل مناسبة تربوية بيئات ويدير يصمم  2-2
  .التعلم نواتج ومحققا ،المتعلمين بين الفردية الفروق عيارام الصف يدير  2-3
 .التعلمو  التعليمي تيلعم في التعليم تكنولوجيا يوظف  2-4
  .والالصفية الصفية واألنشطة التعلمو  يملتعلل متنوعة تيجياتترااس يستخدم  2-5
  .اتهوأدو  التربوي التقويم أساليب يستخدم  2-6
  .الخاصة جاتايتاالح لذوي مناسبة أنشطةو  اتتيجيترااس يستخدم  2-7
  .الحياة طوال مهنيال نموه في الذاتي التعلم تاار هم يستخدم  2-8
  .والمجتمع التعليمب المعنيين مع ةمهنيال العالقات بناء آليات يستخدم  2-9
  .األعمال وريادة يوالنفس التربوي :اإلرشاد أسس يوظف  2-11
  .المدرسي المناخ تحسين في الميدانيةه تاخبر  يوظف  2-11
  .يةالتعليم المواقفي ف الفصيحة العربية غةلال يستخدم  2-12
 .(األساسي التعليم شعب لخريج)ه تخصص مجالفي  والوسائط الفنون يوظف  2-13

 :قادرا على أن جتماعيةالعلوم اإلنسانية واالقطاع أن يكون خريج يجب : التخصصيةالمهارات المهنية ( ب
  .الكمية والكيفية، وينقدها :الوثائق، والبيانات مستخدما الطرق يحلل  2-1
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  .يصمم أدوات قياسية مختلفة وفقا للتخصص  2-2
  .اإلنسانية واالجتماعية: يوظف األدوات واالختبارات واألجهزة فى دارسة الظواهر والحاالت  2-3
  .اإلنساني واالجتماعي، وتفسيره واستشراف المستقبل: اقعيل الو لالمعارف المختلفة فى تحو يوظف النظريات   2-4
  .اإلنسانية واالجتماعية وينفذها فى مجال التخصص: يخطط إلعداد الدارسات  2-5
 .يوظف معارفه فى كتاباته ومناقشاته  2-6

 :المهارات الذهنية -3
 :يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: العامة الذهنيةالمهارات ( أ

  .الدارسي بالمحتوى قضاياالمتضمنةلل جديدة ار أفكا يقدم  3-1
 .والتطوير التحسين أجل من مينلالمتع تقويم نتائج يحلل  3-2
م  3-3  .اآلخرين وأداء أداءه يقوِّ
  .يةالتعليم والنظم السياسات مهيتف  3-4
  .المختلفة الحياتية المواقف في البدائل بين من المناسب رتايخ  3-5

 :قادرا على أن العلوم اإلنسانية واالجتماعيةقطاع  يجب أن يكون خريج: الذهنية التخصصيةالمهارات ( ب
 .اإلنسانية واالجتماعية: يتبع المنهج العلمى فى التفكير وطرق االستدالل فى دارسة القضايا والظواهر  3-1
  .اإلنسانية واالجتماعية، مقترحا حلوال لها: يشخص ويفسر الظواهر  3-2
داث، والظواهر، والحاالت في فهم الحاضر واستشراف يستنبط المفاهيم والنتائج والدروس المستفادة من األح  3-3

  .المستقبل
 .يفسر الظواهر باستخدام األدلة واآلثار والبراهين والحجج  3-4

 :واالنتقالية العامة المهارت -4
 :يجب أن يكون الخريج قادرا على أن

 .فريق ضمن بكفاءة يعمل  4-1
 .المعلومات عن والبحث تواصلللالتكنولوجية  والوسائط الشخصيةه قدارت يستخدم  4-2
  .مهنة التعليم ضغوط مع بإيجابية يتعامل  4-3
  .أجنبية غةلب يتواصل  4-4
  .اهل واللح مقترحا مجتمع،لل العامة القضايا بحث في يشارك  4-5
 

 لرتبيةا ياتلك  مبرا باتلتطم نسب زيعوت: ثالثا
 ا،هوتوصيف ،العلوم يةنوع :يوضح يات،لكلل زملم غير استرشادي دليل يه التالي الجدول في المقترحة النسب إن

 .اهومدا

 توصيف العلوم نوعية العلوم م
 مدى

 النسب

 . 1(التربوية) المهنية األساسية العلوم 1
ا الطالب، وترتبط مباشرة هالعلوم التي يدرس

 . بإعداده المهني
15٪ - 25٪ 

 2العلوم التخصصية والمساندة -  2
ا الطالب، وترتبط مباشرة هالعلوم التي يدرس
 . بإعداده التخصصي

43٪ - 57٪ 
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 مدى توصيف العلوم نوعية العلوم م
 النسب

التطبيقات المرتبطة بتوظيف الحاسوب في  تطبيقات الحاسوب في التخصص  - 
 . تدريس مقرارت اإلعداد التخصصي

5٪ - 7٪ 

 . التدريب الميداني 3
: يدرسه الطالب في مواقف التطبيق العلمي لما

تدريسية، ومهنية، سواء تم هذا التطبيق في الكلية 
 . عليميةفي مؤسسات ت أو

12٪ - 18٪ 

 . 3العلوم الثقافية 4
العلوم التي يدرسها الطالب، وترتبط مباشرة 

 . بتكوينه الثقافي
3٪ - 7٪ 

 . 4علوم التميز 5
التخصصية أو التربوية أو الثقافية أو : العلوم

غيرها، التي تختارها الكلية لتميزها عن مثيالتها 
 . من كليات التربية

6٪ - 7٪ 

 النفس ملع- التربوية اإلدارة –التدريس طرق – التربية أصول :مثل ،(التربوية) ةمهنيال ألساسيةا العلوم -1
 .إلخ...يالتعليم

 العلومو  ،...الخاصة التربية - الفيزياء - العربية اللغة :مثل التخصصية، العلوم والمساندة، التخصصية العلوم -2
  .إلخ...فياراالجغ لدارسي يخر اتلا - الفيزياء لدارسي الرياضيات :مثل المساندة،

  .إلخ...العامة الثقافة -التخصص لغير اللغة -اإلنسان حقوق :مثل الثقافية، العلوم -3
  .إلخ...التربوي واالعتماد الجودة -تكنولوجياالنانو - الجينات ندسةه - المقال أو البحث :مثل التميز، ومعل -4


