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  كليات الرتبيةب املرجعية األكادمييةالقومية  املعايريقائمة 

 قطاع الرتبية اخلاصة  
 :تضم معايري قطاع الرتبية اخلاصة ثالثة بنود يف كل من املواصفات واجملاالت كما يلي: وظة هامةملح

 .متعلقة خبريج شعبة الرتبية اخلاصة+  متعلقة خبريج التخصص األكادميي + عامة خلريج كلية الرتبية = مواصفات اخلريج ( 1

 .متعلقة خبريج شعبة الرتبية اخلاصة+  خبريج التخصص األكادميي متعلقة + عامة خلريج كلية الرتبية = املعرفة والفهم ( 2

 .متعلقة خبريج شعبة الرتبية اخلاصة+  متعلقة خبريج التخصص األكادميي + عامة خلريج كلية الرتبية = املهارات املهنية ( 3

 .متعلقة خبريج شعبة الرتبية اخلاصة+  متعلقة خبريج التخصص األكادميي + عامة خلريج كلية الرتبية = املهارات الذهنية ( 4

 .ثابتة لكل الربامج  فهي واملنتقلة أما املهارات العامة -

 :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 تعليس، موظفا تكنولوجيا التعليم، مراعيا خصائص المتعيطبق طرائق التدر  .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 المعرفة 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 العالقة 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 وقبول والتسامح طية،اوالديمقر  وطني،ال 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

 :المفعل مما يلي الفقرة المطلوبة على حسب التخصص األكاديمي للبرنامج الدراسييتم تحديد 
قادرا   ( (ألماني/ فرنسي / انجليزي / عربي )اللغات  قطاع، يجب أن يكون خريج 1التخصصية المواصفات( ب

 :على أن
  .المسموعة، والمقروءة: يقيم النصوص المختلفة  .1

ا في ها، وانتاجهوتذوق. الهيلاألدبية عند استقبال النصوص، وتفسيرها، وتحيوظف المفاهيم والمعارف اللغوية و  .2
 .المواقف المختلفة

  .يقرأ النص قراءة جهرية موحية .3
  .يتواصل في المواقف اللغوية المختلفة .4
  .يظهر تقديرا لوظيفة اللغة واجتماعياتها .5

 أو 
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/ جغرافيا / تاريخ )نسانية واالجتماعية العلوم ال  قطاع، يجب أن يكون خريج 1التخصصية المواصفات( ب
 :على أنقادرا   ( (علم النفس/ الفلسفة واالجتماع 

  .اإلنسانية واالجتماعية في الحياة العملية: يوظف المعارف والمهارت .1
  .اإلنسانية واالجتماعية وأدواتها في مجال تخصصه: يوظف مناهج البحوث .2
  .عات اإلنسانية واالجتماعيةيشارك فى دارسة الظواهر والحاالت والمشرو  .3

 أو 
علوم / فيزياء / كيمياء / رياضيات )العلوم األساسية  قطاع، يجب أن يكون خريج 1التخصصية المواصفات( ب

 :على أنقادرا   (بيولوجية وجيولوجية
 .رتالحضايتفهم دور العلوم األساسية في تنمية المجتمع وبناء  .1
  .المختلفة للعلم والتكنولوجيا يدرك العالقة التكاملية بين الفروع .2
  .العلمية والتطبيقية في إنتاج المعرفة: يوظف األنشطة .3
  .يدرك أهمية تطور المعارف العلمية في بناء العلم .4
  .العربية واألجنبية: يتعامل بمهنية مع البيانات والمعلومات العلمية باللغة .5

 :قادرا  على أن الخاصة بيةالتر  قطاع، يجب أن يكون خريج 2التخصصيةالمواصفات ( جـ
  .يدرك خصائص ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم .1
  .التعليمى والمجتمعى لذوي االحتياجات الخاصة: يتبنى سياسة الدمج .2
 .الوقائية والتشخيصية واإلرشادية والعالجية لذوي االحتياجات الخاصة: يشارك فى إعداد البرامج .3
  .معية المتخصصة في رعاية ذوي االحتياجات الخاصةيتفاعل مع األسرة والمراكز المجت .4

