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 تمهيد

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصرر العربيرة الهيئرة الملرئولة  تعد     
اد لمؤللرررال التعلررريم جبررر، الجرررامعاي والعرررالاي العرررامي عرررن تدديررردي وتعبيرررا معرررايير الجرررودة واالعتمررر

 واألزهري.
و كليررال التربيررةس مؤللررال تعليميررة تعدررل بلعررداد المعلررمي وعلررر مررن تررد، المعررايير التررا تدررددها  

كلررراب  المعرررار   الهيئرررة والترررا تضرررمن جيرررام هرررعا الكليرررال بمهرررارال وملرررئولياتها  رررا رعرررداد المعلرررم وا 
امة للقيام بالتدريس بمكادة كليال التربية  ا مدظومة التعليم الجامعا وجب، والمهارال واالتجاهال اله

 الجامعا.
 

علررل مهميررة كليررال التربيررةي والدظررر رليهررا  -دائمررا   – لهيئررة القوميررة للجررودة واالعتمرراد تؤكررداو     
 كمؤللال تضعلع بمهام تعليميرة وبدييرة وتدمويرةي ولمرا تلرتوعب  مرن عردن يلركلون القلرم األكبرر

 ممن يلتدقون بالجامعال.
ومرررن جهرررة مترررررج  رررلن مترجرررال هرررعا كليرررال التربيرررة تميررر، عداصرررر مضرررا ة رلرررل مجتمرررع  

مليون تلميعا  وتلميعة  15المعلمين العي يص، رلل مكير من مليون معلم يقدمون تدمة رلل مكير من 
 المتتلفة. ا مدارس ومراد، التعليم 

يعدا كر، ملررة مصرريةي ولر  تركيير كبيرر و عرا، علرل  ودظرا  ألن دجاح العملية التعليمية ممر
عمليررال التدميررة االجتماعيررة واالجتصررادية للمجتمررع المصررريج  ررلن الهيئررة القوميررة للجررودة واالعتمرراد 
تدظر رلل كليال التربية  ا مدظومة التعليم الجرامعا وجبر، الجرامعا برؤيرة تاصرةي ديرأ رن لركدها 

 لال م راد المجتمع المصري.يتعدر ددودها رلل لائر جعاعال ومؤل
وجعاع الدرالال التربوية ملئو، عن رعداد المعلم لمدارس التعليم العرام والتراب بجمهوريرة     

مصر العربية ديأ يلم، هعا القعاع رعداد معلم رياض األعفا،ي ومعلم المدرلة االبتدائيرةج ليكرون 
فو  العليرا لهرعا المردارسي وكرعلر معلما  لمجا، من مجاالل التتصبي ولتدريس هرعا المجرا، بالصر

رعرررداد معلرررم المدرلرررتين ااعداديرررة واليادويرررةج ليكرررون معلمرررا  لمجرررا، تتصرررب بالمدرلرررة ااعداديرررةي 
 ومتتصصا  لتدريس مادة معيدة بالمدارس اليادوية.

لرربع وعلرررون كليررة تربيررة بالجامعررال الدكوميررةي وكليررة  -دتررل ا ن  –ويوجررد  ررا ع.م.ع 
لتاصررةي وكدهمررا يدرردرع تدررل مظلررة جعرراع الدرالررال التربويررة بررالمجلس األعلررل تربيررة بالجامعررال ا

للجامعالي كما من برامج ومدتور المقررال وضعل  ا ملتويال معيارية ومعر دظريرة بدييرة تمير، 
 % .25% ي والمقررال التربوية واليقا ية بدلبة 75 يها المقررال التتصصية بدلبة 
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يررال بميرردان التربيررة والتعلرريم مررن تررد، الترردرين العملررا القررائم علررل كمررا يررتم ارتبرراع هررعا الكل    
 ملس علمية مهدية  ا مدارس التعليم العام والتعليم التاب.

وعلل هعا  لن الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتمادي وها تهد   ا رلالتها رلل ضرمان     
ايير الجرودة واالعتمرادي الدزمرة  للكفراءة جودة األداء  را رعرداد المعلرم بكليرال التربيرةج جرد درددل معر

كلرراب  المعررار  والمهررارال واالتجاهررالج للقيررام  والجررودة  ررا رعررداد المعلررم لمرادرر، التعلرريم المتتلفررةي وا 
 بمهام   ا مهدة التدريس بكفاءة واجتدار وعلر من تد، مدوريين ملاليينس

 ويشمل:  ،المحور األول: وهو القدرة المؤسسية
 الهيك، التدظيما                     لتراتيجاالتتعيع اال

 المصداجية واألتدجيال                                       القيادة

 الموارد المالية والمادية                            الجهاز ااداري

دارة          الملاركة المجتمعية وتدمية البيئة  الجودة.التقويم المؤللا وا 

 ور الثاني: وهو الفاعلية التعليمية،  ويشمل:المح

 المعايير األكاديمية والتا تتضمن  -    العدن والتريجون         -
 )م( المعار  والمهارال واالتجاهال التا يكتلبها المتعلمين    

 )ن( التبرال الميدادية والتدرين الميدادا              )ع( التدوع   

 التعليم والتعلم والتلهيدل -  الدرالية              البرامج / المقررال  -
 البدأ العلما واألدلعة العلمية    -ومداء وتدمية معضاء هيئة التدريس بالكلية    كفاءة -
 التقييم الملتمر للفعالية التعليمية . -          الدرالال العليا                    -

يميرررة القيالرررية المرتبعرررة برررالتريجين للمرادررر، المتتلفرررةي و رررا وجميعهررراي رلرررل جادرررن المعرررايير األكاد
 التتصصال المتعددةي تعد الزمة لضمان جودة التعليم  ا كليال التربيةي واعتماد برامجها.

 
 لجنة إعداد الوثيقة                                                                  
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 المقدمة

مؤللررال التعلرريم التررا تلررتهد  التعرروير الملررتمر لررعا كليررال التربيررة رلررل اعررتدء صرردارة ت
  ا التربيةي والتدديأ الدائم لدظم التعليم.

وتلررتلزم مدقيتهررا بهررعا الصرردارة الوصررو، بملررتوياتهاس مؤللررة وتعلرريمي وتررريجين رلررل م ضرر، 
 مواصفال ممكدة تضمن لها الجودة  ا مداء وظائفها.

ة اللرررراملةي والمتقدمررررة للدصررررو، علررررل ويجررررن من تلتررررزم كليررررال التربيررررة اللرررراعية رلررررل الجررررود
 االعتماد األكاديما من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بما يلاس

 معايير القدرة المؤللية. ✓
 معايير الفاعلية التعليمية. ✓

وعلرررر كهيرهرررا مررررن مؤللرررال التعلررريم العررررالاي وبمرررا يترررواءم وعبيعتهررررا كمؤللرررال اعرررداد المعلمررررين 
 مجا، التربية والتعليم جب، الجامعا.واألتصائيين  ا 

وتتفرد كليال التربية بعردهرا لعردد كبيرر مرن البررامج الدرالرية الترا يلرتلزم اعتمادهرا ضرمان  
جودة تريجيها وجل التترع وعلر و قا  لمعايير مكاديمية جيالية تتفا بين جميع البررامج  را مجراالل 

القرردرال اللتصررية (ي وتتتلرر  بررين البرررامج  –الملررئولية المهديررة  –التربيررة  -التتصررب مدررددة ) 
 المتتلفة من ديأ ) التتصبي والمردلةي وعبيعة العم، معلما  مو متصائيا  (.

 
 البرامج الدراسية لكليات التربية •
 تتعدد البرامج الدراسية التي تطرحها كليات التربية:      
 إلعداد معلمات رياض األطفال. •
 ائية.وإلعداد معلمي المرحلة االبتد •

 وإلعداد معلمي المرحلتين: اإلعدادية والثانوية. •

 وإلعداد معلمي بعض التخصصات النوعية. •

 وإلعداد أخصائيين للتربية والتعليم. •
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 األولالجزء 

 منهجية بناء الوثيقة

 
 
 اإلطار الفكري لمعايير تقويم واعتماد كليات التربيةتحديد  – 1

 
 فلسفة إعداد المعلم ▪

العديد من موج  التهير والتعور و وددوأ العديد من االدجازال  ا  يلهد العصر الدديأ
جميع الميادين بما يدتم علا القائمين علا تتريج مجيا، الملتقب، من يعوروا من المؤللال 
التربوية دتل تلاير ركن التقدم الدضاري والعلما العي يلهدا القرن الدادي والعلرين وما يددأ 

صبح هعا المؤللال بمعز، عن داجال المجتمع التا مدلئل من اجل   ي  من تعور هائ، كيد ت
 ا رعداد القوي  ا  هام ا  ي ولما كان الفرد هو األلاس  ا ددوأ مي تقدم مو تعور  ان للتعليم دور 

البلرية  هو يعم، علا تعبئة العاجال البلرية وتدمية جدراتها لعا  ان التعليم المدظم يجع، العائد 
 كفاءة وجودة . االجتصادي مكير

 ويالحظ أن طبيعة إعداد المعلم في كليات التربية تتضمن بعدين أساسيين هما :
 ااعداد التتصصا  ا ادد التتصصال العلمية المعرو ة والمعلوبة  ا المجتمع. •

 ااعداد المهدا ) التربوي ( الضروري لعم، التريج كمعلم ل  دور ورلالة تربوية . •

 -عداد المعلم من تد، كليال التربية يتضمن يدية جوادن ملالية ها سلعا موجدل مصر دظاما  ا
 من رعداد المعلم . %75الجادن التتصصا العي يمي، ددو  •

 من رعداد المعلم . %20الجادن المهدا العي يمي، ددو  •

 من رعداد المعلم . %5الجادن اليقا ا العام العي يمي، ددو  •

 -المعلم هما : وذلك من خالل نظامين قائمين إلعداد
 من تد، كليال التربية  ا مردلة الدرالة الجامعية األولا. اإلعداد التكاملي •

من تد، رعداد التريج بلددر الكليال ي يم درالرة الجرادن المهدا           اإلعداد التتابعي •
 ) التربوي ( بكليال التربية من تد، دظام الدبلوم العام  ا التربية .

عداد المعلم  ا مصر من يواكن التعورال الددييةي وما ظهر من اتجاهال مدها معايير وجد روعا  ا ر
 الجودة التا يجن تدققها  ا رعداد المعلم.
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 اعتبار أن:  ىولقد جاء اهتمام الهيئة بضمان جودة إعداد المعلم، ووضع معايير العتماد كليات التربية عل
 البلرية الدزمة لعملية التعليم. ريلون بجميع ملتوياتهم القو المعلمين مدور تعوير العملية التعليمية ويم .1

علا جدر ما يمتلك  المعلم من كفاءة دوعية وتتصصية  تكون مدتجة وميمرة ومدققة ألهدا ها العملية التعليمية .2
  ا مداء عمل .

زمة لتدمية وتعوير المعلمين جادرون علا رعداد القوي البلرية وتزويدها بالمعار  والمهارال واالتجاهال الد .3
  .البلرية رالمجتمع. وال لر من التعليم ل  دور هام  ا رعداد هعا القو 

 المعلم هو العدصر الفاع، األلالا  ا العملية التعليمية . .4

 .ضرورة دتمية العالم رتعورال الدديية علا ملتو للمؤللال رعداد المعلم وما تقدم  من برامج  ملايرة .5

معلون  ا ممر ملالا و  عار  والمهارال واالتجاهال التا تمكد  من القيام بدوراالم المتدر المعلم داجة .6
 ر المجتمع.و البلرية الدزمة لتع ررعداد القو 

هعا الدلي، العتماد مؤللال وبرامج رعداد اهتمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بوضع  لذا
 دة العالمية والتا تععا تريجا كليال التربية  رصة المدا لة.المعلم  ا مصر بديأ تصبح مدققة لمعايير الجو 

 
 لكليات التربية  أهمية االعتماد األكاديمي ▪

رن االعتماد هو المقياس الدجيا لتدديد جودة المعلم الجديدي رد  بميابة تتم التصديا 
كليال تريجا الدترا  المهدةج ألد  يؤكد للجميع )ا باء ي ورجا، األعما، ي وصداع القرار( من 

  لديهم كفاءال ادترا ية ومهدية عالية.  التربية
علل الرغم من وجود كليال تربية غير معتمدة تعد تريجيها بملتور مقبو،ي رال من و 

البدوأ ميبتل من كليال التربية المعتمدة تترع معلمين عوي مهارال عاليةي وهعا األمر يلب  رعداد 
باء العين تترجوا  ا كليال عن غير معتمدةج كعلر المعلم ال العبيني  الملتلفيال ال تعين األع

يمكن من يقوم بعمل  بكفاءة رال رعا معد  ا كليال تربية معتمدة تلتزم بمواصفال عالية الجودةي 
 عددها يمكن االعتماد علل هؤالء المعلمين الجدد للقيام بمهدة التدريس .

 المستقبل بمدارس اليوم؟كيف يساعد االعتماد األكاديمي على ربط معلمي 
تعتبر التبرة الميدادية من مهم مقومال العملية التربويةي رع ردها تتبوم مكان الصدارة  ا 

  معايير االعتمادي 
ي العدن المعلمينمع  التعاون ا المدارس  عوي التبرة توجع من المعلمينتالتربيةي  وكليال

هير تت لمدارس.  من تد، االعتماد األكاديماميدادية  ا االتبرال ال يد ع رلل مهميةوهعا ما 
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تدريجيا وجهة الدظر اللائدة بكن العلبة يتعلمون  قع علل مقاعد الدرالة تعليما  دظريا ي  االعتماد 
 . الداجح هو ربع ما يتعلم  بالواجع العملا المعلم يؤكد علل من مبرز مدمح العالن

ن ع العملا للعملية التربويةي ولهعا الهرض  لن االعتماد يعو، كييرا  علل التجربة والواجر
هير تدريجيا  تلر الدظرة التقليدية اللائدة  ا ضمان جودة رعداد المعلم ي واعتماد كليال التربية ي

 الميدان التربويي  التبرة الميدادية مصبدل عال مهمية ولها دتائج ريجابية كما يدبها لها من تكون.

 ؟لكليات التربية ميماذا يتضمن االعتماد األكادي
الهيئة باعتبارها  التربية الو اء بك، معايير علل كلياللزاما    لد لدي، االعتماد األكاديما 

مؤللال تعليم عالا ي رلل جادن الو اء بالمعايير األكاديمية القيالية لتريجا هعا الكليال ي 
ي  التتصبالمرتبعة بر مدتو الويضا  رلل علر اعتماد برامج ااعداد بالتركيز علل معايير 

 للعم، بها. هعا البرامجوالتاصة بالمردلة التعليمية التا يعد العدن الملتدقين ب
مع ك، القائمين والعاملين  ا  الفاعلة من تد، اللراكة ويتدقا االعتماد لكليال التربية 

 . الميدان التربوي
ة ضمان الجودة عمليمن الضروري التككد من توا ر عدة مقومال ملالية لدجاح و 
متابعة تقدم ولتقييم و  للتقويم المؤللا ي  وضع دظام -علل لبي، الميا،  - ي وهعا يتعلنواالعتماد

 لكليالعلل البدوأ الملتديرةي ومن يكون لدر ا ةامج المعروح مبديي ومن تكون البر مالعلبة بادتظا
 س متتصصون ومدربونمراجعون تارجيون ريمان عميا بقدرال تريجيهاي ويجن من يكون هدار 

 .ي ويصدرون مدكاما  موضوعية وعادلة ولفا ة يفدصون بعداية تعبيا المعايير الموضوعة
من  كليال التربيةرن عملية االعتماد األكاديما تلتهرا وجتا ي ولكا ددا ظ عليها  علل  

 تتضع للتقييم اللدوي من تد، تقارير يتم تقديمها.
 

 مراحل إعداد الوثيقة  -2

ا بيان بمراد، رعداد الوييقة ي والملاركون  ا ك، مردلة ي ومدة التدفيع ي واألدلعة التا  يما يل
 تمل  ا ك، مردلةس

 

 األدلعة التا دفعل المدة الملاركون المردلة
مجموعة من ملاتعة كليال التربية  األولا

 وملتلاري الهيئة
عايير اعتماد األلالية لم مواءمة الوثيقة لهران

مؤللال التعليم العالا بهيئة ضمان جودة 
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التعليم واالعتماد بما يتوا ا مع عبيعة  ) مجموعة العم، الرئيلية(
 كليال التربية

المردلة 
 اليادية

مجموعة من ملاتعة كليال التربية 
 وملتلاري الهيئة

 ) مجموعة العم، الرئيلية(

 التريجتدديد معايير اعتماد  لهران
 -هاس متضمدة يدية مدواع من المعايير 

  التخصصات األكاديمية معايير -
 معايير ااعداد التربوي  -

 معايير الجادن اليقا ا العام ومؤلراتها -
بديأ تم تدديد المعايير األكاديمية القيالية 

NARSW  
المردلة 
 اليالية

مجموعة  را متدوعة دلن 
عبيعة التتصصال التا تمددها 
كليال التربية وللمراد، التعليمية 

لفة وجد جمعل بين المتت
التتصصال األكاديمية 
 والتتصصال التربوية

 ) مجموعال العم، الفرعية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تم تدديد المعايير األلالية للتتصصال  لهور 3
المتتلفة بكليال التربية ) معايير تريجا 
 كليال التربية (  ا يدأ جوادن ها س

 الجادن التتصصا األلالا-
 األلالاالجادن الملادد للتتصب  -
الجادن اليقا ا المرتبع بالتتصب  -

 األلالا

 
 األدلعة التا دفعل المدة الملاركون المردلة
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المردلة 
 الرابعة 

 -تم  يها س لهران لجدة مراجعة وتدظيم الوييقة
جميع الويائا الفرعية من  را  •

 العم، المتدوعة

المراجعة األولا للوييقة و ا مجموعة  .1
 معايير ها س 

 الصياغال . -

مراجعة المؤلرال من ديأ العدد  -
 وصياغال ك، مؤلر .

مدي تضمين المعايير بمؤلراتها  -
 لدتجاهال الدديية .

تصدي  المعايير ومؤلراتها و قا  -
 للجادن العي تدتما رلي  .

وتم رعادة  الويائا الفرعية لمجموعال 
العم، لتعدي، الوييقة و قا لما ملفرل عد  

 عملية المراجعة األولا 

 المراجعة الدهائية والصياغة دلة مر  -2
و يها تم مراجعة الوييقة مرة متري 

وتدظيمها  ا رعارها المودد لعرضها 
علا مجلس ردارة الهيئة تمهيدا 

 اعددها 
 

 
 

 

 

 يالجزء الثان

كليات تقويم واعتماد ل اسة الهيئةسي

 التربية
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 مقدمة. •
 .كليات التربية اإلطار العام لعملية تقويم واعتماد •

 . الكلية / الخريجين / البرامجآليات وقواعد وشروط التقدم العتماد ا •

 نتائج عملية التقويم واالعتماد. •
 مرحلة ما بعد التقويم. •

 التظلمات. •

 تجديد االعتماد. •

 

 
 مقدمة:
كليال التربية باعتبارها مؤللال للتعليم علل عملية تقويم واعتماد  وييقةال الجزء منهعا يلتم، 

.  يها المعلمون الجدد ي من تد، برامج لإلعداد التتصصا والمهدا واليقا ا العالا ي يترع
وتعتبر مدتويال هعا الجزء علل درجة كبيرة من األهمية تاصة للمؤللال التا ترغن  ا التقدم 

ها للتدقا من مهلية ؤ ن اللروع الواجن التيفامن جب، الهيئةي ديأ هدار مجموعة م عتماددل
 . 2006للدة  82كادل تاضعة مو غير تاضعة للقادون رجم لواء  كليالهعا ال

ليال آي و بكليال التربيةويتداو، هعا الجزء بالتدديد ااعار العام لعملية التقويم واالعتماد التاصة 
رلل  الكليالي ومردلة ما بعد القويمي ودظام التظلمال من جب، لدعتمادالتقدم ولروع وجواعد 

 .لكلية وتريجيها وبرامجهاعتماد لتجديد االالهيئةي وجواعد 
 عتماد االتقويم و الام لعملية ( اإلطار الع1)

 
من جب، الهيئة علل  الكلية وتريجيها مو مدد برامجهايدتور ااعار العام لعملية تقويم واعتماد 

 مربعة مبعاد رئيلية ها متعلبال التكه، للتقدم لعلن االعتمادي والقيم الجوهرية التا تدكم معايير
التقويم واالعتماد التا دددتها الهيئة. والمداور األلالية للتقويم واالعتماد التا مجرتها الهيئةي 

 ومتيرا ضوابع االعتماد.
 

 المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد أهلية   1/1                          
 

 :2006لسنة  82أوال: المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم 
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 االعتماد الجوهرية لمعاييرالقيم  1/2

ؤللة من مؤللال التعليم العالا  ا مصر التقدم بعلن االعتماد من الهيئة لوادد مو يمكن ألي م
مكير من البرامج التعليمية التا تقدمها بلرع من يتوا ر لديها األهلية الكا ية لعلري وعلر من تد، 

 التيفاء اللروع التاليةس
م، كمؤللة للتعليم من تكون المؤللة داصلة علل الترتيب من وزارة التعليم العالا للع •

 العالا.

مرة واددة علل البردامج التعليما المعلون اعتمادا من تكون جد مددل لهادة درالية  ا  •
  األج،.

 من يكون لديها رلالة مدددة ومعتمدة من المجلس الداكم ي وتعة رلتراتيجية مويقة.   •
 تقدم لدعتماد.تقديم ما يفيد موا قة الجهة التابعة لها المؤللة مبالرة علل علن ال •

 وتعبا اللروع اللابقة علل مي كلية تربية تدتما لجامعة دكومية مو تاصة.
 

 : 2006لسنة  82ثانيًا: المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم 

العاملة وغير العاملة بمصر  2006للدة  82يدا للمؤللال التعليمية غير التاضعة للقادون رجم 
التقويم و االعتماد لوادد مو مكير من برامجها التعليمية ي علا من تكون  من تتقدم للهيئة بعلن

ملتو ية لللروع اللابقة مع كون  الترتيب الملار رلي   ا اللرع األو، صادر من الجهة 
 المعدية لك، دالة.

 ويمكن علل هعا األلاس تقدم مي كلية  ا التارع س عربية مو غير عربية للتقدم للتقويم واالعتماد
 بداء علل هعا الوييقة.

 
 
 
 
 

 
تعتبر مؤللال التعليم العالا عماد تقدم الدو، من ديأ الدور المدوع بها  ا ردتاع 
المعر ة وممارلة البدأ العلما الهاد  رلل تقدم اجتصاد الدولة و د، ملاك، المجتمع و كعلر 

 مدلا والدولا.تتريج م راد جادرين  معر يا و مهاريا علل المدا لة  ا لوا العم، ال
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وكليال التربية تكتا  ا مقدمة مؤللال التعليم العالا التا تعدل باادلان من ديأ تعليم  
 ي وتربيت  ألدها تترع القائمين بهعا الدور لألجيا، القادمة.

 ا   بعامة ي وكليال التربية بتاصة الدور الديوي لمؤللال التعليم العالا هعا و ا رعار 
التدديال التا    ا رعداد األ راد لمواجهة و كعلر ي المجتمعاادلان ي و دم بداء و تعوير و تق

  قد راعل الهيئة من تلتدد معايير االعتماد ج الدور بكفاءة و  اعلية تواجهها  ا القيام بهعا
 علل القيم الجوهرية التاليةس لكليال التربية

 .االدتماء القوما و الدفاظ علل هوية األمة 
 ،جيم تدكمها الدزاهة و الموضوعية. العم، من تد 
  التعليم مهدةااللتزام بكتدجيال. 
 .تدمية ودماية البيئة 

 عدادا للتدا لية العالمية. المعلم تدمية مهارال العالن  وا 

  .التداد عملية اتتاع القرارال علل المعلومال المويقة 

 .الملاهمة الفعالة  ا دعم تعع التدمية القومية 

 علل مد  مدور العملية التعليمية. لمالمع الدظر للعالن 

 .اللراكة الفعالة مع جميع األعرا  عال الصلة واالهتمام 

 .مواكبة التعور العلما والتكدولوجا 

 .التقييم العاتا الملتمر ككلاس للتعوير 

 اللعا الجاد للتميز 
 

 الكلية / الخريج / البرنامجالمحاور األساسية العتماد  1/3

 

المدات، المتتلفة الملتتدمة عالميا   ا عملية التقويم واالعتماد  ا مؤللال بالرغم من تدوع     
التعليم العالاي رال من جميع هعا المدات، تتفا علل المضمون العي يجن من يدتوي علي  التقويم 

علل الددو  القدرة المؤللية للكليةواالعتماد والعي يركز بصفة ملالية علل ضرورة التدقا من 
المتععةي  و ل دفس الوجل التدقا من  اومهدا ه امن األداء بكفاءة لتدقيا رلالته اهالعي  يمكد

األلالا لتدمية  اوالتا تمي، دلاعه ااعداد بها ي لبرامجالتعليمية فاعلية تريجيها ي والملتور 
ر ي وتؤدر رلل تو ياو قا لمعايير مكاديمية جيالية تتفا ورلالته المعلمين معار  ومهارال العدن
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وتقاب،   ا مجا، التربية والتعليم بمواصفال تتفا ومتعلبال لوا العم، معلمين ممارلين مهديين
 توجعال الملتفيدين الدهائيين  ا المجتمع كك،.

و ل ضوء ما تقدم والتدادا  رلل العديد من التجارن العالمية مع األتع  ا االعتبار عبيعة      
لكليال التربية علل يدية مداور عتمد عملية التقويم واالعتماد دظام التعليم  ا مصر  لد  تقرر من ت

 ها س
o  القدرة المؤللية للكلية 

o  امج س عداصرها ي ومدتوياتها.الفعالية التعليمية للبر 

o  المواصفال المتميزة للتريج 

 ولك، مدور معاييرا ي ومؤلرات 

 الكليةي،  ا اليقين بعدم جدرة لتقويم واالعتماد يتما مداوررن الدا ع األلالا وراء الفص، بين 
دارية واعية ومؤهلة وبدون موارد مالية  علل األداء بكفاءة بدون توا ر رلالة مدددة وجيادة مكاديمية وا 

 اومهدا ه اعلل تدقيا رلالته الكلية ي وبرامجهاوتلهيدل مادية داعمة. ومن دادية مترر  ان جدرة 
من الفاعلية التعليمية التا يجن من تلتدد رلل معايير  ال يمكن من تتم بدون تدقيا ملتويال عالية

  موضوعية وعملية متميلة  ا تدديد دجيا لمواصفال التريج الملتهد ة و قا الدتياجال لوا
بما يتفا مع هعا المعاييري  اامج ومقرراتهير مكاديمية معتمدةي وتصميم للبر العم،ي وتبدل معاي

للتعليم والتعلم تدقا مترجال التعلم الملتهد ةي ودعم وتو ير مدماع وملالين دديية ومدئمة 
اكاديمل ومادي للعدني ومعضاء هيئة تدريس ومعاوديهم عور جدارة عاليةي وتقويم ملتمر 

 وموضوعا لمترجال التعلمي وتعع مدرولة للتعزيز والتعوير.
 

 ضوابط االعتماد  1/4
 

علل  التربية ي وتريجيها ي وبرامجهالكليال تعتمد عملية االعتماد التا تقوم بها الهيئة 
مجموعة من الضوابع التا يجن درالتها بعداية ومتعها  ا االعتبار عدد التقدم بعلن االعتمادي 

 وعلر علل الددو التالاس
علل تدقيا متعلبال  ة الكلية ي وبرامجهايمدح االعتماد من جب، الهيئة عدد التككد من جدر  •

القدرة المؤللية ي والفعالية التعليمية ي ومواصفال عتماد )المداور الرئيلية للتقويم واال
 (.التريج ي ومدتور البرامج
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علل تدقيا بعض المعايير التاصة  ا ا دالة عدم جدرته الكليةيدجن االعتماد عن  •
والمتعلقة بالمعايير األكاديميةي وتصميم البرامج والمقررالي ي بالفاعلية التعليمية بالتريج ي و 

 التعلمي ديأ تعتبر من المعايير الداكمة  ا عملية التقويم واالعتماد. والتعليم و 

الكلية مو تتولل الهيئة رتعار المؤللة بالدتيجة الدهائية والتا تتضمن مجاالل القوة  ا  •
البردامج والمجاالل المعلون تدليدهاي مع التككيد علل االلتعداد التام للهيئة التريج ي مو 

تقويم ال ا الو اء بمعايير لكلية صح واارلاد والتوجي  لمعاودة التقديم متتل  صور الد
 عتماد المدددة من جب، الهيئة.االو 

 
 العتماد ل( آليات ومتطلبات التقدم 2)

 
 

 مقدمة:
لدعتماد متميلة  ا  التقدمآليال ومتعلبال  كليال التربيةيتداو، هعا الجزء من عملية تقويم واعتماد 

عداد الدرالة العاتيةي والزيارال الميدادية للمراجعين المعتمديني علن التقدم لدعتماد  من الهيئةي وا 
لدعتمادي والتقرير  ةالتاضع الكليةلها  ةالتابع الجامعةومدوار وواجبال المدلا المعين من جب، 

 .  لهااللدوي 
 
 

 الكليةطلب التقدم العتماد  2/1                             
 

 :هيئةمن قبل ال الكليةات الخاصة بطلب التقدم العتماد فيما يلي الخطو 
للها الداكم ومن معتمدا من مج ها ي مو اعتماد مدد برامجهابعلن اعتماد الكليةتتقدم  •

 . عن الكلية ي مو البردامجي وكعلر البيادال الوصفية الكا ية عن مجلس الجامعة

لللروع المؤهلة  يةغير ملتو  ليةالكيتم ر ض علن التقدم لدعتماد رعا تبين للهيئة من   •
رعادة التقدم رال بعد  للكليةللتقدم لدعتماد والملار رليها لابقا ي و ل هعا الدالة ال يجوز 

 ادقضاء لتة ملهر علل األج، من تاريخ ر ض العلن.
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لللروع المؤهلة للتقدم لعلن االعتماد ئها رلميا  ا دالة التيفا الكليةتقوم الهيئة بمتاعبة  •
ر بما يفيد جبو، العلن تد، مدة ال تزيد عن لهر وادد من تاريخ التقدم و تديها علل وعل

 .و قا للدموعع المعد لعلر من جب، الهيئة  كليةعاتية للالالبدء بلعداد الدرالة 
     والتا يدددها مجلس ردارة الهيئةي ن تؤدي رلوم التقويم واالعتماد م الكليةيتعين علل   •

ن يوما علل األكير من رتعارها يموجعها االلكترودا  ا تد، يدي للو المعلن عدها ع
 بقبو، العلن. 

 
 كليةإعداد الدراسة الذاتية لل 2/2

 
لدعتماد المرجع األلالا لفريا المراجعين المعتمدين  ةالمؤهل بالكليةتعتبر الدرالة العاتية التاصة   

ميداء الزيارة  للكليةور والمعايير المدددة من جب، الهيئة والعين لتلدد رليهم مهام المراجعة والتقويم للمدا
 ما يلاس للكليةالميدادية. لعلر يراعل عدد رعداد الدرالة العاتية 

 
للتقويم واالعتماد  ريا يتولل رعداد الدرالة  ةالمؤهل الكليةلها  ةالتابع الجامعةتلك،   •

 .للكليةالعاتية 

اجية وبملاركة جميع األعرا  عال الصلة دات، يتم رعداد الدرالة العاتية بدجة ومصد  •
 وتارع المؤللة مع ضرورة تو ير األدلة والويائا المدعمة للبيادال الواردة بالدرالة.

الدرالة العاتية للهيئة )يدأ دلخ معبوعة ودلتة  الكليةلها  ةالتابع الجامعةتقدم   •
لداكم وملفوعة بتعان الكترودية( تد، المدة المدصوب عليها ومعتمدة من مجللها ا

 من رئيس المجلس يفيد بكن كا ة البيادال الواردة بالدرالة صديدة.
 .يتم رعداد الدرالة العاتية و قا  للدموعع المعد من جب، الهيئة   •
 .يتم جمع وتدلي، كا ة البيادال التاصة بالدرالة العاتية و قا  للقواعد المدصوب عليها   •
لتو اة لتوصي  البرامج والمقررال الدرالية  ا ملدا مدفص، يتم تجميع كا ة الدماعع الم  •

 عن الدرالة العاتية.
 

 الزيارات الميدانية للمراجعين المعتمدين 2/3
 

 أوال: مواعيد الزيارات الميدانية: 
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o  التدليا مع المؤللة تد،  ترة المعتمدين ي وعلر بتقوم الهيئة بتدديد موعد لزيارال المراجعين
وتتعر الهيئة المؤللة  ها ية للتقدم العتمادمن تلقا الهيئة علن المؤلل ملهرال تتعدر لتة 

 بااجراءال التا ليتم رتباعها تد، عملية التقويم.
o  وعلر بعد زيارة  ريا المراجعين المعتمدين  للكلية يجد تقوم الهيئة بزيارال ميدادية غير مجدولة

 وجب، صدور جرار االعتماد.
 

  ني للزيارة الميدانية:ثانيا: الجدول الزم

 ا ااعداد للزيارة  الكليةالجدو، الزمدا يددد ااعار العام لزيارة المراجعة  بهد  تيلير مهمة 
وتمكين  ريا المراجعين من التتدام الوجل المتاح للزيارة بكفاءة ي علما  بكن دموعع الجدو، الزمدا 

لة ويتم االتفاا علل مي تعدي، تد، الزيارة المقترح جاب، للتعدي، ليدئم الظرو  التاصة بك، مؤل
 .للكليةالتمهيدية التا يقوم بها رئيس  ريا المراجعة 

ويجدر االارة رلل من المقابدل تتم  بدضور  ردين علل األج،  من  ريا المراجعة مدهم رئيس 
لمراجعة الويائقية الفرياي بيدما يلتعيع باجا م راد الفريا القيام باألدلعة األترر مي، المددظة وا

 تد، علر الوجل. 
 

 ثالثًا : إعداد وتنظيم الزيارة الميدانية:

واالعتماد ضرورة التدليا للتقويم  ةالتاضع للكليةتتعلن مردلة ااعداد والتدظيم للزيارة الميدادية 
جراء الزيارة التمهيدية.  للزيارةي وا 
 )أ( التنسيق للزيارة الميدانية:

للقيام بدور المدلا  يما يتعلا بالزيارة الميدادية.  بهاضاء هيئة التدريس ادد مع الكلية تكل  
ويلعن المدلا دورا  هاما   ا عملية المراجعة والتقويم ميداء الزيارة الميدادية ي ديأ يلاعد  ا رجراء 

تصا، بين الترتيبال الدزمة للزيارة الميدادية لفريا المراجعين المعتمدين من الهيئةي ويله، عملية اال
ي ويلاعد  ريا المراجعين علل تدفيع مهامهم و قا الكليةهعا الفريا واألعرا  المعدية األترر  ا 

للجدو، الزمدا المددد للزيارة الميداديةي ويزود الفريا بالمعلومال المعلوبةي ومتيرا يلاعد  ا 
المراجعة.  ويجن من  عرض الويائا واألدلة وتدظيم المقابدل واالجتماعال التا تتعلبها عملية

 تتوا ر  ي  التصائب واللروع التاليةس
 يتمتع بلتصية جيادية و القدرة علا العم، بمهارة مع الفريا. •
 يتميز بالقدرة علا كلن تعاون ا ترين وادترام الرمي األتر.  •
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 .الكليةمتع بعدجال عيبة مع م راد يت •
 يتص  بمهارال االتصا، واادصال الفعا،. •
 ة علل التدليا والتعام، مع ا ترين. يتص  بالقدر  •

 وكا ة األدلعة التا تمارس الدرالة ي والبرامج ي واألجلاملدي  المعر ة الكا ية بدوع وعبيعة  •
 .بالكلية

 ومعايير وعداصر التقويم.  بالكليةالمعر ة الكا ية بدظام ردارة الجودة  •

ل التاصة بعملية المراجعة  ا يتمتع بالمصداجية واألمادة  ا المدا ظة علل لرية المعلوما •
 مرادلها المتتلفة.

 

 ومن ناحية أخرى يلعب المنسق عدة أدوار تتمثل في اآلتي:
 الملاركة  ا ااعداد للزيارة والتككد من من الجدو، الزمدا المقترح لها مدئم. •
 التككد من من األدلة الداعمة المدئمة متو رة لفريا المراجعين الزائر. •
 التمهيدي العي يلبا الزيارة الميدادية. دضور االجتماع •
 تو ير الملتددال والدالئ، المتتلفة التا تتعلبها عملية المراجعة والتقويم. •
تدليا وتدظيم  المقابدل واالجتماعال مع كا ة األعرا  المعدية  ا عملية المراجعة  •

 والتقويم.

لتا تتعلبها عملية المراجعة تدليا وتدظيم الزيارال ألغراض المددظة لدماكن  المتتلفة ا •
والتقويم )الفصو،/ جاعال المداضرال/ األبدية/ المرا ا/ التلهيدل الداعمة للتعليم ...... 

 وغيرها(.

دضور االجتماعال والمقابدل المدددة ل  يوميا مع  ريا المراجعيني و قا لتعة الزيارة  •
 الميدادية.

اديميةي والررد علل التفلارال المراجعين  مو تو ير كا ة البيادال المتعلقة باألدلعة األك •
 التدليا مقابدل المعلوبة بين المراجعين واأل راد المعديين بموضوع االلتفلار.

 .راجعين المعتمدين من الهيئة رعداد تقرير المؤللة عن مداء  ريا الم •
 

 يلتزم بما يلي:أن وأخيرًا فإنه يجب على المنسق 
 لزيارة الميدادية لفريا المراجعين المعتمدين.التفرغ الكام، ميداء  ترة ا •
 عدم القيام بكي تكهدال بلكن الدتائج المدتملة للمراجعة. •
 يجن مال يفضا بكي معلومال عن دتائج التقويم لواء تد، مو بعد عملية المراجعة. •
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االلتزام بالجداو، المتععة لدجتماعال والمقابدل وعدم الملاركة  ا بعض المقابدل  •
الجتماعال المهلقة لفريا امو يقوم بها المراجعين مع العدن مو األعرا  المجتمعية ي  التا

 المراجعة.التفرغ الكام، ميداء  ترة الزيارة الميدادية لفريا المراجعين.
 

  الزيارة التمهيدية: -)ب(

لتا تهد  رلل تمهيدية لهاي وا موعدا  لزيارة ردارة الكليةيدلا جائد  ريا المراجعين المعتمدين مع 
 تدقيا ما يلاس

 
علل  أللرة الكلية ي وادارتهاالتمهيد للزيارة الميدادية لفريا المراجعين والتدرين العملا  •

 الزيارال الميدادية وكلن التعاون لهعا الزيارال.
التككيد علل ترتيبال الزيارة الميدادية )رجراءال الزيارة/ الجدو، الزمدا/ الترتيبال اللوجلتية/  •

 رر(.مت
ر ادة المؤللة عن مدر كفاية المعلومال التقويمية والويائا التا تضمدتها الدرالة العاتية  •

 وعلن مية معلومال مو ويائا رضا ية.

 التككيد علل تو ير الويائا  الداعمة ميداء الزيارة الميدادية. •

 
 رابعًا: الفترة الزمنية وأنشطة الزيارة الميدانية:

 )أ ( الفترة الزمنية:
 لتهرا الزيارة الميدادية يدية ميام متتالية.ت •
الكلية ي  مدلعة يمكن لفريا المراجعين المعتمدين علن مد  ترة الزيارة الميدادية تبعا لدجم •

 و متعلبال عملية المراجعة.  وبرامجها

يمكن رجراء زيارال غير مجدولة بعد الزيارة الميدادية األولل وجب، صدور تقرير المراجعين  •
دين رعا رمر  ريا المراجعة الداجة لعلر اللتكما، عملية التقويم. وتلتهرا الزيارة المعتم

 الواددة من هعا الزيارال الددقة يوما واددا  قع. 

 

 )ب( األنشطة : 
تدظيم اجتماعال ومقابدل علدية ومهلقة مع مميلين للعدن/ معضاء هيئة التدريس/  •

بعضها معد لها ملبقا  )باالتفاا تد، الزيارة  الجهاز ااداري/ األعرا  المجتمعية يكون
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التمهيدية( ويمكن للبعض األتر من يتم الترتين ل  جبلها بفترة وجيزة بداء علل علن  ريا 
 المراجعين. 

عدع المراجعين علل الويائا المقدمة مو التا يرغبون  ا علبها وتدلي، مضمودها وتدوين ا •
 ائقا(. مددظاتهم  ا هعا الصدد )الفدب الوي

األدلة )ميا، علر مددظة جاعال التدريس/ مللون المددظة لجمع  يلتتدم المراجعون •
 ملالين التدريس/ المعام،/ المكتبة/ المرا ا العامة/ وغيرها(. 

يعقد المراجعون اجتماعال مهلقة يوميا  لتقويم تقدم لير عم، الفريا ومراجعة األدلة ودتائج  •
لة ومقاردة المددظال والدتائج التا تم التوص، رليها من المقابدل والمددظةي ومداج

جادن ك، عضو  ا الفريا. ويمكن دعوة المدلا لدضور هعا االجتماعال رعا دعل 
 الداجة.

 
 للكليةالتقرير السنوي  2/4

 
والعي تتلتب  كرت  ها ي بلعداد التقرير اللدوي التاب ب الكلية المتقدمة لدعتمادتقوم 

بعرض دتائج المراجعة لألدلعة واألعما، التا تم تدفيعها  ا اللدة  الكليةيام األلالية   ا ج
والتعة   الكليةبالمقاردة باألدلعة واألعما، التا تضمدتها من جب، تعة  الماضيةالدرالية 

. يلا علر تصميم التعة اومهدا ه الكليةالتدفيعية التاصة بهعا اللدة من مج، تدقيا رلالة 
مة لألدلعة والمهام المعلون القيام بها  ا اللدة الدرالية القادمة من مج، التدفيعية الدز 

 .الكليةااللتمرار  ا تدقيا رلالة ومهدا  
بالدلبة لدعتماد من جب،  الكليةوتتتل  عريقة رعداد هعا التقرير اللدوي و قا لوضع    

  الهيئةي ديأ يجن من دفرا بين دالتين رئيليتين  ا هعا الصددس
من الهيئةي ديأ يتم رعداد التقرير اللدوي  الكليةس وتتمي،  ا دالة عدم اعتماد لة األولىالحا
 ا ضوء تقرير عدم االعتماد الصادر من الهيئة ي ويتعلا بدتائج الزيارال الميدادية  للكلية

 بالكليةللمراجعين المعتمدين.  فا هعا الدالة تعكر المؤللة  ا التقرير اللدوي التاب 
ة والمهام التا تم تدفيعها لتعزيز دقاع القوة ولمعالجة وتدلين دقاع الضع  التا األدلع

 .الماضا العام وردل  ا تقرير المراجعين المعتمدين عن 



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

21 

\ 

رلل تجديد الكلية بعد الدصو، علل االعتماد وتلعل  الكليةوتتمي،  ل وضع  الحالة الثانية:
يجن من يهعل بالتفصي، جميع المعايير  ي لدو ال الكلية.  فا هعا الدالة  ان تقرير ااعتماده

 والمؤلرال والعداصر الداكمة اللتمرار االعتماد.
 

 
 ( نتائج عملية التقويم3)

 
مد، التقويم بدتائج عملية التقويم تد، لتين يوما  من ادتهائها من  الكليةتقوم الهيئة بلتعار 

 سداالل التالية دا  رددر العملية التقويمي وعلر بكتان موصل علي  بعلم الوصو، متضم
 )أ( منح االعتماد:

الهيئة لمعايير المدددة من جب، الهيئة يمدح لهادة االعتمادي وتقوم  الكلية ا دالة التيفاء  
المعتمدة بلجدل الهيئة وبموجعها االلكتروداي  الكليةبااعدن عن هعا المدح بلضا ة الم 

ليم العالا والجهال األترر المعدية بدلتة من رضا ة رلل جيام الهيئة بلتعار وزارة التع
 القرار مع رتادة االعدع علي  للكا ة.