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

  .يةملالتع/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  ةنيمهال التنمية أساليب  1-8
 .التعليم مجال في ةمهنيال 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
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  .واالعتماد الجودة ونظم مداخل  1-16
  .المميزة اهوخصائص العربية غةلال ميةهأ  1-17
  .بالتخصص العالقة ذات والمجتمعية كنولوجيةوالت العلمية :التطوارت  1-18
  .وملالع فروع بين التكامل مجاالت  1-19
 .األساسي التعليم شعب لخريج تطبيقاتهاو  الثقافية والوسائط الفنون  1-21

 :المفعل مما يلي يتم تحديد الفقرة المطلوبة على حسب التخصص األكاديمي للبرنامج الدراسي
 (ألماني/ فرنسي / انجليزي / عربي )اللغات  قطاعجب أن يكون خريج ، ي1المعارف والمفاهيم التخصصية( ب

 :قد اكتسب ما يلي
  .النحوية، والصرفية: القواعد  1-1
  .مضامين النصوص المختلفة وأسس تنظيمها  1-2
  .تراجم المبدعين في العصور المختلفة  1-3
  .سمات الجهاز الصوتي ومكوناته، ووظيفته  1-4
  .ومنتجاتهاعمليات الكتابة وخصائصها واجراءاتها   1-5
  .أسسها ومهاراتها: عملية التواصل الشفوى  1-6
  .أنواع المفاهيم البالغية وسماتها  1-7
  .أسس النقد األدبي، ومدارسه  1-8
  .متطلبات اإللقاء وشروط جودته  1-9
  .قواعد الشعر وبحوره  1-11
  .خصائص النص المسرحي وعناصره  1-11
  .الحضارية والتاريخية:طبيعة اللغة وأصولها  1-12
  .يحة للغةمتطلبات الترجمة الصح  1-13
  .الوظيفة االجتماعية للغات  1-14

 أو 
جغرافيا / تاريخ )العلوم النسانية واالجتماعية  قطاع، يجب أن يكون خريج 1المعارف والمفاهيم التخصصية( ب
 :قد اكتسب ما يلي (علم النفس/ الفلسفة واالجتماع / 
  .النظريات والمدارس الفكرية المتنوعة في مجال التخصص 1-1
  .ى مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وفقا للتخصصالتطورات ف 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

 أو 
فيزياء / مياء كي/ رياضيات )العلوم األساسية  قطاع، يجب أن يكون خريج 1المعارف والمفاهيم التخصصية( ب
 :قد اكتسب ما يلي (علوم بيولوجية وجيولوجية/ 
 (.علم التخصص)تاريخ العلم  1-1
  .بنية العلم 1-2
  .طبيعة العلم ومصطلحاته، وأخالقياته، وتكامل فروعه؛ بمايحقق وحدته 1-3
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  .البيانات وتفسيرها تحليلأساليب  1-4
 .تطبيقات العلم في الحياة 1-5
 

رف ااالمع لى جانب المعارف والمفاهيم العامة للخريج، والى جانبإ: 2المعارف والمفاهيم التخصصية (جـ
 :قد اكتسب ما يلي قطاع التربية الخاصة يجب أن يكون خريجوالمفاهيم لتخصصه األكاديمي، 

  .ا، ووسائل رعايتهاها، وأسبابهفئاتها، وتشخيص: اإلعاقات 1-1
  .المفهوم، والفئات، وأساليب الرعاية: الموهبة والتفوق 1-2
  .تنمية ذوي االحتياجات الخاصةبرامج  1-3
  .التعليمي والمجتمعي لذوي االحتياجات الخاصة: الدمج 1-4
 .األسرة والمجتمع والمنظمات المهنية فيتنمية ذوي االحتياجات الخاصة ورعايتهم: دور 1-5
  .الفنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتها فى رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 1-6
  .المحلية واإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة: يقالقوانين والتشريعات والمواث 1-7