 )ب( عدم االعتماد:
لمعايير  الكلية ا دالة ما رعا تبين للهيئة من تد، عملية التقويم األولا عدم التيفاء 

ير رلل الوز  الكليةاالعتماد ي  لن جرار الهيئة يكون بعدم االعتماد ويدا، ممر هعا 
يير والمؤلرال والعداصر المتتب. ويتضمن جرار اادالة تقريرا  من الهيئة يوضح المعا

 ادص، علل االعتمادي وملتور العجز  ا التيفائهتلم التا  كليةعبقها التالتا لم 
الدصو، علل االعتماد.  االقيام ب  دتل يتلدل له الكليةلمتعلبال االعتماد وما يجن علل 

رعادة التقدم  اا صدر جرار الهيئة بعدم اعتمادهتال للكلية اد  ال يجوز رضا ة رلل ما لبا 
بعلن االعتماد رال بعد موا قة الجهة التابعة لها مو الللعة العليا المتتصة علل من يكون 

 علر بعد مرور عام كام، علل األج، من تاريخ جرار الهيئة بعدم االعتماد.
 

ي  للكليةر الجودة غير الداكمة لبعض معايي الكليةيفاء  ا دالة عدم التومن دادية متري  لد  
ي وكعلر الجوادن التا لم تلتو   كليةالقوة بال لن الهيئة تتعر المؤللة بتقرير مفص، يددد دقاع 

 ايوم 15من المعايير وكيفية التدلين للوصو، رلا ملتوي الجودة المعلون ي وتمدح المؤللة 
تدديد المدة التا تراها  الكليةي وعلا  للكليةن الهيئة المرل، علا األكير للرد علا ما جاء بتعا
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ملهر من تاريخ ااتعار وتقوم الهيئة  9وبما ال يتجاوز   يها الزمة اللتيفاء جوادن القصور 
صدار جرارها الدهائا )اعتماد / عدم اعتماد  (ي وال يجوز الكليةبعدها بلعادة رجراء عملية التقويم وا 

 متري.   مهلة  الكليةمدح 
 

 
 يم( مرحلة ما بعد التقو 4)

 
 للكلية ييتضمن هعا الجزء القواعد المدظمة لمردلة ما بعد االعتماد العي تمدد  الهيئة 

 و قا لدتائج التقويم. وتتلتب هعا القواعد  ا التالاس
تد،  ترة صددية اللهادة اجراءال المتابعة والمراجعة الدورية  ةالمعتمد الكليةتضع ت •

وكعلر من تد،  ما تقوم ب  الهيئة من زيارال للتككد  للكلية يد، التقارير العاتية من ت
 من التمرارية مقومال االعتماد.

ادد  ل قد اتم اعتماده تاال الكليةجعة والفدب من ارعا تبين من معما، المتابعة والمر  •
ي ا ا مدلعتهتعديدل  يةا لاي  متالفال مو مجر  لاللروع الملزمة لدعتماد او ارتكب

بما يجعل  غير ملتو يا لمعايير ومؤلرال وعداصر االعتماد  ان لمجلس ردارة الهيئة 
 الدا  ا وج  مو رلهاء االعتماد بدلن جلامة المتالفة.

من تعلن من الهيئة رعادة الدظر  ا صددية  والجهة المعدية يدا لوزارة التعليم العالا •
 تماد.لمعايير االع ا ا دا، متالفته الكلية

 ا دالة ددوأ تهيير  للكليةيدا لمجلس ادارة الهيئة رلهاء لهادة االعتماد  الممدودة  •
للدصو،  الكلية ي مو رعا يبل من البيادال مو الملتددال التا جدمتهااجوهري  ا مدائه

علل االعتماد عن عريا الهش مو  لدصل الكليةعلل االعتماد غير صديدةي مو من 
 التدليس.

وعلر بتعان موصل علي   ها ياعتمادبقرار ريقا  مو رلهاء  الكليةبلتعار  تقوم الهيئة •
بعلم الوصو، تد، تملة علر يوما  من تاريخ صدور القراري علل من يتضمن 

 ااتعار ملبان القرار.
التظلم من جرار وج  مو رلهاء االعتماد عبقا  لإلجراءال القادودية المدظمة  للكليةيدا  •

 يوما  من رتعارها. لعلر تد، يديين 
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بلزالة األلبان التا  الكليةيقوم مجلس ردارة الهيئة بللهاء جرار اايقا  رعا يبل ل  جيام ا •
 جام عليها هعا القرار.

 ا المدة القادودية المدددة مو  هامن جرار الوج  مو االهاء العتماد الكليةما لم تتظلم   •
تعين علل الهيئة من تقوم بااعدن عن  اد  ي الكليةجاءل دتيجة التظلم  ا غير صالح 

 ها بعال عريقة ااعدن عن جرار االعتماد.ئجرار وج  لهادة اعتماد البردامج مو رلها
 

 
 ( التظلمات 5)

 
الهيئة االعتماد من تتظلم من هعا القراري ولكن و قا للقواعد  اا لم تمددهتال الكليةمن دا 

 سالمدظمة لعلر والمتميلة  ا التالا 
لهادة االعتمادي مو من  هامن تتظلم رلل رئيس مجلس ردارة الهيئة من جرار ر ض مدد للكلية( )م 

ي مو من جرار وج  لهادة االعتماد مو رلهائها )لدن االعتماد( اجرار ر ض تجديد االعتماد له
 لريعة من يتم تقديم التظلم تد، يديين يوما من تاريخ رتعار الهيئة للمؤللة بالقرار موضوع

 التظلم.
المتظلمة بتلديد رلوم التظلم المدددة للفا من الهيئة والمعلن علل موجعها  الكلية)ن( تلتزم  

 االلكترودا.
)جر( يتولل الدظر  ا التظلمال لجدة يصدر بتلكيلها جرار من رئيس مجلس ردارة الهيئة وبرئالة  

با لهم الملاركة  ا معما، ادد دواب  و عضوية يدية مراجعين معتمدين من الهيئة ممن لم يل
المتظلمة و عضو من مجلس الدولة بدرجة ملتلار علل األج، )الدئدة التدفيعية  الكليةتقويم 
 (13مادة 

ها  ا تد، تلعين يوما علل ئتها  ا التظلم بكغلبية مراء معضا)د( تصدر لجدة التظلمال توصي
الهيئة العي يصدر جرارا دهائيا ملببا  األكير من تاريخ التظلم و تر ع تقريرها رلل مجلس ردارة

 تتعر ب  المؤللة التابع لها البردامج  ا تد، يديين يوما من صدورا.
 تلتزم الهيئة برد رلوم التظلم  رليها. الكلية)هر(  ا دالة جبو، تظلم  
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 ( تجديد االعتماد6)

  

 
يدها لمدة تمس لدوال و يتم تجد للكليةتلري صددية لهادة االعتماد التا تمددها الهيئة 

 بعال ااجراءال و القواعد المعبقة لدعتماد مو، مرة مع االلتزام بما يلاس
تد، اللهر األو، من اللدة األتيرة من مدة لريان  ابعلن تجديد االعتماد له الكليةتتقدم  •

 االعتماد اللابا.

 والصادر من الهيئة. الكليةير ا بالعلن متر تقرير العتماد  •

 التقييم واالعتماد المدددة من الهيئة والمعلدة علل موجعها االلكترودارلوم رعادة  الكليةتلدد 
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 الثالثالجزء 

 مستويات اعتماد كليات التربية

 
 
 
 
 
 

 المستوى األول
 
 معايير

 العتماد كليات التربية الهيئة

 باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي

 
 
 
 

 
 

  أوال: معايير القدرة المؤسسية لكليات التربيةأوال: معايير القدرة المؤسسية لكليات التربية
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 لتخطيط االستراتيجي:ا -1

تدتهج الكلية التتعيع االلتراتيجا القائم علل التدلي، الوا ا للوضع القرائمي وتدديرد الفجروة بيدر  
وبررين الرؤيررة المدلررودةي وتضررع الهايررال الدهائيررة واألهرردا  االررتراتيجية التررا تمكدهررا مررن تدقيررا 

 رلالتها ورؤيتها.
 لسياسات الداعمة لها:يوجد خطة إستراتيجية لكلية التربية وا 1/1

ددود الموارد المتادة   ايوجد للكلية تعة رلتراتيجية مويقة وواجعية ومعتمدة وجابلة للتدفيع      
 للكلية وتلتم، علل العداصر التاليةس

 

 مثل: تجرى الكلية التحليل البيئي باستخدام األسلوب المناسب 1/1/1
 (SWOT and Force Field Analysis  ا ضوء ا  )سلتصائب التالية 

لتدديررد  ودوعررا   يررتم تدليرر، البيئتررين الداتليررة والتارجيررة جبرر، تصررميم االررتراتيجية كمررا   •
جوادن القوة والضع ي وبيان الفرب المتادة والتهديردال القائمرة والمتوجعرةي والروزن 

 الدلبا للقور المؤيدة والمعارضة للتهيير.
ة الترردريس والعلبررة وااداريررين يلررارر  ررا التدليرر، البيئررا مميلررين عررن معضرراء هيئرر •

 والتربية والتعليم والجهال األترر عال العدجة.
 تداجش الكلية دتائج التدلي، البيئا مع جميع األعرا  المعدية. •

ويبدررل علررل دقررائا الدرالررة العاتيرررةي  ي يتصرر  التدليرر، البيئررا للكليررة بالموضرروعية •
 ويلم، جميع موج  الدلاع بالكلية.

 

 ة رؤية ورسالة خاصة بها:توجد للكلي 1/1/2

 تضع الكلية الرؤية والرلالة التاصة بها  ا ضوء التدلي، البيئا. •
 يلارر  ا وضع رؤية ورلالة الكلية كا ة األعرا  المعدية. •
 تعتمد الكلية رؤيتها ورلالتها من الجهال المتتصة. •

 تعلن الكلية عن رؤيتها ورلالتها بعرا متتلقة. •

 ورلالتها كلما دعل الضرورة لعلر. تقوم الكلية بتدديأ رؤيتها •

 
 

 توجد أهداف إستراتيجية للكلية:  1/1/3

 تقوم الكلية بصياغة مهدا ها االتراتيجية  ا ضوء رؤيتها ورلالتها. •
 تداجش الكلية مهدا ها االتراتيجية مع كا ة األعرا  المعدية. •
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جية وتجرررر مررا تلررارر الكليررة جميررع األعرررا  المعديررة  ررا مداجلررة مهرردا ها االررتراتي •
 يلزم من تعديدل.

 تقوم الكلية بتدديأ مهدا ها االتراتيجية كلما لزم األمر. •
 بعرا متتلفة. وتارجيا   تقوم الكلية بدلر مهدا ها االتراتيجية داتليا   •
 

 توجد سياسات محددة وواضحة للكلية:  1/1/4

 ومويقة ومعلدة لكا ة األعرا . ةتضع الكلية ليالال واضد •
 لية بربع ليالاتها المعلدة بالعملية التعليمية والبديية وتدمة المجتمع .تهتم الك •
 تقوم الكلية بتدديأ ليالاتها المعلدة كلما اجتضل الضرورة. •

 بعرا متتلفة. وتارجيا   تقوم الكلية بدلر ليالاتها داتليا   •

 تداجش الكلية ليالاتها المعلدة مع كا ة األعرا . •
 

 تنفيذية لتطبيق إستراتيجيتها: توجد لدى الكلية خطة  1/1/5

 تلم، التعة التدفيعية آليال لتدقيا مهدا ها االتراتيجية. •
 تتضمن التعة التدفيعية مولويال لألدلعة والمهام المعلون تدفيعها. •
لتدفيررع تعتهررا  ررا ضرروء آليررال مدررددة للتدقررا مررن ردجرراز  زمديررا   تضررع الكليررة جرردوال   •

 مدلعتها.

 ية الدزمة لتدفيع تعتها.تددد الكلية الموارد المال •

 .الملتجدة لتهيراللتقوم الكلية بتعدي، التعة و قا  •

 تعتمد الكلية تعتها من الجهال المتتصة. •
 

 ترتبط الخطة اإلستراتيجية للكلية بإستراتيجية الجامعة:  1/2
 يتو ر لدر الكلية التعة االتراتيجية للجامعة. •
 تتفا رلالة الكلية مع رلالة الجامعة. •
 .األهدا  االتراتيجية للكلية علل تدقيا األهدا  االتراتيجية للجامعة دتلاع •
 

 تقوم الكلية بتحليل وضعها االستراتيجي:  1/3

 تبرز الكلية اللمال المميزة لها  ا المجتمع. •
 تلعل الكلية  ا ضوء رمكاداتها المتادة للمدا لة المدلية وااجليمية والدولية. •
جليميا   لتدقيا عموداتها مدليا   يا  ملتقبل تضع الكلية تصورا   •  .  ودوليا   وا 
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 الهيكل التنظيمي -2    

 ومعتمد:يوجد بالكلية هيكل تنظيمي مالئم   2/1
 .يتم تلكي، الهيك، التدظيما للكلية بصورة مدئمة وتهعا األدلعة المتتلفة •
لبرة ومعضراء تلك، الكلية اللجان المتتلفة بديأ تضم مميلين عن األعرا  المعديرة مرن الع •

 هيئة التدريس والمجتمع.

داراتها المتتلفة. •  يوضح تلكي، هيك، الكلية العدجال مع الجامعة وا 

يتصرر  تلرركي، الهيكرر، التدظيمررا للكليررة باللررمولية والتكامرر، والرلرراجة والمرودررةي مي القابليررة  •
 للتهيير  ا ضوء التقويم الملتمر لكفاءت  و اعليت .

 

 سؤوليات واختصاصات وأدوار القيادات األكاديمية واإلدارية بها:تحدد الكلية سلطات وم  2/2

 تدقا الكلية التوازن بين الللعال والملتويال. •
 تمارس جيادة الكلية مبدم التفويض ااداري  ا الللعال. •

 تعم، الكلية علل تدقيا التكام، بين األدوار واالتتصاصال. •

 لمدالن.تدرب الكلية علل وضع الفرد المدالن  ا المكان ا •

برررررين جميرررررع الودررررردال  ورملررررريا   يلرررررمح الهيكررررر، التدظيمرررررا للكليرررررة بالتعررررراون المتبررررراد،  م قيرررررا   •
 والملتويال.

 

 توجد بالكلية إدارات متخصصة لدعم العملية التعليمية :  2/3

اادارال المتتصصرررة مرررع عبيعرررة مدلرررعة الكليرررة التعليميرررة والدرالرررال  مدئمرررةتراعرررا الكليرررة  •
 تدمة المجتمع.يقا ية و العدجال الالعليا و 

 تدرب الكلية علل تلكي، اادارال المتتلفة من الكفاءال المتتصصة. •
 

 توجد بالكلية وحدة إلدارة األزمات و الكوارث:  2/4

 يتم التدليا بين وددة األزمال والكوارأ بالكلية مع دظيرتها بالجامعة. •
 الكوارأ.تعم، الكلية علل التدرين الملتمر لأل راد ووددة األزمال و  •

 تضع وددة األزمال والكوارأ بالكلية ليداريوهال ملتقبلية ادارة األزمال والكوارأ. •

 والكوارأ. األزمالتو ر الكلية الموارد المادية الدزمة لتفعي، دور وددة  ردارة  •
 توجد بالكلية وحدة لضمان الجودة:  2/5

 يوجد للوددة هيك، تدظيما معتمد ومويا. •
 ردارة يجتمع بصورا دوري .يوجد للوددة مجلس  •
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 تعم، ردارة الوددة علل متابعة تدفيع جرارال مجلس اادارة. •

 توجد للوددة الئدة رداري  ومالي . •

 الجودة بالجامعة. توجد عدجة وييقة بين الوددة ومركز •

 عن دلاعها لمركز الجودة بالجامعة. تقدم الوددة تقريرا لدويا   •

 تها علل المجالس الرلمية بالكلية.يعرض رئيس مجلس ردارة الوددة مدلع •

 توظ  الوددة بعض التبرال التارجية للمراجعة والتدجيا. •
 

 يوجد توصيف وظيفي لجميع الوظائف األكاديمية واإلدارية بالكلية:  2/6
 يتو ر بالكلية بعاجال مويقة بالتوصي  الوظيفا. •

 يتص  التوصي  الوظيفا باللمولية والتكام،. •
 

 :وكمةالقيادة  والح  -3

يوجد بالكلية جيرادة واعيرة تتبدرل  كرر التعرويري وتلرعل رلرل التميرز وجرادرة علرل وضرع الليالرال 
 .الدزمة لعلري وتتتع القرارال  ا رعار زمدا مدئم يضمن كفاءة و اعلي  مدائها

 يتم اختيار القيادات األكاديمية للكلية في ضوء معايير واضحة ومحددة :  3/1 
 ال األكاديمية  ا ضوء العداصر التاليةسيتم اتتيار القياد •
 القدرال اادارية والقيادية -2الكفاءة والدلاع العلما                       -1
 الملاهمة  ا الجودة والتعوير -4الملاركة  ا األدلعة والتدمة العدبية       -3

 اللمال اللتصية والمهدية -6الملاركة  ا برامج تدمة المجتمع          -5
 

بداء الرأي:  3/2  تتبنى الكلية نمط قيادي ديمقراطي يشجع على المشاركة وا 
 يتم تميي، العلبة والجهال المجتمعية  ا اللجان المتتلفة بالكلية. •
 تو ير روح التعاون بين معضاء هيئة التدريس ومعاوديهم وااداريين.  •
 يتو ر مبدم اللفا ية  ا اتتاع القرارال  ا الكلية. •
 ليالاتها وتويقها بصورة يمكن مراجبتها.تعلن الكلية عن  •
  Responsibilityي والملرؤولية Accountabilityتقروم الكليرة بدلرر يقا رة المدالربية   •

 بين كا ة العاملين والملتفيدين دات، وتارع الكلية.

 تتككد الكلية من الممارلال العملية لمفاهيم ومبادئ المدالبية والملؤولية.  •

 رسمية بالكلية في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتعلم:تسهم المجالس ال  3/3
 تداجش المجالس الرلمية بالكلية جضايا التعليم والتعلم وبرامج التعوير.  •
 تتتع المجالس الرلمية القرارال التا تكف،  اعلية مدائها للدور التعليما. •
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 اراتها.تويا المجالس الرلمية مداضر جللاتها وتتابع تدفيع جر  •
 

 :تعمل الكلية على تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية   3/4
 تددد الكلية االدتياجال التدريبية للقيادال األكاديمية.  •
 تضع الكلية تعة تدريبية مدئمة وتو ر لها المتصصال المالية الدزمة. •

 تضع الكلية مؤلرال لتقييم  اعلية البرامج التدريبية. •

 لددتياجال والملتجدال. كلية تععها التدريبية بصورة دورية و قا  تراجع ال •
 

 يوجد بالكلية نظام معتمد للمعلومات والتوثيق:  3/5
 يوجد بالكلية جواعد بيادال لمتتل  اادارال.  •
 تدرب الكلية علل دجة المعلومال وتددييها بصورة دورية. •

 تو ر الكلية دظام لدفظ والتدعاء وتداو، الويائا. •
 

 تدعم القيادات األكاديمية إدارة نظم الجودة الداخلية للكلية:  3/6
 لوددة ضمان الجودة بتجهيزات  الضرورية. مدئما   تو ر الكلية مكادا   •
 .تو ر الكلية لوددة ضمان الجودة الكوادر البلرية المؤهلة والمتصصال المالية الكا ية •

 رال تتعلا بقضايا الجودة.تفوض الكلية مدير وددة ضمان الجودة  ا اتتاع جرا •

 يتم االادة بادجازال مدير وددة ضمان الجودة والعاملين بها  ا المجالس الرلمية. •

جرراءال الدظرام  • تؤكد الكلية علل ضرورة التزام األجلام األكاديمية واادارية بتدفيرع ليالرال وا 
 الداتلا لضمان الجودة.

 

 وارد الذاتية للكلية:تعمل القيادات األكاديمية على تنمية الم  3/7
 .توجد تعة واجعية مويقة لتدمية الموارد العاتية للكلية ويتم مراجعتها دوريا   •
 تفتح الكلية جدوال اتصا،  عالة مع القعاعال المجتمعية عال العدجة. •

تدفز الكلية معضاء هيئة التدريس لتدمية مواردها العاتية وتقردم لهرم التلرهيدل الترا تمكردهم  •
 من علر.

 ع، الكلية دور الوددال عال العابع التاب لتدمية الموارد العاتية للكلية.تف •
 

 اإلدارة بها: وفاعلية تقوم الكلية بالتقويم المستمر لكفاءة   3/8

 تو ر القيادة األكاديمية بالكلية ملروعال للتعوير وتدعم التمراريتها. •
 كاديمية بها. تضع الكلية آليال واضدة لتقويم كفاءة و اعلية القيادال األ •
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 تلرر جيادة الكلية وجميع األعرا  المعدية  ا عملية التقويم. •

توظ  الكلية دتائج التقويم  ا عمليرة اتتراع القررارال بمرا  را علرر التعروير الملرتمر للعمليرة  •
 التعليمية.

 
 األخالقيات والسلوك:  -4

يرررال  رررا جميرررع ليالررراتها تلترررزم الكليرررة بالمصرررداجية والدزاهرررةي واللرررفا يةي وادتررررام الدقررروا والدر 
 وجراراتها وممارلاتها دات، وتارع الكليةي وعلر من تد، مراعاة المؤلرال والمواصفال التاليةس

 

  :تلتزم الكلية بحقوق الملكية الفكرية والنشر  4/1

تدظررر الكليررة الررتتدام البرررامج الجرراهزة غيررر المرتصررة علررل مجهررزة الدالررن ا لررا  •
 واألجهزة عال العدجة.

ر الكليررررة دلررررخ المصرررردفال الفكريررررة باللررررك، الررررعي يميرررر، اعتررررداء علررررل دقرررروا تدظرررر •
 المؤل  عبقا لقادون دقوا الملكية الفكرية والدلر.

ررلررررررادال للمترررررررددين علررررررل المكتبررررررة لمراعرررررراة التررررررزامهم بالضرررررروابع  تضررررررع الكليررررررة  •
 المدصوب عليها  ا جادون دقوا الملكية الفكرية والدلر.

ممادررر  البدرررأ العلمرررا علرررل معضررراء هيئرررة التررردريس  تعمررر، الكليرررة علرررل دلرررر يقا رررة •
ي بمرررررا  رررررا علرررررر األلرررررالين الصرررررديدة والعررررردن وكا رررررة الملرررررتفيدين مرررررن تررررردماتها

 .لدجتباس

يتوا ر لدر الكلية لجدة لتدقيا االدضباع عبقا لمتعلبرال ممادرة البدرأ العلمرا  يمرا  •
 يدلرا معضاء هيئة التدريس والعدن.

دريس والعدن وكا ة مراكزهرا  را الدفراظ علرل دقروا تلادد الكلية معضاء هيئة الت •
 ملكيتهم الفكرية.

 

 تلتزم الكلية بالعدالة وعدم التمييز:  4/2  
تدرررررب الكليررررة علررررل ضررررمان العدالررررة وعرررردم التمييررررز بررررين معضرررراء هيئررررة الترررردريس  •

 ومعاوديهم
 تدرب الكلية علل ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين. •

 ان العدالة وعدم التمييز بين عدبها.تدرب الكلية علل ضم •

تدرررب الكليررة علررل ضررمان العدالررة وعرردم التمييررز مررع كا ررة المتعرراملين معهررا ميرر،  •
 موردي الللع والتدمال.
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 تو ر الكلية آلية معلدة لتلقا اللكاوي والمقتردال. •

تررو ر الكليررة ااجررراءال الفوريررة المدالرربة لتصررديح الممارلررال غيررر العادلررة ومتابعررة  •
 يعها مع مصدان المصلدة.تدف

 

  :تكفل الكلية حرية الفكر والرأي والتعبير  4/3  

تدلر الكلية يقا ة ممارلة درية الفكر والرمي والتعبير بما يلرادد تدقيرا رلرالتهاي و را رعرار  •
 عال العدجة.والقواعد الدظام العام 

لرتجابة الفوريرة والعلديررة ترو ر الكليرة آليرة معلدررة لتلقرا اللركاوي والمقتردرال عال العدجررة واال •
 لها.

  

 تلتزم الكلية بأخالقيات وآداب مهنة التعليم:  4/4
 يتوا ر لدر الكلية ميياا لر  يتملا مع ميياا متدا وآدان مهدة التعليم. •
 تو ر الكلية الضمادال المدالبة اللتزام كا ة األعرا  عال العدجة بكتدجيال وآدان المهدة. •

 

 :متطلبات الشفافية والمصداقيةتلتزم الكلية ب  4/5
 يتوا ر لدر الكلية جواعد معلومال تراعا المصداجية واللفا ية رلل جادن اللمولية وااتادة. •
تلتررررزم الكليررررة بالمصررررداجية واللررررفا ية  ررررا المعلومررررال التررررا تدلرررررها  ررررا كا ررررة ولررررائ، الدلررررر  •

 وااعدن.

 
 الجهاز اإلداري المساند: -5

ز رداري ملررادد يررتدءم مررع دجررم ودوعيررة األعمررا، الدزمررة لتديررا مهرردا ها يترروا ر لرردي الكليررة جهررا   
 ورلالتها بكفاءة و اعليةي وعلر من تد، مراعاة المؤلرال والمواصفال التاليةس

يوجد لدى الكليةة معةايير واضةحة ومحةددة وموضةوعية الختيةار وتعيةين وترقيةة القيةادات   5/1   
 اإلدارية بالكلية.

عددها بكلالين واضدة لعوي العدجة. تدرب الكلية علل •  توييا هعا المعايير وا 
تتفا هعا المعرايير مرع المعرايير الوعديرة والدوليرة الصرادرة مرن األجهرزة والمؤللرال عال  •

 االتتصاب.
 

 يتوفر لدي الكلية برامج للتدريب المستمر للعاملين بها:   5/2
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وريرررة بالرررتتدام المررردت، التدليلرررا عو تدررردد الكليرررة االدتياجرررال التدريبيرررة للعررراملين بصرررورة د •
الملتويال اليدأ للتدلي، ) تدلي، المدظمرةي تدلير، العمرررر، مو الوظرائ ي وتدلير، األ رراد(ي 

 وعلر  ا ضوء مهدا ها المردلية. 
تلتتدم الكلية مصادر المعلومرال المدالربة للدصرو، علرل المعلومرال الدزمرة للتدلير، مير،  •

 ة والكليال المداظرةي والموظ ي والوظيفةي والرؤلاء.ويائا تدلي، الوظيفة بالكلي

تلرررررتتدم الكليرررررة األدوال المدالررررربة للدصرررررو، علرررررل المعلومرررررال مرررررن هرررررعا المصرررررادر ميررررر،   •
 genericااللرررررتبيادال والمقابلرررررة اللتصررررريةي والمددظرررررة الميداديرررررةي وتدليررررر، اللررررريوع 

analysis .ا الكليال الدظيرة بالدلبة للوظائ  الملتددية  

لكليرة تعرة مردليرة للتردرين بدراء علرل االدتياجرال الترا ترم تدديردها تتضرمن التعرة تضع ا •
العاملين الملتهد ين بالتدريني وعدد ودوعية األدلعة التدريبية وآليال ومواجع تدفيرع التردرين 

 والموازدة المالية التقديرية المعلوبة ومصادر تهعيتها.

 ين  ا ضوء الموازدة عال العدجة.تو ر الكلية المتصصال المالية الدزمة للتدر  •

تدرب الكلية علل مراعاة معايير تقويم جودة األدلعة التدريبية جب، وميداء وبعرد التدفيرع بمرا  •
يضرررمن كفررراءة و اعليرررة هرررعا األدلرررعةي وعلرررل من يتضرررمن علرررر مدئمرررة توجيتاتهرررا وتدظيمهرررا 

 لظرو  العم، وان تكون جاعبة للفئة الملتهد ة.

التررررزام األ ررررراد المرلرررردين للبرررررامج التدريبيررررة علررررل من يؤتررررع علررررر  ررررا تتدقررررا المؤللررررة مررررن  •
 االعتبار ككدد معايير االتتيار وتقييم األداء والتدفيز.

 تضع الكلية جواعد بيادال تتضمنس •

* دتائج تقويم كفاءة و اعلية األدلعة التدريبية بما  ا علر تقويم مير األدلرعة   التدريبيرةي 
 ودتائج الملاركين.

 بة الداصلين علل التدرين رلل رجمالا عدد العاملين والقيادال  ا ك،  ئة وظيفية.* دل
* تراجرررع الكليرررة مكودرررال األدلرررعة التدريبيرررة )األهررردا ي لرررروع القبرررو،ي المدتررروري عررررا 
وملرررالين التررردرين واألدلرررعة التدريبيرررة والتقرررويمي مررردة وتوجيرررل الدلررراع واللرررروع الواجرررن 

علررررل دتررررائج تقررررويم الكفرررراءة والفاعليررررة وتلررررتتدم الدتررررائج  ررررا توا رهررررا  ررررا المرررردربين( بدرررراء 
 التعوير.

* تراجرررع الكليرررة تعرررع التررردرين دوريرررا بدررراء علرررل التهيررررال  رررا االدتياجرررال والملرررتجدال 
 األترر عال العدجة.
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تراعةةي الكليةةةة فةةي عمليةةةة التقةةةويم، كفةةاءة وفاعليةةةة اإلدارة فةةةي اسةةتخدام المةةةوارد البشةةةرية   5/3
 المتاحة

 Manpowerظ الكليررة بلررجدل )مو جواعررد بيادررال( بمتررزون المرروارد البلرررية تدررتف •

Inventory   المتادرررة لرررديها يوضرررح مواصرررفال المررروارد البلررررية اللررريما المرررؤهدل
والملررار الرروظيفا  Professional aptitudes والتبرررال وااللررتعدادال المهديررة 

Career Path  ي كلما كان علر مدالبا. 
وارد البلرررية علررل اادارال المتعررددة و قررا لمواصررفاتهم وبمررا يتدالررن مررع ترروزع الكليررة المرر •

الوصررررر  الررررروظيفا )متعلبرررررال الوظيفرررررة والمتميلرررررة  رررررا المهرررررامي والمعرررررار  والمهرررررارال 
 واالتجاهال الدزمة ألداء هعا المهام(

 ة علل اادارال بداء علل عنء العم،. يلر بتدقا الكلية التوازن  ا توزيع الموارد ال •

عا الكلية االلتيمار األمي، للعاجال البلرية المتو رة لديها وتد ا وجود مي عاجرال ترا •
 مععلة.

 

 توفر الكلية بيئة عمل مناسبة وفقا للمتطلبات الوظيفية:  5/4

تلعل الكلية لتو ير اامكادال والتلهيدل المادية والتكدولوجية الدزمة لزيرادة ترد ا  •
 األداء وتدلين اادتاجية.

الكليررة البعررد اادلررادا والدفلررا  يمررا تررو را مررن رمكادررال وتلررهيدل وتوزيعهررا  تراعررا •
 علل الموارد البلرية بما يودي رلل تدقيا رضاهم ومن يم تدلين مدائهم.

 

 يتوافر لدى الكلية نظم للتقويم الشامل والمستمر ألداء القيادات اإلدارية والعاملين بها:  5/5
 ة لتقييم مداء القيادال اادارية والعاملين بها.تضع الكلية معايير كمية ودوعي •
تراعرا الكليررة من يترروا ر  ررا هررعا المعررايير اللررمولية والتكامرر، ) لرراملة للجوادررن الهامررة  •

لرررألداء الررروظيفاي ومتكاملرررة مرررن ديرررأ الرررتعدع آراء جميرررع المتررركيرين بررركداء القيرررادال 
 والعاملين بما  ا علر األ راد مدفلهم(.

 ر مويقة ومعلدة.تكون هعا المعايي •

 رتادة الفرصة العدع األ راد علل دتائج تقويمهم. •

 علل دتائج التهعية المرتجعة. رعداد وتدفيع ومتابعة تعة لتعوير مداء األ راد بداء   •

بملتويال األداء  ا  والمكا آليوجد بالكلية دظام واضح ومددد ولفا  لربع الدوا ز  •
ي مررع تررو ير ا ليررال Organizational Justiceرعررار مفهرروم العدالررة التدظيميررة 

 المدالبة لضمان لدمة التدفيع بما  ا علر دا التظلم.
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 تتمتع الكلية برضا القيادات اإلدارية والعاملين بها  5/6
يترررروا ر لرررردي الكليرررررة األدوال المدالرررربة لتقيررررريم الرضررررا الررررروظيفا لأل ررررراد بمرررررا يتملررررل مرررررع  •

 تصائصهم.
 ل وتقوم بالتتدب الدتائج والمؤلرال عال العدجة.تفع، الكلية التتدام هعا األدوا •

 تلتتدم الكلية هعا الدتائج والمؤلرال  ا اتتاع القرارال المدالبة لتدلين رضا األ راد.    •

 
 الموارد المالية والمادية:المعيار السادس:  -6  

ليرة تلرر المروارد بكفراءة الكلية الموارد المالية والمادية التا تكفل لتدفيرع مدلرعتهاي وتلرتتدم الك تو ر
عالية بديأ تدقا رلرالتها ومهردا ها االرتراتيجية. ويمكرن التدقرا مرن كفايرة المروارد مرن العداصرر 

 التاليةس

 تكفى الموارد المالية السنوية لتحقيق رسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية:  6/1
 متعددة.يتو ر للكلية موارد مالية لدوية تكفل للد ادتياجال مدلعتها ال •
يررتم توزيررع المرروارد الماليررة للكليررة علررل األدلررعة و ررا االدتياجررال الفعليررة لكرر، دلرراع ومرردر  •

 ملاهمت   ا تدقيا رلالة الكلية ومهدا ها االتراتيجية.
 تلارر المجالس الرلمية بالكلية  ا توزيع مواردها المالية علل مدلعة الكلية المتعددة. •
 ية بديلة لمواجهة األزمال والداالل العارئة.تعم، الكلية علل تو ير موارد مال •
 

 طبيعة أنشطتها: تالءميتوفر للكلية المباني التي   6/2

 تصميمال وملادال المبادا عبيعة األدلعة التا تقدمها الكلية ومعداد العلبة بها. مئتد •
 تلتزم الكلية بتو ير دظم معتمدة لألمن واللدمة ومكا دة الدريا وداالل العوارئ. •
ترررو ر لررردر الكليرررة تعرررع ألمرررن ولررردمة المبرررادا واأل رررراد وتلترررزم بتررردرين األ رررراد علرررل هرررعا ي •

 التعع وتتابع تدفيعها بدجة.
وااضراءة الجيردة لجميرع  تلتزم الكلية بتو ير المداخ الصدا الجيد من ديأ الدظا ة والتهوية •

 األبدية واللادال.
 والصالدة لدلتتدام. يتو ر لدر الكلية المرا ا العامة والتاصة الكا ية •
لصيادة البدية التدتية وتضرع ا ليرال المدالربة وترو ر المروارد الماليرة  ةيتو ر لدر الكلية تع •

 الكا ية لتدفيع هعا التعة بفعالية.
 

 يتوفر لدى الكلية أماكن كافية وتسهيالت مناسبة لممارسة األنشطة الطالبية:  6/3



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

36 

\ 

 ة األدلعة العدبية.يتو ر بالكلية األدلعة المدالبة لممارل •

 تضع الكلية التلهيدل المدالبة للعلبة لممارلة األدلعة. •
 مجاالل األدلعة المتتلفة.  ايتو ر لدر الكلية المتتصصون  •
األدلرعة علرل ملرتور الجامعرة وعلرل ملرتور   راتو ر الكلية الردعم الردزم لملراركة العلبرة  •

 الجامعال األترر.
 

 والمعدات والمعامل المناسبة إلعداد المعلم: يتوفر لدى الكلية األجهزة  6/4

 يتو ر لدر الكلية المعام، بتجهيزاتها الدزمة لبرامج رعداد المعلم المتو رة.  •

يتررو ر لرردر الكليررة األجهررزة التكدولوجيررة الددييررة التررا يمكررن الررتتدامها  ررا التعلرريم والبدررأ  •
 ورة جيدة.العلما وتدمة المجتمع ويتم تدرين العلبة علا التتدامها بص

تتككد الكلية بالتمرار مرن صرددية األجهرزة والمعردال والمعامر، لدلرتتدام وتجررر الصريادة  •
 الدورية لها.

 

 يتوفر لدى الكلية وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات المناسبة:  6/5

ولوجيررا تررو ر الكليررة للعلبررة ومعضرراء هيئررة الترردريس والعرراملين بهررا ولررائ، اتصررا، ددييررة وتكد •
 عملية رعداد المعلم. تدءممعلومال عصرية 

 يوجد بالكلية مركز لتكدولوجيا المعلومال وتيلر للعلبة التتدام . •
 يتو ر لدر الكلية موجع علل اادتردل يتم تدديي  بصورة دورية. •
يتررو ر لرردر الكليررة معررداد مدالررربة مررن مجهررزة الكمبيرروتر تكفرررل معررداد العلبررةي ويررتم صررريادتها  •

 ورية.بصورة د

 تستخدم الكلية مواردها المادية والمالية بكفاءة عالية:  6/6

 تلتتدم الكلية مواردها بفعالية لر ع كفاءتها اادتاجية. •

 تضع الكلية مولويال اللتتدام مواردها بما يدقا رلالتها ومهدا ها االتراتيجية. •
 التقويم الملتمر لكفاءتها.يتو ر لدر الكلية دظام يتلم باللفا ية لمراجبة التتدام الموارد و  •
يتررو ر لرردر الكليررة تعررة لرردوية تدرردد مولويررال الررتتدام المرروارد  ررا ضرروء رلررالتها وتعتهررا  •

 االتراتيجية.

 

 البيئة: المشاركة المجتمعية وتنميةالمعيار السابع:  -7
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يرررم   رررا دمايرررة البيئرررة وتدميررة المجتمعرررال المديعرررة بهرررا ومرررن مهرررمللمؤللررال التعليميرررة دور  
علرررل تلبيرررة ادتياجرررال المجتمرررع المدررريع مرررن ترررد، مرررا تمارلررر  مرررن مدلرررعة مو تقدمررر  مرررن  تدررررب

  الممارلال التاليةس  ا رعارتدمالي كما تدرب علل جياس رضائ  عن تلر التدمال. 
 يتوفر لدى الكلية خطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة تواكب خطتها  اإلستراتيجية:  7/1

 قيقية للمجتمع المديع بها بولائ، علمية ومتعددة.تددد الكلية االدتياجال الد •

دررددتها وبمررا  تضررع الكليررة تعتهررا لتدميررة البيئررة وتدمررة المجتمررع الررتجابة لددتياجررال التررا •
 يتدم األولويال القومية  ا هعا المجا،.

 ومعضاء هيئة التدريس.ة بلتدما الكلية الوعا بتدمة المجتمع وتدمية البيئة بين الع •

علل تفعير، ملراركة كر، مرن العلبرة ومعضراء هيئرة التردريس  را بررامج تدمرة تدرب الكلية  •
 المجتمع.

 

 تراعى الكلية االعتبارات التنظيمية ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة :  7/2

تتصرررب الكليرررة ودررردة رداريرررة مرررزودة برررالكوادر المؤهلرررة وتكرررون تابعرررة لوكيررر، لرررئون تدمرررة  •
 المجتمع وتدمية البيئة.

 ية األدلعة المجتمعية التا تقدمها.تويا الكل •

 تضع الكلية مؤلرال لقياس كفاءة التدمال المقدمة ورضاء المجتمع عدها. •
 

 تتفاعل الكلية مع منظمات المجتمع بشكل إيجابي:  7/3

 تدرب الكلية علل تفعي، ملاركة األعرا  المجتمعية  ا مجاللها. •

لعدجرررة  رررا تصررررميم وتدفيرررع البرررررامج تلرررعل الكليرررة رلررررل ملررراركة األعررررا  المجتمعيررررة عال ا •
 .التعليمية

تلررررعل الكليررررة رلررررل ملرررراركة األعرررررا  المجتمعيررررة  ررررا ترررردرين العلبررررة وتررررو ير  رررررب عمرررر،  •
 للتريجين.

 تقيم الكلية اتصاالل وعدجال ملتمرة و عالة مع األعرا  المجتمعية  •

 

 تمع وتنمية البيئة:   تتواكب الممارسات الفعلية لتنمية وحماية البيئة مع خطة خدمة المج  7/4
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تقررروم الكليرررة بقيررراس رضررراء مدظمرررال لررروا العمررر، والمجتمرررع المرررددا عرررن مدائهرررا وعرررن  •
 ملتور تريجها.

تدرب الكلية علل تدلي، وتقييم ملتور رضا هعا األعرا  وتتتع من القررارال والتصرر ال  •
 التا تلاعد علل زيادة رضائها عن مداء المؤللة وملتور تريجها.

 

 وأعضاء هيئة التدريس بالكلية في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الطلبةيسهم   5/ 7
 

عةةن  تتمتةةع الكليةةة برضةةا المؤسسةةات التعليميةةة ومؤسسةةات المجتمةةع المةةدني ذات العالقةةة  7/6
 أدائها المؤسسي ومستوى الخريج.

 
 التقويم المؤسسي وإدارة الجودة -8

ر لقدرتها المؤللية بهد  تدديد دقاع القوة لتعزيزها ودقراع تلتزم الكلية بلجراء تقويم لام، وملتم   
الضررع  لمعالجتهرراي وتلررتتدم الكليررة دتررائج التقررويم  ررا تعرروير وتعزيررز دظمهررا التاصررة بررلدارة عمليررة 

 الجودةي وعلر من تد، المؤلرال والمواصفال التاليةس
 يم الذاتي الشامل.يتوافر لدى الكلية مؤشرات واضحة ومحددة وقابلة للقياس للتقو   8/1

يعتمد هعا التقويم علل مؤلرال ملتصة ملرتمدة مرن المعرايير اللربع للقردرة المؤللرية   •
والموضررردة بمقتررررح التقرررويم الرررعاتا المتررراح مرررن جبررر، الهيئرررة )مؤلررررال كميرررة مو دوعيرررة 

 موكدهما(
 يؤتع  ا االعتبار الوزن الدلبا لهعا المؤلرال الملتصة عدد القياس. •

     

مةةن قبةةل أصةةحاب المصةةلحة فةةي نجةةا   مراجعةةة نتةةائج مؤشةةرات التقةةويم الةةذاتي دوريةةاً  يةةتم  8/2
 الكلية.
تقرروم الكليررة بلعررداد ملتررب تدفيررعي بدترررائج مؤلرررال تقررويم األداء مبوبررة دلررن القرررائم  •

 بالتقويم بالدلبة لك،  ترة زمدية.
عدجرررررةي تعقرررررد الكليرررررة المقاردرررررال الدزمرررررة برررررين الدترررررائج عبرررررر الفتررررررال الزمديرررررة عال ال •

 والتتدب مؤلرال اتجاهال التدلن.
 

تتأكةةد الكليةةة مةةن االسةةتفادة بنتةةائج التقةةويم فةةي تحسةةين كفةةاءة وفاعليةةة إدارة عمليةةات   8/3    
 الجودة الخاصة بقدرتها المؤسسية. 