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

 .المستهدفة التعلم نواتج 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 جاتايتحاال 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 والنفسي التربوي :اإلرشاد أسس يوظف  2-11
  .المدرسي المناخ تحسين في الميدانيةه تاخبر  يوظف  2-11
  .يةالتعليم المواقفي ف الفصيحة عربيةال غةلال يستخدم  2-12
 .(األساسي التعليم شعب لخريج)ه تخصص مجالفي  والوسائط الفنون يوظف  2-13

 :المفعل مما يلي يتم تحديد الفقرة المطلوبة على حسب التخصص األكاديمي للبرنامج الدراسي
قد  (ألماني/ فرنسي / جليزي ان/ عربي )اللغات  قطاع، يجب أن يكون خريج 1التخصصية المهارات المهنية( ب

 :اكتسب ما يلي
  .يحدد الفكرة الرئيسة، واألفكار التفصيلية  2-1
  .النحو والصرف والبالغة في فهم النص وكتابته: يوظف قواعد  2-2
  .يستخدم قواعد اللغة في تحليل النص وتفسيره ونقده وتذوقه  2-3
  .يعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها بأسلوبة  2-4
  .ليمة في المواقف واألغراض المختلفةيكتب بلغة س  2-5
  .يجدد معارفه اللغوية، ويحدثها بصفة مستمرة  2-6
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 أو 
/ جغرافيا / تاريخ )العلوم النسانية واالجتماعية  قطاع، يجب أن يكون خريج 1التخصصية المهارات المهنية( ب

 :قد اكتسب ما يلي (علم النفس/ الفلسفة واالجتماع 
  .الكمية والكيفية، وينقدها :ت مستخدما الطرقالوثائق، والبيانا يحلل  2-1
  .يصمم أدوات قياسية مختلفة وفقا للتخصص  2-2
  .اإلنسانية واالجتماعية: يوظف األدوات واالختبارات واألجهزة فى دارسة الظواهر والحاالت  2-3
  .لمستقبلاإلنساني واالجتماعي، وتفسيره واستشراف ا: يل الواقعلالمعارف 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

 أو 
/ فيزياء / كيمياء / رياضيات )العلوم األساسية  قطاع، يجب أن يكون خريج 1التخصصية المهارات المهنية( ب

 :يقد اكتسب ما يل (علوم بيولوجية وجيولوجية
  .يصمم ويعرض تقارير مستخدما  الفنيات المناسبة واألساليب العلمية 2-1
  .يختار أنسب طرق الدارسة والبحث لمعالجة موضوعات التخصص 2-2
  .األمن والسالمة في إجراء التجارب، ويتصرف بطريقة سليمة في حالة األزمات والطوارئ يطبق قواعد 2-3
  .جال تخصصهيصمم أجهزة وأدوات ونماذج لتبسيط العلوم في م 2-4
  .يستخدم األساليب العلمية في الحفاظ على البيئة؛ بمايحقق التنمية المستدامة 2-5
  .الحقيقية واالفتراضية في مجال التخصص: يستخدم البرمجيات واإلنترنت والمعامل 2-6
 .النتائج البيانات وتفسير تحليليطبق الحقائق والنظريات، مستخدما التكنولوجيا في إجراء التجارب و  2-7

إلى جانب المهارات المهنية العامة للخريج، والى جانب المهارات المهنية : 2التخصصيةالمهارات المهنية  (ـج
 :قادرا على أن قطاع التربية الخاصة لتخصصه األكاديمي، يجب أن يكون خريج

  .يقوم ذوي االحتياجات الخاصة مستخدما األدوات واألساليب العلمية واألدوات المناسبة 2-1
  .وقائية، وتشخيصية، وعالجية؛ إلشباع احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة: ى إعداد برامجيشارك ف 2-2
  .يطبق أساليب تأهيل ودمج ذوي االحتياجات الخاصة 2-3
  .يدرب ذوي االحتياجات الخاصة على المهارت الحياتية وحماية الذات 2-4
  .ةيوظف الفنون والوسائط الثقافية فى مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاص 2-5