 

 تعتمد الكلية على آليات التدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية.  8/4   
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 :الطلبة والخريجون -1

العالررن هررو مدررور العمليررة التعليميررة ويجررن من تدرررب الكليررة علررل تررو ير  رررب متكا ئررة 
لتدمرررة  للرررتعلمي وتقرررديم الررردعم واارلررراد وتلرررجيع األدلرررعة العدبيرررةي ومن يترررو ر لررردر الكليرررة مكتبرررا  

 التريجين للتككيد علل التمرارية العدجة مع العلبة بعد تترجهم.
 توفر لدى الكلية سياسة واضحة وشفافة لقبول الطلبة وتحويلهم:ي  1/1

 ويتدقا علر من تد، العداصر التاليةس
ي ويررتم مراجعتهرا بصررورة دوريررة االرتراتيجية* تتفرا ليالررال جبرو، العلبررة مرع رلررالة الكليرة ومهرردا ها 

 ومويقة.
 * تتلم رجراءال القبو، باللفا ية وتكا ؤ الفرب.

لبرة علرل التتصصرال المتتلفرة مرن ترد، ) دلير، عال ولروع القبو، وتوزيع التعلن الكلية رجراء
 ي ... وغيرها.العدباالعالن( اارلاد 

 تقدمها. التا* تتيح الكلية معلومال كا ية ومفهومة ودجيقة عن البرامج واألدلعة 
لمعامررررر،ي * تتدالرررررن معرررررداد العلبرررررة المقبرررررولين مرررررع المررررروارد المتادرررررة بالكليرررررة )دجررررررال الدرالرررررةي ا

 .(الخواألجهزةي..
جراءال التدوي، وتعبقها بصورة عادلة ولفا ة.  * تعلن الكلية لروع وا 

 علل الدرالة. تؤير للبا   * تددد الكلية  ترة مدالبة للتدوي، بديأ ال
* تلتتدم الكلية ملالين وبرامج  اعلة للترويج وجلن العلبة الوا ديني وتقدم مدلعة وبرامج لرعايتهم 

رلاده  م.وا 
لرتفيد مرن دتائجهرا ت* تدرب الكلية علل جياس وتقييم رضاء العلبة عن ليالال القبو، والتدوي، و 

 تعوير هعا الليالال.  ا
 

 :الطالبييتوفر لدى الكلية خطة للدعم واإلرشاد   1/2
 ويتضح علر من تد، العداصر التاليةس

تتدالرن مرع  العدبالتدمال الدعم * تددد الكلية االدتياجال الدقيقية للعلبة وتضع تعة معتمدة 
 تصائصهم.

  لكليات التربيةلكليات التربية  الفاعلية التعليميةالفاعلية التعليميةثانياً: معايير ثانياً: معايير 
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 األولويال ويتم تعبيقها بدجة. العدبا* تتضمن تعة الدعم 
 المدالن للعلبة وتوزع  بصورة عادلة ولفا ة. المالا* تقدم الكلية الدعم 

 ن.ال التاصة وتقدم لهم الدعم المدال* تراعل الكلية ظرو  وتصائب عور االدتياج
اكتلا  المتعيرين والمتفروجين والمبردعين وترد، ملرالين جيردة ودجيقرة ومعلدرة * تدرب الكلية علل 

 وتقدم لهم برامج الدعم المدالبة.
 * تقدم الكلية البرامج واألدلعة المدئمة لرعاية العلبة الوا دين ودعمهم.

رلادهم* يتو ر للكلية دظام مويا ومعلن لتوجي  العلبة الجدد   .وا 
ية مجهرررزة لتقرررديم الرعايرررة الصررردية للعلبرررة ومواجهرررة الدررراالل االرررعا ية * توجرررد بالكليرررة ودررردة صرررد

 العارئة.
وتتضمن معلومال كا ية عن البرامج واألدلعة والتردمال وتقروم بتدردييها  ةللعلبة مدل* تو ر الكلية 

 .دوريا  
 دالة الضرورة.  ا* تو ر الكلية ولائ، ادتقا، مدالبة للعلبة 

 تضع معايير موضوعية لها تضمن العدالة وتكا ؤ الفرب بين العلبة.* تو ر الكلية مدح درالية و 
 * تدرب الكلية علل جياس وتقييم رضاء العلبة عن تدمال الدعم وتلتفيد بتعبيا دتائج .

 

 توفر الكلية مجموعة من األنشطة المتنوعة والمناسبة:  1/3
 وعلر من تد، العداصر التاليةس

 من ديأ الملادال والتجهيزال(.ة لممارلة األدلعة )ماكن المدالب* تو ر الكلية األ
 * تلتتدم الكلية ملالين  عالة لتلجيع العلبة علل ممارلة األدلعة وتقدم المكا آل للمتفوجين.

 االرا  علل األدلعة العدبية.  ا* تدرب الكلية علل ملاركة معضاء هيئة التدريس 
 علمية للملاركين  ا األدلعة العدبية.* تقدم الكلية الدوا ز المادية والمعدوية وال

 * تدرب الكلية علل تفعي، دور اتداد العدن وملاهمات   ا األدلعة العدبية.
 * تو ر الكلية  رب متكا ئة لملاركة العلبة  ا لجان األدلعة المتتلفة.

 

 تقدم الكلية خدمة مستمرة لخريجيها:  1/4
 ظ ببيادال مفصلة عن ادتياجاتهم ودموهم الوظيفا.* توجد بالكلية وددة لتدمال التريجين تدتف

 عداد العلبة للوا العم،.* تو ر الكلية برامج متدوعة ومعتمدة ا
 وتدعو رلي  جميع التريجين الجدد. * تدظم الكلية ملتقل للتوظي  لدويا  

 للتريجين وتو را لمن يريد الدصو، علي . لدويا   * تصدر الكلية كتابا  
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 رضاء طالبها عن الدعم و األنشطة تقيس الكلية 1/5
* يتررو ر بالكليررة مدوال ومقرراييس مدالرربة ومقددررة لقيرراس رضرراء العرردن وتلررتتدم بصررورة جيرردة يررتم 

 االلتفادة من دتائجها.
 * تعور الكلية بالتمرار  ا مدوال ومقاييس الرضا العدبا عن األدلعة والتدمال. 

 دقا  ي وتمي، الملتور اليادا من ملتويال الوييقة (.) تكتا ال المعايير األكاديمية القياسية -2
) تصصررررل الوييقرررة الملرررتور اليالرررأ لمعررررايير اعتمررراد البررررامج الدرالررررية البةةةرامج الدراسةةةية -3

 ي وما بعدها (. 56ب  وتعرض بالتفصي،
 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم: -4

 قيا جودة التعليم والتعلم. تتبدل الكلية  رلتراتيجيال معاصرة لتد 4/1    
  .العاتاتو ر الكلية التلهيدل الدزمة للممارلال الفعلية للتعلم  4/2
 .توجد لدر الكلية ليالال واضدة للتعام، مع ملاك، التعليم 4/3
 مهدة التعليم.  اللعلبة بما يدقا الدجاح  الميداداتو ر الكلية برامج التدرين  4/4
 كاملة وبديلة لتقويم العلبة. تو ر الكلية دظم مت  4/5
 )رن وجد(. الجامعا الدرالاتؤكد الكلية علل توا ر المواصفال المعيارية للكتان   4/6
 تتيح الكلية مصادر متدوعة للتعليم والتعلم.  4/7
 

 أعضاء هيئة التدريس: -5

 ترردور مررن الررعي الرئيلررامؤللررة مررن مؤللررال المجتمررع المدررور  أليتميرر، المرروارد البلرررية 
دول  بقية المداور التاصة بالموارد المادية وغيرها ومعضراء هيئرة التردريس بالجامعرة بعامرة وكليرال 

تدقيرا رؤيتهرا ورلرالتها ومهردا ها   رالدجراح كليرال التربيرة  الرئيلراالتربية بتاصرة هرم العردة والعتراد 
 من تد، المؤلرال التاليةس 

 
 كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس: 5/1
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ر  اعررتا دلرربة معضرراء هيئررة الترردريس والهيئررة المعاودررة بالكليررة رلررل العلبررة مررع المعرردالل المتتفرر  -
 .عليها

 يتدالن عدد معضاء هيئة التدريس بالكلية مع الهيئة المعاودة.  -
 .العلماالتدريس ومعباء االرا   معباء  اوالفائض  توجد آليال بالكلية لتدديد العجز  -
والهيئرة  معضراء هيئرة التردريس  راالفرائض  العجرزدالبة بالكلية للتعام، مع م رجراءال اتتاعيتم   -

 المعاودة.
 تدريلها.  ايلارر  التايتفا التتصب العلما لعضو هيئة التدريس بالكلية مع المقررال   -
 بعض التتصصال.   اتتو ر بالكلية متععال للتعام، مع الفائض والعجز   -
 التدريس/ الهيئة المعاونة:قواعد تعيين أعضاء هيئة   5/2
 الفعلية . لددتياجاليتم التعيين بالكلية و قا    -
 تعلن الكلية عن  جواعد التعيين بها.  -
 

 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة:  5/3
لمعررراودون وا التدريبيرررة ألعضررراء هيئرررة التررردريس االدتياجررراليترررو ر بالكليرررة آليرررال مويقرررة لتدديرررد   -

 والعاملون.
 التدريبية لك،  ئة بالكلية. االدتياجاليتم تدفيع برامج تدريبية تلبل   -
 بالكلية. ااجمالاتتدالن دلبة المتدربين لدويا  من ك،  ئة رلل العدد   -
 توجد آليال لتقييم  عالية ومردود التدرين بالكلية.  -
 

 المعاونة:تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة   5/4
 يتو ر بالكلية آليال مويقة لتقييم مداء معضاء هيئة التدريس والهيئة المعاودة.  -
 يتو ر بالكلية جهال متتصة بالتقييم .  -
 تفع، الكلية آليال تقييم األداء  ا التعبيا العملا.  -
الترردريس و يررتم علررل ملالررها تقيرريم مداء معضرراء هيئررة  الترراتدرررب الكليررة علررل تعبيررا المعررايير   -

األدلررررعة القوميررررة والعالميررررة/   رررراالهيئررررة المعاودررررة ومدهررررا علررررل لرررربي، الميررررا،س مرررردر )الملرررراركة 
 ا األدلعة التعليمية/ الملاركة  ا مدلعة  االدتظامالتعة البديية للمؤللة/ مدر   االملاركة 

 الجودة بالمؤللة(.
 اونة:ألعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المع الوظيفيمستوى الرضا   5/5
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 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاودة بالكلية.   الوظيفايتم تقييم ملتور الرضا   -
 للعاملين بها.  الوظيفاتدقيا الرضا   اتوظ  الكلية هعا التقييم   -
 
 األخرى:العلمية  واألنشطة العلميالبحث  -6

من تدررب الكليرة علرل  ي ويجرنالعرالامدد األدلعة األلالرية لمؤللرال التعلريم  العلماالبدأ 
تمكن الباديين من القيام باألدلعة العلمية بكفاءة عالية  التاتو ير الظرو  المواتية والموارد الكا ية 

ومن تيلررر التعرراون برررين التتصصررال المتتلفررة مرررن تررد، تعرررة بدييررة واضرردة. ويتضرررح علررر مرررن 
 تد، المؤلرال التاليةس

 :العلميخطة البحث  6/1
 بالكلية و قا  الدتياجال المجتمع. العلماة للبدأ توجد تعة مويق  -
 .العلمابالكلية بالتوجهال القومية للبدأ  العلماترتبع تعة البدأ    -
 هعا المجا،.   ابالكلية بتعة الجامعة  العلماترتبع تعة البدأ    -
 بالكلية مع اامكاديال البلرية والمادية لها. العلماتتفا تعة البدأ    -

 بالكفاءة والجودة: العلمييز البحث يتم 6/2
 يتو ر لدر الكلية األجهزة واألدوال والتامال الضرورية لتدفيع تعتها البديية. -
 .العلماالبدأ   اتضع الكلية جواعد واضدة اللتتدام األجهزة واألدوال والتامال بكفاءة عالية  -
 ملتركة. التتصصال المتتلفة اجراء بدوأ  اتلجع الكلية الباديين   -
ي وتلررعل بصررورة ملررتمرة للفرروز بالملررروعال البدييررة لرردر الكليررة بعررض الملرراريع البدييررةيتررو ر  -

 التدا لية.
بمجرردل علميررة  والرردكتورااتلررجع الكليررة الهيئررة المعاودررة علررل دلررر مجررزاء مررن رلررائ، الماجلررتير  -

 مدكمة.
 ال البديية.الملروع  اتلجع الكلية الهيئة المعاودة والعلبة للملاركة  -
 تدفع الكلية برامج لتدمية المهارال البديية للهيئة المعاودة. -
 .العلماالباديين بكتدجيال البدأ  التزاميتو ر لدر الكلية آليال واضدة ومدددة لمراجبة  -
 المجدل العلمية العالمية.  اها وتقدم الدعم للباديين للدلر ب يتو ر لدر الكلية مجلة تاصة -
 لكلية جوائز مادية ومعدوية للباديين المتميزين وتعقد ادتفاالل لدوية لتكريمهم.تقدم ا -
 رجراء بدوأ علمية ملتركة.  اتلعل الكلية لدلترار مع المؤللال العلمية ااجليمية والدولية  -
 تجريها. التايتو ر لدر الكلية جاعدة بيادال للبدوأ العلمية  -
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 تجريها )مو ملتصاتها( علل موجعها علل لبكة اادتردل. لتااالعلمية  البدوأتدلر الكلية  -
 تلعل الكلية لتلويا بدويها العلمية التعبيقية. -
 

 دعم وتعزيز العملية التعليمية بالكلية: في العلمييسهم البحث   6/3
 ومتدجيات  ككدد مهدا  التعلم الملتهد ة. العلماتددد الكلية مدهجية البدأ  -
 الملاريع البديية والمؤتمرال العلمية.  العلبة للملاركة تلجع الكلية ا -
 تصميم وتعوير مداهجها الدرالية.  ا العلماتدرب الكلية علل االلتفادة من دتائج البدأ  -
 

 :العلمييتوفر لدى الكلية خطة واضحة لتمويل البحث  6/4
 .العلمادلعة البدأ األتتصب الكلية موازدة لدوية مدئمة  -
 .العلماللبدأ  العاتاة رلل تدمية مصادر التموي، تلعل الكلي -

 بكفاءة. العلماتلتتدم الكلية الموارد المالية المتادة للبدأ  -

 .العلماتلبية ادتياجال البدأ   اتضع الكلية مولويال اللتتدام الموارد المالية  -

 .العلمامصادر تموي، البدأ   اتتككد الكلية من توا ر الجوادن األتدجية  -

 الكلية علل التككد من الجدور االجتصادية لألبداأ العلمية.تدرب  -
 

 يتوفر لدى الكلية أنشطة علمية مختلفة ومتعددة: 6/5
 تدرب الكلية علل تدظيم مؤتمرال وددوال وورش عم، علمية مدلية ودولية. -
 المؤتمرال والددوال والورش العلمية التارجية.  اتدعم الكلية الباديين وتلجعهم للملاركة  -

 تعقد الكلية اتفاجيال علمية مع كليال ومدظمال علمية عالمية. -

عضرروية   رراعضرروية هيئررال علميررة عالميررةي وتلررجع البرراديين لدلررترار   رراتلررارر الكليررة  -
 الهيئال العالمية.

 مع المؤللال والهيئال العلمية الدولية. العلماتلجع الكلية التباد،  -

 

 الدراسات العليا: -7 
هررعا توصرري  رلررل تقررديم برررامج للدرالررال العليررا وتدلررين جودتهررا مررن تررد،  تلررعل كليررة التربيررة

ي بردامج ومقررات  تدقا بالفعر، الملتهد ة ألالتعلم مترجال التدقا من من و  ومراجعتها دوريا   برامجال
األهدا  المتععة ل . كما تدرب الكلية علل تو ير مصرادر الرتعلم المتتلفرة لعلبرة الدرالرال العليراي 

 موضوعية لتقويمهم.  دظما  وتضع 
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 تلتم، الممارلال التعبيقية لكلية التربية  ا هعا المجا، علل المؤلرال التالية سو 

 :الدرجات الممنوحة - 7/1
يتررروا ر لررردر الكليرررة الئدرررة معتمررردة للدرالرررال العليرررا تتضرررمن القواعرررد المدظمرررة لجميرررع الررردبلومال   -

 والدرجال العلمية التا تمددها.

 لزم األمر. رعالية علل مراجعة الئدة الدرالال العليا وتددييها تدرب الك  -

  تترررررولل األجلرررررام العلميرررررة بالكليرررررة توصررررري  بررررررامج ومقرررررررال الدرالرررررال العليرررررا وتلرررررتعين الكليرررررة -
 بالمراجعين التارجيين جب، اعتماد هعا البرامج والمقررال من المجالس الرلمية.

)مردة ال تزيررد عررن تمررس  توصرري  البررامج والمقررررال دوريررا  بمراجعرة وتدررديأ  األجلررامتلرزم الكليررة  -
 لدوال( ك،  ا تتصص .

 تضع الكلية تعة للدرالال العليا تتضمن عموداتها للدرجال المتتلفة التا تهد  مددها. -

 الفعا، لجلن العلبة الوا دين لبرامج الدرالال العليا. الترويجاتقوم الكلية بالدلاع  -
 

 يا:يمية في الدراسات العلالعملية التعل - 7/2
 تو ر الكلية مصادر التعلم المتدوعة لعلبة الدرالال العليا. -

 تراجن الكلية مداء األجلام لدورها  ا التدريس لعلبة الدرالال العليا. -

قررادرة علررل تدقيررا مترجررال الررتعلم الملررتهد ة مررن وال تررو ر الكليررة مدمرراع مررن الررتعلم غيررر التقليديررة -
 ل العليا.برامج الدرالا

 

 والبرامج:اللوائح  7/2/1
 تقوم الكلية  بالمراجعة الدورية والتدديأ للوائح الدرالال العليا. -

 اتتيررارترردريس برررامج الدرالررال العليررا ) ميررا،   رراتدرردد الكليررة المدمررح األلالررية للدظررام المتبررع  -
 وغيرها(. /العاتام القائمين بالتدريس/ توا ر التجهيزال والتلهيدل/ عرا التدريس/ التعل

الدالالل  رلل االارةبرامج الدرالال العلياي مع   اتددد الكلية معد، تزايد معداد العلبة المقيدين  -
 الملتتلصة من علر.
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 رلررل االررارةالدرالررال العليرراي مررع   رراعرردد العلبررة  رجمررالاتدرردد الكليررة دلرربة العلبررة الوا رردين رلررل  -
 الدالالل الملتتلصة من علر.

 

 برامج الماجستير: 7/2/2
 .توصي  مويا ومعتمد للبرامج والمقررال الدراليةالكلية بتقوم  -

المجتمررررع والتعررررورال األكاديميررررة  ادتياجررررالمررررع لماجلررررتير برررررامج ا تراعررررا الكليررررة ضرررررورة توا ررررا -
 .الدديية

 تتبدل الكلية وتعبا معايير جيالية مكاديمية لدرجة الماجلتير. -

 تارجيين.ة برامج الماجلتير بوالعة مراجعين تقوم الكلية بمراجع -

توضررح الكليررة مرردر توا ررا مدتررور المقررررال الدرالررية مررع مترجررال الررتعلم الملررتهد ة لكرر، بردررامج  -
 للماجلتير.

 تبين الكلية مدر مدئمة عدد معضاء هيئة التدريس للقيام بكعباء تدريس المقررال. -

لعضررو هيئررة الترردريس للمقررررال التررا يلررارر  ررا الكليررة مرردر مدئمررة التتصررب العلمررا توضررح  -
 تدريلها.

 

 برامج الدكتوراه: 7/2/3
 .توصي  مويا ومعتمد للبرامج والمقررال الدراليةتقوم الكلية ب -

 .المجتمع والتعورال األكاديمية الدديية ادتياجالمع الدكتوراا برامج  تراعا الكلية ضرورة توا ا -

 جيالية مكاديمية لدرجة الدكتوراا.تتبدل الكلية وتعبا معايير  -

 تارجيين.تقوم الكلية بمراجعة برامج الدكتوراا بوالعة مراجعين  -

تدرردد الكليررة مرردر توا ررا مدتررور المقررررال الدرالررية مررع مترجررال الررتعلم الملررتهد ة لكرر، بردررامج  -
 للدكتوراا.

 ريس المقررال.تبين الكلية مدر مدئمة عدد معضاء هيئة التدريس للقيام بكعباء تد -

توضررح الكليررة مرردر مدئمررة التتصررب العلمررا لعضررو هيئررة الترردريس للمقررررال التررا يلررارر  ررا  -
 تدريلها.
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 :اإلشراف األكاديميالتسجيل و نظام  - 7/3

مررن ترد، ولررائ، متدوعرة ميرر،  رجرراءال التلررجي، واالررا   ررا الدرالرال العليراتعلرن الكليرة عررن  -
 رودا التاب بهاي وااعددال بالصد  القومية والمدلية وغيرها.مدلة للعلبة والموجع االلكت

 تكف، الكلية للدارلين درية اتتيار الملر ين. -

 تواجههم. التا العقبال تعلي،لمتابعة المقيدين بالدرالال العليا و المدالبة  ا ليالالكلية تضع  -

 

 :تقويم طالب الدراسات العليا - 7/4

مدالربة عررا التقرويم لقيراس من  تتككدو  علبة الدرالال العلياتقويم تدوعة لمملالين تلتتدم الكلية  -
 المترجال التعليمية الملتهد ة.

 علل التقويم الملتمر بااضا ة رلل التقويم الدهائا. الكلية  تعتمد -

 تعبيا عرا التقويم المدددة  ا توصي  المقررال.الكلية من تدقا ت -

 عبقا للوائح والقوادين التاصة بعلر. تددينلجان الممتعبا الكلية دظام  -

 .دظام الممتددين التارجيينتلتتدم الكلية  -

 لبة.عللتوا ا االمتدادال مع مدتور المقررال المعلدة تتككد الكلية من  -

 عن جداو، االمتدادال  ا المواعيد المدالبة. بااعدن الكليةتلتزم  -

مررن دتررائج االمتدرران وتعلدهررا وتراجررن  العلبررةمررع تظلمررال للتعامرر، الكليررة ا ليررال المدالرربة تضررع  -
 تعبيقها.

 

 :طالب الدراسات العليا مستوى رضا - 7/5
األجلررام العلميررة  ررا العمليررة التعليميررة  داءمتلرررر الكليررة علبررة الدرالررال العليررا  ررا تقيرريم برامجهررا و  -

 للدرالال العليا.

الوجررل وتعقيررد  رعالررة رلررليررؤدر  الررعيروتين تعمرر، الكليررة علررل تررعلي، المعوجررال والررتتلب مررن الرر -
عالةااجراءال  مردج الردرجال العلميرة )الماجلرتير والردكتوراا( وبمرا يرؤدر   راالوجرل الملرتهرا  وا 

 زيادة رضاء علبة الدرالال العليا. رلل
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تدرررب الكليررة علررل جيرراس وتقيرريم ملررتور رضررا علبررة الدرالررال العليرراي وااللررتفادة مررن دتررائج هررعا  -
 .تعوير برامجها  ام التقيي

 

 التعليمية: التقويم المستمر للفاعلية -8

تعتمد المؤللة التعليمية الداجدة علل التقويم اللام، والملتمر للفاعلية التعليمية وتلعل بجدية 
وضرررع تعرررع تدلرررين وتعزيرررز الفاعليرررة التعليميرررة. ويكرررون   ررراااللرررتفادة مرررن دترررائج هرررعا التقرررويم  رلرررل

 م، ادارة جودة التعليم والتعلم.للمؤللة دظام داتلا متكا

 وتلتم، الممارلال التعبيقية للمؤللال التعليمية  ا هعا المجا، علل التالا س  

 التقييم شامل لفاعلية العملية التعليمية: - 8/1

o  .تضع المؤللة تعة للتقويم اللام، والملتمر للفاعلية التعليمية 

o الجودة بالمؤللة. ردارةمن تد، وددة  تويا المؤللة التعة وتعتمدها وتراجن تعبيقها 

o  عمليرررة التقرررويم اللرررام، للفاعليرررة   ررراتلررمح المؤللرررة لألعررررا  المعديرررة المتتلفرررة بالملررراركة
 التعليمية.

o  تصديدية لريعة  ا الداالل التا تلتلزم علر. رجراءالتتتع المؤللة 

o  لقيررررادال األكاديميررررة يم اللررررام، للفاعليررررة التعليميررررة مررررع او المؤللررررة دتررررائج التقرررر ردارةتدرررراجش
  واادارية وباجا الملتفيدين.

o  ضررروء دترررائج التقرررويم   ررراتضرررع المؤللرررة تعرررة تدفيعيرررة لتدلرررين وتعزيرررز الفاعليرررة التعليميرررة
  .اللام، للفاعلية التعليمية

 

 الجودة: إلدارة الداخليالنظام  8/2
o لمتابعرررة الدوريرررة يوجرررد بالمؤللرررة دظرررام داتلرررا متكامررر، ادارة جرررودة التعلررريم والرررتعلم يترررولل ا

عرررردادلتقررررارير البرررررامج والمقررررررالي  ملفررررال المقررررررالي ووضررررع تعررررع معالجررررة وتصررررديح  وا 
 الجوادن الللبية.

o  مراجعررة وتقيرريم لتقررارير البرررامج والمقررررال وا  ررادة القيررادة  رجررراءاليلررتم، دظررام الجررودة علررل
 .األكاديمية 
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o  ن المدالرربة لجمررع وتدليرر، البيادررال الجررودة األدوال واأللررالي ادارة الررداتلايلررتتدم الدظررام
 التا تلاعد علل وضع تعع التدلين والتعزيز للفاعلية التعليمية.

o  الجرررودة بالمؤللرررة  رررا دلرررر يقا رررة الجرررودة برررين معضررراء هيئرررة  ادارة الرررداتلايلررراهم الدظرررام
 .التدريس ومعاوديهم والعدن والعاملين 

o الجودة. ادارة الداتلادظامها  ألداءر لتتدم المؤللة المؤلرال المتتلفة للتقييم الملتمت 

 

 المساءلة والمحاسبية: - 8/3

o ة وتعلدهرررا وتتككرررد مرررن تعبيقهرررا الفعلرررا علرررل يلة والمدالررربءتضرررع المؤللرررة آليرررال للملرررا
 جميع الملتويال.

 
 المستوى الثاني

 
 
 

 القياسية ةاألكاديميالمعايير 
ي كليات خريج العتماد

 التربية
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تررركتا المعرررايير األكاديميرررة القيالرررية المعتمررردة عالميرررا  مدكرررا  ملالررريا  للمعرررايير الترررا يجرررن من 
يتصرر  بهررا تريجررو كليررال التربيررةي والتررا تكفرر، تتررريج معلمررين مكفرراء جررادرين علررا مداء مهررام مهدررة 

 التدريسي ورلالتها.
ايير األكاديميرة القيالرية المعتمردة لردي الهيئرة القوميرة لضرمان جرودة التعلريم واالعتمرادي والمع

التاصة بتريجا كليال التربية بالجامعال المصريةي التا تتص، ) بمجاالل ( مربعة تدوي معرار  
ريج ومهررارال عهديررة ومدائيررة واتجاهررال يدبهررا من يكتلرربها  العالررن المعلررم ميدرراء درالررت ي وتتررو ر للترر

ليصبح جادرا  علا التعليم والتواص،ي والتتعيع والتقويمي والتفكر والدموي والتدريس واادارة  را مجرا، 
 مهدة التدريس.

 وتأتي معايير اعتماد خريجي كليات التربية مصنفة إلى المجاالت التالية: 
 مجا، التتصب. •
 مجا، التربية. •
 مجا، الملئولية المهدية . •
 مجا، القدرال اللتصية •

 

• -------------------------------------------------------------------- 

تعرررررض الهيئررررة  ررررا ويررررائا  رعيررررة المعررررايير األكاديميررررة القيالررررية المرتبعررررة بالتتصررررب 
 –ومؤلررراتهاي وعلررر لتريجررا البرررامج الدرالررية المتتلفررة دلررن المرادرر، ) ريرراض معفررا، 

اد التعليمية التا ليقومون ملتقبد  بتدريلها ) يادوي (ي ودلن المو  –رعدادي  –ابتدائا 
علررم  –جهرا يررا  –مررواد اجتماعيررة ر ترراريخ  –لهررة  ردلررية  –لهررة ادجليزيررة  –لهررة عربيررة 
 –جيولوجيررررا ر  –بيولرررروجا  – يزيرررراء  –علرررروم ر كيميرررراء  – للررررفة ومدعررررا ر  –اجتمرررراع 

 –تربيررة  ديررة –امررواد دوعيررة س ر اجتصرراد مدزلرر –تربيررة تاصررة  –علررم دفررس  –رياضرريال 
دالررن آلررا. راجررع ردارة الهيئررة للدصررو، علررل هررعا  -تكدولوجيررا تعلرريم  –تربيررة مولرريقية

 الويائا.

 

  المعايير األكاديمية القياسية لخريجي كليات التربيةالمعايير األكاديمية القياسية لخريجي كليات التربية
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 مجال التخصص:  -1
يةةةتقن الخةةةريج المعةةةارف والمهةةةارات واالتجاهةةةات المتصةةةلة بمةةةادة/ مةةةواد المعيةةةار األول:  -1-1

 تخصصه.
 .لية التدريس . يظهر التريج تمكدا من المعار  التتصصية  ا عم1-1-1
 .يمتلر العديد من المهارال المتصلة بمادة تتصص . 1-1-2
 . يبدر اتجاهال ايجابية بداءة ددو تتصص  .1-1-3

المعيار الثاني: يمتلك الخةريج المعةارف والمهةارات واالتجاهةات الخاصةة بةالمواد الدراسةية  -2 -1
 المساندة لتخصصه.

 ر   ا المواد الملاددة  لمادة تتصص  .. يمتلر التريج ملتور مدالبا من المعا1-2-1
 . يتقن  مهارال المواد الملاددة لمادة تتصص .1-2-2
 . يبدر اتجاهال ايجابية ددو المواد الملاددة لمادة تتصص 1-2-3

المعيار الثالث:  يتوفر للخريج مستوى مناسب من التنور العام يضع التدريس في سياق  -3 -1
 .ثقافي مستنير

 ريج ملتور مدالبا من المعار  اليقا ية المرتبعة بمادة تتصص  .. يظهر الت1-3-1
 . يتقن المهارال الدزمة المرتبعة بمادة تتصص  .1-3-2
 . يبدر اتجاهال يقا ية ايجابية بما يتدم مواد تتصص  .1-3-3
 

 مجال التربية: -2
 .المعيار األول: يعد الخريج خطة متكاملة للتدريس 1 - 2
 ريج من رعداد تعة للملتويال المتتلفة لعملية التدريس.. يتمكن الت2-1-1
 . يضمن التعة التدريلية الجوادن الموضوعية والتدظيمية المدالبة  .2-1-2

المعيار الثةاني: يسةتخدم الخةريج األنمةاط التعليميةة المتنوعةة بمةا يتناسةب مةع المواقةف  2 – 2
 التعليمية. 

علريم والرتعلم الددييرة  را العمليرة التعليميرة ومتعلبرال يتمكن الترريج مرن الرتراتيجيال الت .2-2-1
 تدفيعها دات، الص  وتارجة.

 .. ييلر التريج تعلم عدب  بما يدمل لديهم مهارال التفكير والقدرة علل د، الملكدل2-2-2

يعور التريج التراتيجيال التعليم والتعلم  ا ضوء كر، مرن اتجاهاتهرا المعاصررة ودترائج   .2-2-3
 ألداء.تقويم ا

 المعيار الثالث: يوظف الخريج المعارف الخاصة بمراحل النمو في عملية التدريس. 3 – 2
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 . يظهر التريج معر ة بتصائب الدمو لدر العدن.3-1- 2
 . يلتتدم معر ت  بتصائب الدمو المتتلفة  ا تتعيع التدريس وتدفيعا 2-3-2

  تهم المتتلفة. يو ر لعدب   رب تعلم و قا لتصائصهم وجدرا2-3-3  

نسانيًا ويدير المواقف التعليمية  4 -2 المعيار الرابع: يصمم الخريج بيئات تربوية مناسبة ماديًا وا 
 . فيها بكفاءة وفعالية

 . يتقن التريج مهارال تدظيم البيئة المادية واادلادية الدزمة لعمليتا التعليم والتعلم.2-4-1
 ارة البيئة التربوية واليال تدفيعها.. يمتلر  معر ة بالتراتيجيال رد2-4-2
دارتها  بكفاءة و عالية. 2-4-3  . يتمكن من تصميم المواج  التعليمية  وا 
المعيةةار الخةةامس: يسةةتخدم الخةةريج التكنولوجيةةا فةةي عمليةةات التعلةةيم والةةتعلم داخةةل الصةةف  2-5

 وخارجه .
الددييرررة الدزمرررة لعمليرررة  . يظهرررر الترررريج معر رررة عميقرررة بالولرررائع واأللرررالين التكدولوجيرررة2-5-1

 التدريس.
 . يوظ  الولائع واأللالين التكدولوجية و قا لمتعلبال العملية التعليمية والتدريلية .2-5-2
المعيار السادس: يختار الخريج  طرائق وأدوات متنوعةة ومناسةبة لتقةويم الجوانةب المعرفيةة  2-6

 واألدائية ويستخدمها بكفاءة.
ر رة بكلرالين التقرويم المتتلفرة التتيرار مدلربها لتقرويم المعرار  والمهرارال . يمتلر التريج مع2-6-1

 واالتجاهال لدر عدب .
. يصرررمم مدوال وملرررالين تقرررويم متدوعرررة تتدالرررن والدرررواتج التعليميرررة الملرررتهد ة مرررن العمليرررة 2-6-2

 التعليمية.
 . يوظ  دتائج عملية التقويم  ا تدلين دواتج التعلم وتعويرها.2-6-3
المعيار السابع: يتوفر لدى الخريج الخبرات التعليمية واإلدارية )الميدانية ( المناسبة لمهنة  2-7

 . التدريس في إطار نظم التعليم ذات العالقة
 . يظهر التريج  هما لدظم اادارة المدرلية والتعليمية دات، المدرلة واادارة التعليمية.2-7-1
تد، التربية العملية المؤهلة للتدريس بكفراءة وغيرهرا مرن  . يمتلر تبرال تدريلية مبكرة من2-7-2

 التبرال عال العدجة.
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 مجال المسؤولية المهنية: -3
المعيةةار األول: يعةةد الخةةريج خطةةة لنمةةوه المهنةةي و تعلمةةه مةةدى الحيةةاة وينفةةذها باقتنةةا   3-1   

 .وتمكن
 عداد تعة لتدمية عات  مهديا .. يظهر التريج معر ت  بمصادر ومدبيال الدمو المهدا  ا ر3-1-1
. يعرور  مداءاتر  المهديرة بصرورة ملرتمرة بدرراء  علرل الملرتجدال الددييرة  را التدميرة المهديررة 3-1-2

 الملتدامةي ودتائج مدائ .
 يفع، التريج متعلبال وآليال التعلم مدر الدياة  ا تدقيا دموا المهدا. .3-1-3
رات الالزمةة لبنةاء شةبكة عالقةات مهنيةة مةع المعنيةين المعيار الثاني: يمتلةك الخةريج القةد 2- 3 

 بمهنة التدريس.
. يمتلرررررر الترررررريج المعرررررار  والمهرررررارال واالتجاهرررررال الدزمرررررة لبدررررراء لررررربكة عدجرررررال داتررررر، 3-2-1

 المدرلة.
. يمتلررر المعررار  والمهررارال واالتجاهررال الدزمررة لبدرراء لرربكة عدجررال مررع موليرراء األمررور 3-2-2 

 دلل بما يدقا رلالة المدرلة ومهدا ها.ومعضاء المجتمع الم
 
 مجال القدرات الشخصية: -4
 .المعيار األول: يتقن الخريج مهارات التواصل الشخصي والفريقى والمؤسسي -4-1
. يظهر التريج معر ة بمهرارال التواصر، وآدابر  وكيفيرة الرتتدامها لتدمرة العمليرة التعليميرة 4-1-1

 وتدليدها.
هررررارال التواصرررر، االدلررررادل اللتصررررا والفريقررررا  ررررا تعامدترررر  داترررر، . يدلررررن الررررتتدام م4-1-2

 المؤللة وتارجها.
 يلتتدم مهارال التواص، الفعا،  ا تميي، مؤللت  مع الجهال األترر عال العدجة. .4-1-3
المعيةةةار الثةةةاني: يسةةةتخدم الخةةةريج معارفةةةه ومهاراتةةةه الخاصةةةة بتكنولوجيةةةا المعلومةةةات  -4-2 

 .اء بأدائه العام والمهنيفي االرتق ICTواالتصال
. يظهر التريج اتجاهال ايجابية ددو الرتتدام االدتردرل  را عمليرة البدرأ عرن المعلومرال 4-2-1

 والتواص، مع ا ترين.
 . يمتلر مهارال التتدام االدتردل  ا البدأ عن المعلومال والتواص، مع ا ترين.4-2-2
اعرررد األتدجيرررة عدرررد الرررتتدام مصرررادر المعر رررة . يلترررزم باألمادرررة العلميرررة والموضررروعية والقو 4-2-3

 التكدولوجية.
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المعيةةار الثالةةث: يمتلةةك الخةةريج مهةةارات التفكيةةر والبحةةث العلمةةي بمسةةتوياتها ويسةةتخدمها  -4-3 
 .بكفاءة

 . يتوا ر لدر التريج معر ة عميقة بكدواع التفكير وملتويات .4-3-1
 د، الملكدل المتتلفة.. يلتتدم مهارال التفكير العلما  بكفاءة  ا 4-3-2
 المعيار الرابع: يلتزم الخريج بأخالقيات وآداب مهنة التعليم. -4-4
 . يظهر التريج  هما لواجبال مهدة التعليم وآدابها.4-4-1
 . يعبا متدجيال وآدان مهد  التعليم  ا تعامدت  دات، المؤللة وتارجها.   4-4-2
مقومات قيادة التغيير التربوي والمجتمعةي فةي أطةار المعيار الخامس: يتوافر لدى الخريج  -4-5

                .ثقافة الجودة والتميز
. يو ر التريج لعدب   رب الملاركة االيجابية  ا األدلعة العدبية المتدوعة والمدترديال 4-5-1

 والدوادي الليالية واليقا ية واالجتماعية. 
د تعوير العملية التعليمية بما يتدالرن مرع متعلبرال . يلارر التريج بايجابي   ا جيادة جهو 4-5-2

 الجودة اللاملة والمعايير القومية العتماد المدارس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

55 

\ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستوى الثالث

 
 معايير اعتماد

محتوى البرامج الدراسية بكليات 
 التربي
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 مقدمة 
ي ومتتلفررةي دلررن المردلررة التعليميررة ي ومتدوعررةامج درالررية متدرجررةتزتررر كليررال التربيررة ببررر 
 التا يعد التريج للتدريس  يهاس

 بردامج رعداد معلمة رياض األعفا،. •

 برامج رعداد معلم المردلة االبتدائية ) لجميع التتصصال (. •

 برامج رعداد معلم المردلتين ااعدادية واليادوية ) لجميع التتصصال (. •

 لبرامج الدرالية بكليال التربية دلن الموادي وعلر كما يلاسويمكن عرض ا
 بردامج رعداد معلما اللهة العربية. •

 الفردلية (. –بردامجا رعداد معلما اللهال األجدبية ) اادجليزية  •

الفللفة  –االجتماع  –الجهرا يا  –برامج رعداد معلما المواد االجتماعية والفللفية ) التاريخ  •
 والمدعا (.

 الجيولوجيا (. –البيولوجا  –الفيزياء  –امج رعداد معلما العلوم ) الكيمياء بر  •

 بردامج رعداد معلما الرياضيال. •

التربيرة المولريقية  –التربيرة الفديرة  –برامج رعداد معلمرا المرواد الدوعيرة ) االجتصراد المدزلرا  •
 .الدالن ا لا ( –

 كدولوجيا التعليم (.ت –برامج رعداد األتصائيين  ا ) التربية التاصة  •

 بردامج رعداد معلما علم الدفس . •

 25 – 20رن كلية التربية الواددة تعرح  ا المتولرع مرا يمكرن من يترراوح برين  لباسومعدل ما 
 بردامجا  دراليا  علل مج، تقدير.

ولع، هعا ما يلير رلل مهمية كليرال التربيرةي وتعورتهراي وتكييرهرا  را الدظرام التعليمرا ككر،  
 جب، الجامعا مو الجامعا. لواء

البرررامج الدرالررية  لمدتررورو يمررا يلررا عرررض تفصرريلا للمعررايير األكاديميررة القيالررية   
المتتلفة بكليرال التربيرة ومؤلررال كر، معيراري المرتبعرة بالتتصرب مرن ديرأ مروادا األلالريةي 

 والملاددةي واليقا ية.
 

  اديمية القياسية لمحتوى اديمية القياسية لمحتوى المعايير األكالمعايير األك

  البرامج الدراسية المختلفة بكليات التربيةالبرامج الدراسية المختلفة بكليات التربية

  ) المستوى العام () المستوى العام (
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 كليات التربية لخريجيلقياسية ا ةالمعايير األكاديمي

 ) شعب رياض األطفال(
 القياسية لخريجي كليات التربية ةالمعايير األكاديمي

 ) شعب رياض األطفال(
 

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 17 معيار المعارف

 18 معيار المهارات 53
 18 معيار االتجاهات

 المساندة مجال المواد
 11 معيار المعارف

 11 معيار المهارات 33
 11 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 3 معيار المعارف

 4 معيار المهارات 9
 2 معيار االتجاهات

 

 

 مجال التخصص: -1
: يةةتقن الخةةريج المعةةارف والمهةةارات واالتجاهةةات المتصةةلة بمةةادة / مةةواد لالمعيةةار األو
 تخصصه.

 المعارف: 1-1
 المؤشرات:

  المعايير األكاديمية القياسية لمحتوىالمعايير األكاديمية القياسية لمحتوى  --أوالً أوالً 

  برنامج إعداد معلمة رياض األطفال بكليات التربية برنامج إعداد معلمة رياض األطفال بكليات التربية   
 



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

58 

\ 

 المعار  التتصصية  ا عملية التعليم والتعلم. تلرد العالبة المعلمة 1-1-1
 .لدوال (6-3اصة بمردلة العفولة ) المعار  الت تددد 2-1-1

 .الجلمية )الوظيفية والتكويدية ( معايير الدمو  ا جميع مظاهرة تلرح 3-1-1

 .هعا المردلة ركا  امظاهر الدمو العقلا واالدفعالا واالجتماعا والدلا د تلتب 4-1-1

 .الدمو وتلكي، لتصية العف، العوام، المؤيرة  ا تلتدتج 5-1-1

 .مراد، الدمو وكيفية التعام، معها الفروا الفردية  ا تص  6-1-1

رلررررتراتيجيال ردارة البيئررررة التربويررررة وآليررررال تدفيررررعها داترررر، جاعررررة تتتررررار العالبررررة المعلمررررة  7-1-1
 الدلاع.