 :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 راتيخ  3-5

 :المفعل مما يلي يتم تحديد الفقرة المطلوبة على حسب التخصص األكاديمي للبرنامج الدراسي
قد  (ألماني/ فرنسي / انجليزي / عربي )اللغات  قطاع، يجب أن يكون خريج 1التخصصية المهارات الذهنية( ب
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 :اكتسب ما يلي
  .ل النصوصيحل  3-1
  .يفهم غرض الكاتب  3-2
  .يستنتج معانى المفردات بالسياق  3-3
  .يستنبط المعنى الضمني  3-4
  .يفسر العالقات بين المفاهيم والمعارف اللغوية  3-5
  .يتذوق المضمون الوجداني في النص  3-6
  .يرتجل اللغة في مواقف التواصل المتنوعة  3-7
  .يعي طبيعة المتلقي وخصائصه  3-8

 أو 
/ جغرافيا / تاريخ )العلوم النسانية واالجتماعية  قطاع، يجب أن يكون خريج 1التخصصية المهارات الذهنية( ب

 :قد اكتسب ما يلي (علم النفس/ الفلسفة واالجتماع 
 .اإلنسانية واالجتماعية: يتبع المنهج العلمى فى التفكير وطرق االستدالل فى دارسة القضايا والظواهر  3-1
  .االجتماعية، مقترحا حلوال لهااإلنسانية و : يشخص ويفسر الظواهر  3-2
يستنبط المفاهيم والنتائج والدروس المستفادة من األحداث، والظواهر، والحاالت في فهم الحاضر واستشراف   3-3

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

 أو 
/ فيزياء / كيمياء / رياضيات )لوم األساسية الع قطاع، يجب أن يكون خريج 1التخصصية المهارات الذهنية( ب

 :قد اكتسب ما يلي (علوم بيولوجية وجيولوجية
 .يفسر القوانين والنظريات والطرق المختلفة، ويختار أفضلها لمعالجة قضاياعلمية 3-1
  .النوعية والكمية في ضوء الشواهد واألدلة المتاحة، ويفسرها: البيانات والمعلومات يحلل 3-2

إلى جانب المهارات الذهنية العامة للخريج والى جانب المهارات الذهنية : 2الذهنية التخصصية المهارات( جـ
 :قادرا على أن قطاع التربية الخاصة يجب أن يكون خريجيجب أن يكون  لتخصصه األكاديمي،

  .يتفهم اآلثار النفسية المرتبطة بذوي االحتياجات الخاصة  3-1
  .كية لذوي االحتياجات الخاصةاالنفعالية والسلو : يفسر المشكالت 3-2
  .يتوقع سلوكيات ذوي االحتياجات الخاصة، ويتعامل معها 3-3

 :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 عم بإيجابية يتعامل  4-3
  .أجنبية غةلب يتواصل  4-4
  .اهل واللح مقترحا مجتمع،لل العامة القضايا بحث في يشارك  4-5
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 لرتبيةا ياتلك  مبرا باتلتطم نسب زيعوت: ثالثا
 ا،هوتوصيف ،العلوم نوعية :يوضح يات،لكلل زملم غير استرشادي دليل يه التالي الجدول في المقترحة النسب إن

 .اهومدا

 مدى توصيف العلوم نوعية العلوم م
 النسب

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

 . بإعداده المهني
15٪ - 25٪ 

 2العلوم التخصصية والمساندة -  2
 تطبيقات الحاسوب في التخصص  - 

ا الطالب، وترتبط مباشرة هالعلوم التي يدرس
 . التخصصي بإعداده

43٪ - 57٪ 

التطبيقات المرتبطة بتوظيف الحاسوب في 
 . تدريس مقرارت اإلعداد التخصصي

5٪ - 7٪ 

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

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

12٪ - 18٪ 

 . 3ثقافيةالعلوم ال 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 األساسية 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