 ع جاعة الدلاع.دات، وتار  د تدفيع االتراتيجيالمبعا تدظم 8-1-1

 ملتويال تقويم مداء األعفا، ر ميداء عملية التعليم / التعلم. تددد 9-1-1

 ملكدل األعفا، عور االدتياجال التاصة. توضح 10-1-1

 ملكدل األعفا، اللائعة. تلرح 11-1-1

 ملس عمليال التوجي  واارلاد الدفلا لألعفا،. تعكر 12-1-1

 مدن العف، ) الملرح (.تبلع   13-1-1

  ن رواية القصة.تعبر عن    14-1-1

 تصائب ) مغادا ومداليد األعفا، (. ددتد 15-1-1

 .جصب ودكايال األعفا، ر مغادا ومداليد األعفا،( – مدن العف، )ملرح العف،تلرح    16-1-1

 .المصادر المرئية والملموعة والمقروءة المرتبعة بالعف،تلرد   17-1-1

 المهارات: 1-2
 المؤشرات:

 ة التعليم والتعلم.تمتلر العالبة المعلمة العديد من المهارال المتصلة بعملي 1-2-1
 تقوم ملتور دمو العف،  ا ضوء معايير الدمو المدددة. 1-2-2
 تتقن األلالين التربوية المدالبة للتعام، مع العف،  ا هعا المردلة. 1-2-3
جراءاتها. 1-2-4  تلتتدم جواعد االعا ال األولية وا 
 ا األدلعة التعليمية.القصب والدكايال   –األغادا واألداليد  -  ملرح العف، توظ 1-2-5

 تجهز جاعة الدلاع بالولائع التعليمية المدالبة. 1-2-6
 تيرر األركان التعليمية بالمواد واألدوال والدماعع المدالبة. 1-2-7
 تلتتدم االتراتيجيال المدئمة لتعلم العف،  ا مردلة العفولة. 1-2-8
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 مدلعة الروضة.  ا مدوال متدوعة لجمع البيادال عن تقدم العف، تتتار 1-2-9
 ب األعفا، عور االدتياجال التاصة.تلت  1-2-10
 برامج ررلادية لملكدل األعفا،. تعد  1-2-11
 .لدلرة برامج ررلادية تعد 1-2-12
   ملرح العف،  ا األدلعة التعليمية.توظ 1-2-13
 مغادا ومداليد األعفا،. تعد 1-2-14
 ل لألعفا،.تتقن مهارال رواية القصة والدكايا 1-2-15
 تلتتدم مجاالل مدن العف،  ا ريراء يقا ة العف،. 1-2-16
 المرئية والملموعة  ا التدور العام. متلتتدم ولائع ااعد 1-2-17
 . بين التدميع لتفاع، اايجاباوجاعبة ل مدظمة بيئة تعلمترتن  1-2-18
 االتجاهات: 1-3

 المؤشرات:

 يجابية ددو تتصصها.اتجاهال ربالعالبة المعلمة تبدر  1-3-1
 تتعام، مع العف، بللوكيال ريجابية. 1-3-2
 تلارر  ا تفلير المفاهيم واأل كار المرتبعة بمجاالل المعر ة المتتلفة. 1-3-3
 األلالية المرتبعة بالبيئة وكيفية الدفاظ عليها. مالمفاهيب تهتم 1-3-4
 ئة والدفاظ عليها.اتجاهال ايجابية ددو المفاهيم المرتبعة بالبي تتبدا 1-3-5
 يجابية ددو األدلعة التعليمية المرتبعة بكدن العف،.االتجاهال الا تقب، 1-3-6
 تبدر اتجاهال ريجابية ددو التعام، مع األعفا، عور االدتياجال التاصة. 1-3-7
رلاد مباء األعفا، الملكلين. 1-3-8  تلارر  ا توجي  وا 
 د، ملكدل األعفا، اليومية.ل تتعوع 1-3-9
  ا تلتيب األعفا، عور االدتياجال التاصة. تلاعد 1-3-10
 لعداد برامج ررلادية لملكدل األعفا،.ب تبادر 1-3-11
 .التاصة باء األعفا، عور االدتياجالتبدر التعداد ددو رعداد البرامج اارلادية أل 1-3-12
 .األدلعة التعليمية توظي  ملرح العف،  ا تلجع 1-3-13
 .عفا،رعداد مغادا ومداليد األتلارر  ا  1-3-14
 تبدر التعداد اللتتدام مهارال رواية القصة لألعفا،. 1-3-15
 األدلعة اليقا ية المرتبعة بالعفولة. تعزز 1-3-16
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 تبدر اتجاهال ايجابية ددو األدلعة الدركية والفدية والموليقية. 1-3-17
 األداليد واألغادا(.  – القصب –مجاالل مدن العف، ) الملرح تبدر اهتماما ب 1-3-18
 المجال الثاني : المواد المساندة -2

المعيةةةار الثةةةاني: يمتلةةةك الخةةةريج المعةةةارف والمهةةةارات واالتجاهةةةات الخاصةةةة بةةةالمواد 
 التعليمية المساندة لتخصصه.

 المعارف: 2-1
 المؤشرات:

  .تصص تمتلر العالبة المعلمة ملتور مدالبا  من المعار   ا المواد الملاددة لت 2-1-1
 تلم بالمفاهيم األلالية المرتبعة بالبيئة ودلن التعام، معها. 2-1-2
 جواعد الصدة العامة لألعفا، علل ممارلتها. تددد 2-1-3
 .اتهءجواعد االعا ال األولية واجرا تعدد 2-1-4
 معراض ممراض العفولة وعرا الوجاية مدها.تلتب  2-1-5
 االل االجتماعية واألتدجية.المفاهيم األلالية  ا المج تلرح 2-1-6
 تمتلر ملتور مدالن  ل اللهة العربية. 2-1-7
 تلم بالمهارال االلالية  ل اللهة االجدبية. 2-1-8
 تتقن المهارال االلالية  ل الرياضيال و العلوم. 2-1-9
 الجهرا يا(. -تلم بالمعار  االلالية  ل الدرالال االجتماعية )التاريخ  2-1-10
 بالمعار  االلالية للدالون .تلم  2-1-11
 المهارات: 2-2

 المؤشرات:
  .العالبة المعلمة ملتور مدالبا  من المهارال  ا المواد الملاددة لمادة  تتصص تمتلر  2-2-1
  .المهارال الدركية والفدية والموليقية تعبا 2-2-2
 .تمتلر مهارال التتدام الكمبيوتر وتكدولوجيا التعليم 2-2-3
 المهارال األلالية للهة العربية. تجيد 2-2-4
 لالية  ا العلوم والرياضيال.األمفاهيم ال تتقن 2-2-5
 ددي اللهال األجدبية.بكتتمكن من مهارة القراءة والمدادية  2-2-6
 الوجل بلك، مدالن لك، دلاع دلن عبيعت . تدير 2-2-7
 تيرر مركان التعلم باألدوال المدالبة. 2-2-8
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 دلاع بالولائع المدالبة للعف،.تجهز جاعة ال 2-2-9
 تتقن ردتاع ولائع تعليمية جديدة ومبتكرة. 2-2-10
 تتمكن من رعداد برمجيال لألعفا، علل الدالن األلل وتدريبهم عليها. 2-2-11
 االتجاهات: 2-3

 المؤشرات:
 العالبة المعلمة اتجاهال ريجابية ددو المواد الملاددة لمادة تتصص . تبدي 2-3-1
 اتجاهال ايجابية ددو المفاهيم العلمية والرياضية.بدر ت 2-3-2
 الجهرا يا (. –تهتم بالدرالال االجتماعية )التاريخ  2-2-3
 المفاهيم األلالية  ا المجاالل االجتماعية واألتدجية.   تدا ع عن 2-3-4
 الجوادن الدركية والفدية والموليقية المرتبعة بالعف،. تقيم 2-3-5
 األعفا، عور االدتياجال التاصة. بتلتيب امااهتمتبدر  2-3-6
 برامج ررلادية لملكدل األعفا،. درعدا تلارر  ا 2-3-7
 .برامج ررلادية لدلرة درعدا تلجع علل 2-3-8
 .األدلعة التعليمية ملرح العف،  ا  توظي تتقب، 2-3-9
 مغادا ومداليد األعفا،. درعدا تلارر  ل 2-3-10
 رواية القصة والدكايال لألعفا،. لابية ددو مهاراتبدر اتجاهال ريج 2-3-11
 
 المجال الثالث: المواد الثقافية: -3

بمةةا يضةةع أنشةةطة  ممسةةتوى مناسةةب مةةن التنةةور العةةا ج: يتةةوفر للخةةريثالمعيةةار الثالةة
 التعليم والتعلم في سياق ثقافي مستنير.

 المعارف: 3-1
 المؤشرات:

 من المعار  اليقا ية المرتبعة بمجاالل العفولة.المعلمة ملتور مدالبا   ةتظهر العالب 3-1-1
 تلريعال ومدظمال العفولة علل الملتويال المدلية وااجليمية والدولية.تلم ب 3-1-2
 .و المواعدة دقوا العف،ل تلرح المبادئ الرئيلية 3-1-3

 المهارات: 3-2
 المؤشرات:
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  يقا ية.بالمعار  التتقن العالبة المعلمة المهارال المرتبعة  3-2-1
 تتمكن من التتدام المكتبال والمتاد  المدالبة  ا تيقي  العف،. 3-2-2
 تفع، العدجة بين الروضة ومؤللال المجتمع المدلل. 3-2-3
 .مؤللال المجتمع لدعم مداء الروضةتلهم  ا تفعي، جهود م راد و  3-2-4
 االتجاهات: 3-3

 المؤشرات:
 ا ية ريجابية بما يتدم مواد تتصص .تبدر العالبة المعلمة اتجاهال يق 3-3-1
 تلارر بفاعلية  ا األدلعة اليقا ية المتدوعة دات، الروضة وتارجها. 3-3-2
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

برنامج إعداد معلمي اللغة العربية  المعايير األكاديمية القياسية لخريجي
 يللتعليم االبتدائ

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت
 100 43 معيار المعارف مجال المواد األساسية

 .بالمرحلة االبتدائية برنامج إعداد معلمي اللغة العربية  -1

  

  المعايير األكاديمية القياسية لمحتوىالمعايير األكاديمية القياسية لمحتوى    --ثانياً ثانياً 

  ائية بكليات التربيةائية بكليات التربيةبرامج إعداد معلم المرحلة االبتدبرامج إعداد معلم المرحلة االبتد
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 47 معيار المهارات
 10 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 25 معيار المعارف

 15 معيار المهارات 49
 9 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 6 معيار المعارف

 7 يار المهاراتمع 20
 7 معيار االتجاهات

 
 المجال األول: المعارف والمهارات واالتجاهات للمواد األساسية للغة العربية: -1
 المعيار األول: يظهر الطالب المعلم تمكنًا من المعارف اللغوية التخصصية:  1-1
 سالمؤشرات 
 يلرح مفهوم االلتماع ومهميت . 1-1-1

 يددد مهارال االلتماع. 2-1-1

 مفهوم التددأ ومهميت . يلرح 3-1-1

 يددد مهارال التددأ. 4-1-1

 يبلع مفهوم القراءة ومهميتها. 5-1-1

 يلرح مهارال القراءة. 6-1-1

 .ئ يلتتلب مفهوم األدن وعصورا ولعرا 7-1-1

 .يددد عداصر القصة 8-1-1

 يلتتلب تصائب اللعر والدير  ا ك، عصر. 9-1-1

 يفرا بين الفصادة والبدغة بدجة. 10-1-1

 يلرح األلالين البدغية. 11-1-1

 لفع، والدر  وعدماتهم بدجة.يفرا بين االلم وا 12-1-1

 يلرح مكودال الجملة االلمية والفعلية. 13-1-1
 يفرا بين المعرن والمبدا بدجة. 14-1-1
 .يميز بين ااعران التقديري والمدلل 15-1-1
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 يميز بين عدمال ااعران األصلية والفرعية. 16-1-1
 .يوضح بكميلة عدمال رعران األلماء التملة 17-1-1
 يلتتلب مفهوم الدكرة والمعر ة. 18-1-1

 .المتصلة ...الخ( –المدفصلة  –ع الضمائر المتتلفة )البارزة يميز بين مدوا 19-1-1

 يلتتلب مفهوم العلم وتقليمات . 20-1-1

 يلتدتج مفهوم الموصو، ودوعي . 21-1-1

 يلتدتج مفهوم المبتدم والتبر ومدواعهما. 22-1-1

 يددد الدوالخ وعملها. 23-1-1

عرابها. 24-1-1  يددد التوابع وا 

 يلرح الدداء ومدوات . 25-1-1

عراب . 26-1-1  يلتتلب مفهوم الفاع، وا 

 .لب  الجملة( –الجملة  –كميلة مدواع الدا، )المفردة يوضح ب 27-1-1

عراب . 28-1-1  يلرح الدا، وا 

 . يلرح جواعد الدلن 29-1-1

 .يلرح جواعد التصهير 30-1-1

 يعكر مفهوم التصهير وجواعدا.  31-1-1

 يقارن بين الم الفاع، والم المفعو، بدجة . 32-1-1

 يفرا بين مدواع التعوع العربية بدجة. 33-1-1
 يددد مواضع همزة القعع ومل  الوص،. 34-1-1

 ترها.كتابة الهمزة  ا ولع الكلمة و ا آاعدة ج يلرح 35-1-1

 يددد جاعدة كتابة األل  الليدة. 36-1-1

 يلتتلب جاعدة كتابة تدوين الدصن. 37-1-1

 .والهاء يلرح جاعدة كتابة التاء المربوعة والتاء المفتودة 38-1-1

 يلترجع جاعدة كتابة ما يزاد من الدرو  وما يدع . 39-1-1

 يلتتلب جاعدة كتابة عدمال الترجيم. 40-1-1

 لكتابة ومهميتها.يوضح مفهوم ا 41-1-1

 يددد مهارال الكتابة. 42-1-1

 يلتتلب األ كار من المادة المقروءة. 43-1-1

 يلتتلب معادا الدب المقروء المبالرة والضمدية. 44-1-1

 من المعاهدال والمرالدل الدبوية. المراجليلتدتج ا 45-1-1
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 المعيار الثاني: يظهر الطالب المعلم تمكنًا من مهارات اللغة العربية: 1-2

 المؤشرات:
 .مراعيا آدان االلتماعلل ا ترين يلتمع ر 1-2-1

 الملموع.  يدل، علل التيعاب 2-2-1

 يقّوم ما يلتمع رلي   ا ضوء معايير موضوعية. 3-2-1

 يعبا عادال االلتماع. 4-2-1

 يدعا األلفاظ والجم، دعقا  صديدا . 5-2-1

 صل  بلك،  عا، ومؤير.ايدظم دديي  ويو  6-2-1

 .يلتلهد علل صدة دديي  بكميل  لهوية 7-2-1

 ومتللللة. يعرض األ كار بعريقة مترابعة 8-2-1

 يتص، بالملتمعين بصريا  وجلديا  بكفاءة. 9-2-1

 يقا ة الملتمع. يتددأ مراعيا 10-2-1

 يعبا آدان الدديأ وعادات . 11-2-1

 يددد الهد  من جراءت . 12-2-1

 يلتتدم القراءة  ا د، الملكدل. 13-2-1

 يدقد المقروء  ا ضوء معايير موضوعية. 14-2-1

 كاتن الدب ومللوب  وم كارا. يدقد 15-2-1

 .كتابت يقترح تعدي، الدب  ا ضوء معايير  16-2-1

 يوضح موج  التلاب  واالتتد  بين الدقائا المعروضة.  17-2-1

 يعبا ما التتلص  من المقروء  ا مواج  مترر. 18-2-1

 الدب .ب رتبعةجديدة م ام كار  عرحي 19-2-1

 يلتدتج تعبيقال متعددة لأل كار التا يعرضها الكاتن. 20-2-1

 يقّوم مصادر معلومال الكاتن. 21-2-1

 ودوائر المعار . يلتتدم مصادر المعلومال المتعددة مي، القواميس 22-2-1

 يكل  عن معادا الكلمال  ا المعاجم. 23-2-1

 .بوضوحهد   من الكتابة  صوغي 24-2-1

 يدظم م كارا بما يتدم هد   من الكتابة. 25-2-1
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 يلدد العالن المعلم األ عا، الصديدة والمعتلة رلل الضمائر رلدادا  صديدا . 26-2-1

 يعرن الجم، االلمية والفعلية رعرابا  صديدا . 27-2-1

 تها ااعرابية.يضبع كلمات  و قا  لداال 28-2-1

 يعرن التوابع رعرابا  صديدا . 29-2-1

 يلتتدم مدوال الدداء التتداما  صديدا . 30-2-1

 يصوغ الملتقال من اليديا وغير اليديا صياغة صديدة. 31-2-1

 .االلتقاجايرجع الكلمال رلل مصلها  32-2-1

 صر يا  صديدا . ا  يزن الكلمال وزد 33-2-1

 و قا  لقواعد التصهير. األلماءيصهر  34-2-1

  لقواعد الدلن.يدلن رلل الكلمال و قا   35-2-1

 تدليد  يبرز عداصرها. لوروايا ايدل، جصص 36-2-1

 يقرم الدصوب األدبية جراءة صديدة ومعبرة. 37-2-1

 يلتترع التلبي  ومركاد  من األميلة. 38-2-1

 يلتتدم التعبيرال الدقيقية والمجازية. 39-2-1

 . ا تعبيرا يلتتدم المدلدال البديعية 40-2-1

 .عارة(يلتتدم المعايير الجمالية  ا مدائ  اللهوي )كتابة والت 41-2-1

 يدل، الدصوب اللعرية  ا ضوء تصائب ك، عصر. 42-2-1

 يكتن و قا  للقواعد اامدئية والددوية والصر ية. 43-2-1

 يلتتدم عدمال الترجيم  ا كتابات . 44-2-1

 يلتتدم األلفاظ والتعبيرال بلك، مبدع. 45-2-1

بداعية. 46-2-1  يكتن  ا مغراض وظيفية وا 

 
 نحو اللغة العربية:المعيار الثالث: يبدي الطالب المعلم اتجاهًا إيجابيًا   1-3

 المؤشرات:

 يعتز باالدتماء رلل ملرة اللهة العربية. 1-3-1

 .يتدمس لتعليم اللهة وتعلمها 2-3-1

 يلتزم بالتتدام اللهة العربية دات، الفص، وتارج . 3-3-1

 يلعر بجما، اللهة العربية وبدغتها. 4-3-1



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

67 

\ 

جامة الملابقال. يلارر  ا 5-3-1  األدلعة اللهوية المتعددة من تدظيم الجماعال اللهوية وا 

 يمي، اظهار بدغة اللهة العربية وتميزها  ا ك، موج  يتعلن علر. 6-3-1

 يقب، علل تقديم االلتلارال اللهوية دات، المدرلة وتارجها.   7-3-1

 عقد ددوال دو، اللهة العربية دات، المدرلة وتارجها.ل يبدر دمال  8-3-1

  ا تصديح األتعاء اللهوية  ا كتابال الزمدء ومدادييهم. يدرب علل 9-3-1

 ، األ كار  ا الدب المقروء.تللل مهمية 10-3-1

 
 المجال الثاني: المعارف والمهارات واالتجاهات المساندة للغة العربية: -2
 المعيار األول: يظهر الطالب المعلم تمكنًا من المعارف المساندة:  2-1
 سالمؤشرات 
 العالن المعلم مدكام التدوة.  يلتتلب 1-1-2
 يعكر ملماء اللور ومعاديها. 2-1-2

 ير القرآن الكريم.يلما مهم كتن تفل 3-1-2

 مهم المعاجم القرآدية مي، معجم ملفاظ القرآن الكريم. يعكر 4-1-2

 ملبان دزو، بعض آيال القرآن الكريم. يعكر 5-1-2

 يفرا بين القرآن الكريم والدديأ القدلا والدديأ الدبوي بدجة. 6-1-2

 يوضح ملهر رواة الدديأ. 7-1-2

 لل الر يا األعلل.يلرح ليرة الرلو،)صلل اهلل علي  وللم( من ميددا رلل ادتقال  ر 8-1-2

 .ومهم الدروس الملتفادة مدها يعكر غزوال الرلو، )صلل اهلل علي  وللم( 9-1-2

 يلم بالمعاهدال والمرالدل الدبوية. 10-1-2

 يفدد اللبهال الميارة دو، االدم والقرآن والرلو،)صلل اهلل علي  وللم(. 11-1-2

 الدرون العربية الدديية. يلتتلب الدروس الملتفادة من 12-1-2

 االدما الصديح والفكر المتعر  بدجة .يميز بين الفكر  13-1-2

 يددد مهمية دور مصر للمللمين والعرن. 14-1-2

 يوضح تصائب الدضارة االدمية وميرها  ا الدضارال األترر. 15-1-2

 يفلر ملبان لقوع التد ة االدمية. 16-1-2

 يعكر تاريخ التلفاء الرالدين. 17-1-2

 يلتب مدكام العبادال من عهارة وصدة وصيام ودج. 18-1-2
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 ولراكة وتجارة ومزارعة.ولراء مدل من بيع يدل، مدكام المعا 19-1-2

 يلرد مهم األدداأ التاريتية العالمية. 20-1-2

 .ومرادل  الصراع العربا االرائيلامبعاد يوضح   21-1-2

 يلتب جهرا ية العالم االدما. 22-1-2

 يددد مهم مدتجال الدو، العربية واالدمية. 23-1-2

 يلرح ملاليال اللهة اادجليزية. 24-1-2

الب المعلم تمكنًا مةن المهةارات المسةاندة لمةادة اللغةة المعيار الثاني: يظهر الط  2-2
 العربية:

 سالمؤشرات 
 يتلو العالن المعلم القرآن الكريم تدوة صديدة. 1-2-2
 معادا ملماء اللور.لآراء العلماء  يدل، 2-2-2
 .يتلو مفلرا بعض آيال القرآن الكريم 3-2-2
 يبدأ  ا معاجم القرآن الكريم عن معادا بعض الكلمال. 4-2-2
 بعض آيال القرآن الكريم.يلتب ملبان دزو،  5-2-2
 ا دان التا يدبها من يتدلل بها اادلان.األدكام  املتدبعا يال  يقرم 6-2-2
 يقرم الدديأ القدلا والدديأ اللري  جراءة صديدة. 7-2-2
 .ملتتلصا الدروس الملتفادة. غزوال الدبا )صلل اهلل علي  وللم( يقرم 8-2-2
 يرد علل اللبهال الميارة دو، االدم والقرآن والرلو،. 9-2-2

 يعبا لروع ومركان العهارة والصدة والصيام والدج. 10-2-2
 الدين  ا المعامدل المتتلفة. دكم يعبا 11-2-2
 ملبان الصراع العربا االرائيلا. ل،يد 12-2-2
 .يدل، موج  التلاب  واالتتد  بين الدو، االدمية  ا التصائب الجهرا ية 13-2-2
 الدو، االدمية. يقترح رلتراتيجية لتدقيا التكام، بين 14-2-2
 .ددييا وكتابة لهة اادجليزية التتداما صديدا  يلتتدم ال 15-2-2
 
المعيةةار الثالةةث: يبةةدي الطالةةب المعلةةم اتجاهةةات إيجابيةةة نحةةو المةةواد المسةةاندة   2-3

 للغة العربية:
 سالمؤشرات 
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 يقب، العالن المعلم علل تدوة القرآن الكريم. 1-3-2
 يلتمتع بتدوة القرآن الكريم. 2-3-2

 يظهر األوج  ااعجازية للقرآن الكريم. 3-3-2

 يظهر التلوع  ا صوت  ميداء تدوت  للقرآن. 4-3-2

 يبدر دب  هلل وللرلو، )صلل اهلل علي  وللم(. 5-3-2

 يبدر رعجاب  بفصادة الرلو، وبدغت . 6-3-2

 يلعر بلمادة االدم وعدالت . 7-3-2

 يدا ع عن االدم ورلول . 8-3-2

 يقب، علل التددأ باللهة اادجليزية. 9-3-2

 

المهةةارات واالتجاهةةات المتصةةلة المجةةال الثالةةث: يةةتقن الطالةةب المعلةةم المعةةارف و  -3
 بالمواد الثقافية:

 المعيار األول: يظهر الطالب المعلم تمكنًا من المعارف الثقافية:  3-1
 المؤشرات:

 يددد مفهوم دقوا العف،. 1-1-3
 يص  دقوج  وواجبات  كلدلان وكمعلم. 2-1-3

 يوضح مكودال البيئة وعداصرها والتدديال البيئية. 3-1-3

 لمدرلة االبتدائية.يددد متعلبال الجودة اللاملة ل 4-1-3

 يص  عبيعة العدجال بين الدو، من صراع مو دوار. 5-1-3

 .المعاصرة يلرح مهم القضايا العالمية 6-1-3

 المعيار الثاني: يظهر الطالب المعلم تمكنًا من المهارات الثقافية:  3-2
 المؤشرات:

 .بدقوا العف،  ا تعامل  مع العالن المعلم  يلتزم 1-2-3
 ا.يلتمع لملكدل األعفا، ويعالجه 2-2-3

 يعالن بدقوج  بكللون راا. 3-2-3

 يرتن آراءا  ا كيفية الد اع عن المعلمين. 4-2-3

 يجرر دوارا مع آترين  ا موضوعال متدوعة ومواج  متتلفة. 5-2-3

  ا د، ملكدل البيئة. يقترح دلوال تلهم 6-2-3
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 .يدرس مراعيا معايير الجودة 7-2-3

 العربية:المعيار الثالث: يبدي الطالب المعلم اتجاهات ثقافية بما يخدم اللغة   3-3
 المؤشرات:

 يدترم العالن المعلم دقوا اادلان. 1-3-3
 يدا ظ علل دظا ة البيئة. 2-3-3

 يلترر مع التدميع  ا تدظيم الفص، وتجميل . 3-3-3

 يلارر  ا دلر يقا ة الجودة. 4-3-3

 يقتدع بكهمية الجودة اللاملة. 5-3-3

 يقب، تقويم ا ترين ل . 6-3-3

 يهتم بمتابعة القضايا العالمية. 7-3-3

 
 
 
 
 

 
Standards of Primary School English Language Teacher 

Preparation Program. 

 

No. Domain Standard Indicators 

 

1 

 

Academic 

Subjects 
 

Knowledge     22 

Skills 30 

Attitudes 10 

 .بالمرحلة االبتدائية اإلنجليزيةبرنامج إعداد معلمي اللغة   -2
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Total 62 

 

2 

 

Sustained 

Subjects 

 

Knowledge     7 

Skills 7 

Attitudes 5 

Total 19 

 

3 

 

Cultural 

Subjects 

Knowledge     5 

Skills 7 

Attitudes 5 

Total 17 

 

 

1-1. Primary Education English Language student teacher indicates      

mastery of specialized knowledge in the field of English language. 

Sample Indicators: 

1.1.1. The student teacher recognizes different aspects of phonic features 

such as phonemes and morphemes relationships, minimal pairs' 

forms. 

1.1.2. The student teacher recognizes how to use consonant, consonant 

clusters within a sentence and vowel systems and their transitional 

devices. 

1.1.3. The student teacher recognizes how to practice different intonation 

and pitch levels. 
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1.1.4. The student teacher recognizes different structural devices such as 

word bases, time sequences, nouns- forms , verb-forms  and simple- 

compound and complex words. 

1.1.5. The student teacher recognizes how to substitute words or phrases 

with similar meaning or change meanings by substituting opposites. 

1.1.6. The student teacher masters the knowledge of word order, phrasing, 

punctuation, and the meaning of a written sentence. 

1.1.7. The student teacher recognizes different types of auditory 

discrimination. 

1.1.8. The student teacher recognizes how to translate effectively from 

Arabic into English and vice versa. 

1.1.9. The student teacher recognizes the difference between translating the 

text and the context. 

1.1.10. The student teacher recognizes the role of the systematic-functional 

linguistics in translation.  

1.1.11. The student teacher recognizes how to form simple sentences in the 

writing process. 

1.1.12. The student teacher recognizes the techniques of writing the 

paragraph (steps of writing using connectors and conjunctions 

devices). 

1.1.13. The student teacher uses different writing paragraphs (descriptive, 

narrative , referential, expository and analytical). 

1.1.14. The student teacher recognizes how to write a complete sentence 

correctly.  

1.1.15. The student teacher recognizes how to list both general statements, 

supporting details and the different ways of ordering details in a 

paragraph.  

1.1.16. The student teacher recognizes the different language functions 

related to different contexts. 
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1.1.17. The student teacher recognizes the style of communicating by 

selecting key phrases and asking students to determine whether the 

phrase used can best communicate the intended style and mood.  

1.1.18. The student teacher recognizes basic forms of criticism.  

1.1.19. The student teacher recognizes how to use dramatic activities to 

master personal knowledge of story design and plot development. 

1.1.20. The student teacher recognizes how to put events in order and 

discuss the characters' motives and feelings. 

1.1.21. The student teacher recognizes how to analyze basic poetic stanzas. 

1.1.22. The student teacher recognizes the effect of ancient ,middle and 

modern  history on drama, prose and poetry. 

 

1-2- Primary Education English Language student teacher 

indicates specialized Skills in the field of English language: 

Sample Indicators: 

1.2.1. The student teacher demonstrates phonemic awareness by using 

letter/sound relationships as aids to pronouncing and 

understanding unfamiliar words and texts. 

1.2.2. The student teacher applies correct word "assimilation", 

pronunciation and inflection. 

1.2.3. The student teacher uses the language correctly and fluently in 

both its written and spoken forms (formal or informal). 

1.2.4. The student teacher reads aloud with age-appropriate fluency, 

accuracy, and expression  

1.2.5. The student teacher uses effective reading strategies to achieve 

different purposes of reading. 
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1.2.6. The student teacher extends the literal meaning of a text by 

making inferences, and evaluates the significance and validity 

of texts in light of prior knowledge and experience  

1.2.7. The student teacher selects a variety of materials to read for 

discovery, appreciation, and enjoyment, summarizes the 

readings, and connects them to prior knowledge and 

experience  

1.2.8. The student teacher performs various roles in various 

discussions, including leader, participant, and monitor. 

1.2.9. The student teacher discriminates the different concerns for the 

construction of dialogue for making each word count. 

1.2.10. The student teacher uses a variety of strategies and word 

recognition skills, including rereading, finding context clues, 

applying their knowledge of letter-sound relationships, and 

analyzing word structures  

1.2.11. The student teacher infers the meaning of unfamiliar words in 

the context of a passage by examining known words, phrases 

and structures, or by consulting a valid dictionary.  

1.2.12. The student teacher identifies and uses organizational features 

of texts, such as headings, paragraphs, indentation and formats. 

1.2.13. The student teacher distinguishes between sentences with and 

without auxiliary verbs. 

1.2.14. The student teacher identifies verb-verbal phrase and noun- 

noun phrase formations. 

1.2.15. The student teacher punctuates endings of sentences using, 

periods, question marks and exclamation marks. 

1.2.16. The student teacher uses common spelling patterns to spell 

words correctly. 

1.2.17. The student teacher creates expository texts (e.g., labels, lists, 

observations, journals) through drawings and/or writing. 
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1.2.18. The student teacher applies and identifies punctuation, 

spelling, and grammar and usage errors in the draft.   

1.2.19. The student teacher applies proofreading marks to indicate 

errors in conventions. 

1.2.20. The student teacher reads narrative and expository texts with 

fluency, accuracy and comprehension at an appropriate silent 

reading rate. 

1.2.21. The student teacher uses a variety of strategies to master 

vocabulary related to reading, listening and speaking. 

1.2.22. The student teacher masters and uses new vocabulary through 

explicit vocabulary instruction and independent reading. 

1.2.23. The student teacher analyzes word structure and uses context 

clues to generate new words. 

1.2.24. The student teacher identifies and explains analogies, similes 

and metaphors. 

1.2.25. The student teacher distinguishes fiction from nonfiction, 

realistic fiction from fantasy, biography from autobiography, 

and poetry from prose. 

1.2.26. The student teacher builds or creates a sense of artistic 

expression, dramatization or perspectives on the story or 

expository writing. 

1.2.27. The student teacher participates in writing simple poems, songs 

and chants. 

1.2.28. The student teacher reads and comprehends at the critical level 

and what is implicitly stated. 

1.2.29. The student teacher makes use of the text-based variables as 

well as the reader's variables (prior knowledge, attitudes, 

beliefs, values) to comprehend the reading text. 

1.2.30. The student teacher distinguishes between descriptive, 

analytical, sarcastic and comic language used in literature. 
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1-3- Primary Education English Language student teacher shows 

positive attitudes in the field of English language. 

Sample Indicators: 

1-3-1. The student teacher believes that studying English is an enjoyable 

and interesting means of communication. 

1-3-2. The student teacher shows the primary means of communication 

through the four English language skills. 

1-3-3. The student teacher forms fluent expressions about both oral and 

written English. 

1-3-4. The student teacher feels that learning English language facilitates 

traveling abroad and communicating with native speakers. 

1-3-5. The student teacher enjoys watching programs and films presented in 

English. 

1-3-6. The student teacher thinks that English language has great practical 

,scientific and academic significance. 

1-3-7. The student teacher believes that English encourages accuracy in the 

interests of effective communication. 

1-3-8. The student teacher believes that English delights the depth and 

variety of English literature. 

1-3-9. The student teacher thinks that studying English dispels self 

consciousness and enhances confidence to expressive views openly 

and coherently.  

1-3-10. The student teacher feels that studying English makes him/her 

emotionally and economically comfortable. 
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2-1. Primary Education English Language student teacher indicates 

mastery of specialized knowledge in the field of Sustained Subjects; 

Sample Indicators:  

2.1.1. The student teacher recognizes the transformational forms of Arabic 

language. 

2.1.2. The student teacher recognizes the text-context relations in Arabic. 

2.1.3. The student teacher recognizes the different genres of writing in 

Arabic and how they are reflected in English and vice-versa. 

2.1.4. The student teacher demonstrates a relative standard knowledge of 

the Arabic language. 

2.1.5. The student teacher demonstrates understanding of Arabic simple 

structures. 

2.1.6. The student teacher demonstrates a mastery of various sound  

aspects of Arabic language. 

2.1.7. The student teacher recognizes the language inference aspects  and 

their effect on English language .  

2-2-Primary Education English Language student teacher indicates 

mastery of specialized Skills in the field of Sustained Subjects; 

Sample Indicators:  

2.2.1 The student teacher differentiates between the various forms of 

Arabic and English. 

2.2.2. The student teacher analyses the various genres of writing in Arabic 

and how they are reflected in English and vice-versa. 

2.2.3. The student teacher demonstrates relative fluency in oral translation 

from Arabic into English. 

2.2.4. The student teacher uses the different modes of discourse in the 

Arabic language. 



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

78 

\ 

2.2.5. The student teacher distinguishes word base in both  French and 

English. 

2.2.6. The student differentiates between the English structures and the 

Arabic ones. 

2.2.7. The student teacher utilizes the linguistic features of the French 

language and their relation to the English language. 

 

 

2-3 Primary Education English Language student teacher 

indicates positive attitudes in the field of Sustained Subjects 

(Arabic and English): 

Sample Indicators:  

2.3.1. The student teacher demonstrates positive attitudes towards 

studying the Arabic language. 

2.3.2 The student teacher demonstrates positive attitudes towards 

studying the French language. 

2.3.3. The student teacher feels satisfied when studying Arabic. 

2.3.4. The student teacher enjoys studying the cross-cultural aspects 

between Arabic and English. 

2.3.5. The student teacher feels satisfied when distinguishing 

between Arabic and English languages. 

3-1 Primary Education English Language student teacher indicates 

mastery of specialized knowledge in the field of Cultural Subjects; 

Sample Indicators:  

3.1.1. The student teacher recognizes the various research tools 

related to their field. 

3.1.2. The student teacher demonstrates knowledge of educational 

technology.    
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3.1.3. The student teacher demonstrates knowledge of using 

technology in English language teaching. 

3.1.4. The student teacher recognizes the different thinking skills in 

the English language areas (creative, critical and reflective). 

3.1.5. The student teacher demonstrates knowledge of environmental 

education. 

3-2 Primary Education English Language student teacher 

indicates mastery of specialized Skills  in the field of Cultural 

Courses: 

Sample Indicators:  

3.2.1. The student teacher applies the various research tools. 

3.2.2. The student teacher uses knowledge of using technology in 

English language teaching. 

3.2.3. The student teacher practices the various life skills 

appropriately. 

3.2.4. The student teacher uses the various devices of professional 

development. 

3.2.5. The student teacher uses the various devices of professional 

development as English language teacher. 

3.2.6. The student teacher applies the various aspects of human rights 

effectively. 

3.2.7. The student teachers applies knowledge of international 

education.  

3-3 Primary Education English Language student teacher 

indicates mastery of specialized Attitudes in the field of Cultural 

Courses; 

Sample Indicators: 
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3.3.1. The student teacher appreciates the role of research in solving 

EFL teacher societal problems. 

3.3.2. The student teacher tends to apply the various types of thinking 

to EFL thinking critically. 

3.3.3. The student teacher shows a positive attitude towards 

technology and its effect on society. 

3.3.4. The student teacher feels the importance of using computers in 

English language teaching and research. 

3.3.5. The student teacher shows positive attitudes towards the 

various aspects of human rights  

 

 

 
 

Tableau récapitulatif des Standards 

académiques du programme de formation 

de l’enseignant de la langue française 

)primaire Cycle( 
 

N° Domaines Standards Indicateurs 

1- 
Cursus de la 

spécialité 

Connaissances 43 

Savoir-faire 46 

Attitudes 07 

Total 96 

2- 
Cursus 

supplémentaires 

Connaissances 09 

Savoir-faire 12 

Attitudes 05 

Total 26 

 .بالمرحلة االبتدائية الفرنسيةبرنامج إعداد معلمي اللغة   -3
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3- Cursus culturels 

Connaissances 08 

Savoir-faire 07 

Attitudes 05 

Total 20 

 

Standards académiques du programme 

de formation de l’enseignant de la langue 

française  (Cycle primaire) 

1. Le premier domaine 

Le futur enseignant doit maîtriser les connaissances, les savoir-

faire et les savoir-être (attitudes) concernant les cursus de sa  spécialité. 

1.1. Le premier critère : 

Le futur enseignant doit montrer un perfectionnement des 

connaissances concernant sa spécialité au cours de l'enseignenement. 

Les indicateurs concernant le premier critère sont: 

1.1.1. distinguer la phonétique et la phonologie. 

1.1.2. connaître les classements auditifs et articulatoires des systèmes 

vocalique et consonnantique français. 

1.1.3. connaître le tableau de l'alphabet phonétique international. 

1.1.4. déterminer les éléments suprasegmentaux du système phonétique 

français (syllabes, enchaînement , liaison et intonation). 

1.1.5. dégager les éléments phonétiques de la versification  et de la prose 

classique et moderne. 

1.1.6. distinguer les différentes parties du discours (noms, adjectifs, verbes, 

…etc.). 
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1.1.7. déterminer les caractéristiques spécifiques de chaque partie du 

discours. 

1.1.8. discriminer les éléments de la phrase simple et ceux de la phrase    

complexe. 

1.1.9. comprendre les caractéristiques du système verbal français. 

1.1.10. dégager les mots invariables et leurs emplois. 

1.1.11. préciser les structures interrogatives, négatives et exclamatives. 

1.1.12. distinguer les différents types du discours rapporté (direct/indirect). 

1.1.13. reconnaître les fonctions des éléments de la linguistique française 

(phonologie, morphologie, et syntaxe, ...etc.). 

1.1.14. distinguer la sémiologie et la linguistique. 

1.1.15. comprendre la théorie classique et la théorie moderne de la                   

linguistique. 

1.1.16. reconnaître les diverses disciplines de la linguistique française 

(psycholinguistique, sociolinguistique, …etc.). 

1.1.17. reconnaître les données linguistiques de bases. 

1.1.18. reconnaître les caractéristiques de la communication linguistique 

(verbale et non verbale). 

1.1.19. déterminer la relation entre le sens, la situation et le contexte. 

1.1.20. préciser les éléments de la théorie de l'énonciation. 

1.1.21. déterminer les différents types des actes du langage. 

1.1.22. acquérir un bagage solide et souple de vocabulaire. 

1.1.23. saisir le vocabulaire français spécifique. 

1.1.24. savoir les règles de la ponctuation. 

1.1.25. reconnaître  les différents domaines du travail français 

(administratif, commercial, touristique, …etc.). 

1.1.26. savoir les théories et les méthodes de la traduction générale et 

spécialisée. 
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1.1.27. se familiariser avec les différentes méthodes de la traduction. 

1.1.28. comprendre les techniques de la traduction écrite. 

1.1.29. identifier les pertes et les changements syntaxiques et sémantiques 

dans la traduction vers le français et vice versa. 

1.1.30. distinguer les interférences linguistiques et cuturelles entre les deux 

langues. 

1.1.31. comprendre le sens du texte original. 

1.1.32. distinguer les différents types du texte français. 

1.1.33. découvrir les différentes méthodes d’analyse d’un texte français. 

1.1.34. découvrir la spécificité d’un texte littéraire. 

1.1.35. reconnaître la structure d’un essai français. 

1.1.36. reconnaître les différents types de poèmes français (classique et 

libre). 

1.1.37. avoir des notions clés sur les différents genres littéraires et 

artistiques français. 

1.1.38. distinguer les différentes étapes de la littérature française. 

1.1.39. reconnaître les différentes écoles littéraires (classisime, romantisme, 

réalisme, ...etc.). 

1.1.40. reconnaître les  grands poètes, romanciers et dramaturges français. 

1.1.41. reconnaître les règles de la versification française. 

1.1.42. reconnaître les chefs-d’œuvre de la littérature francophone. 

1.1.43. connaître les différents aspects de la civilisation française à travers 

les siècles. 

1.2. Le deuxième critère : 

Le futur enseignant doit posséder des nombreux socles de savoir-

faire (compétences) concernant sa spécialité au cours de l'enseignenement. 
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Les indicateurs concernant le deuxième critère sont: 

1.2.1. posséder une bonne prononciation des  systèmes vocalique et 

consonnantique  français. 

1.2.2. transcrire phonétiquement les sons français. 

1.2.3. analyser les différentes parties du discours (noms, adjectifs, verbes, 

…etc). 

1.2.4. formuler des questions au sein d’un discours. 

1.2.5. conjuguer avec aisance le verbe français  aux différents modes. 

1.2.6. utiliser correctement les temps verbaux (concordance des temps). 

1.2.7. utiliser des articulateurs convenables pour lier les phrases et les 

paragraphes  en un discours clair et cohérent. 

1.2.8. analyser les différents types du discours rapporté (direct/indirect). 

1.2.9. maîtriser l’analyse grammaticale de la phrase française. 

1.2.10. corriger les fautes prêtant à des malenlendus. 

1.2.11. structurer des phrases simples et complexes correctes. 

1.2.12. maîtriser les différents types de phrases (verbales, non verbales, 

déclaratives, interrogatives, …etc.). 

1.2.13. employer toutes sortes d’outils de subordination et de coordination. 

1.2.14. analyser la structure, la formation et la nature du discours oral 

français. 

1.2.15. parler relativement longtemps avec un débit assez régulier. 

1.2.16. utiliser de façon  exacte un répertoire de vocabulaire et de structures 

courantes dans des situations prévisibles. 

1.2.17. engager une conversation prolongée sur des sujets personnels ou 

généraux. 

1.2.18. discourir de manière compréhensible dans des séquences plus 

longues de production libre. 
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1.2.19. soutenir son point de vue par argumentation. 

1.2.20. exposer en détail les objectifs et les justifications d’un projet. 

1.2.21. différencier les notions techniques concernant la linguistique 

textuelle. 

1.2.22. analyser la valeur des temps verbaux dans un discours narrartif et 

descriptif. 

1.2.23. traiter la structure linguistique et sémantique, et leur niveau 

d’équivalence. 

1.2.24. analyser les différents types du discours littéraire. 

1.2.25. maîtriser la cohérence du  discours. 

1.2.26. employer les différentes formes et constructions du discours dans 

des différents textes (argumentatif, expressif, … etc). 

1.2.27. s’exprimer par écrit en langue française correcte dans de différents 

domaines littéraires (prose/poésie). 

1.2.28. écrire des textes clairs et détaillés sur une  gamme de sujets relatifs 

à ses intérêts. 

1.2.29. écrire un essai ou un rapport en exposant des raisons pour et contre 

une opinion donnée. 

1.2.30. écrire des lettres exprimant des événements ou des expériences. 

1.2.31. dégager les idées principales et secondaires d’un texte français. 

1.2.32. maîtriser la faculté de consulter les différents dictionnaires  

bilingues. 

1.2.33. traduire des textes littéraires en langue correcte (de l’arabe vers le 

français et le vice versa). 

1.2.34. traduire des textes dans les différents domaines (juridique, 

administratif, économique, …etc.). 

1.2.35. employer les terminologies des différents domaines. 
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1.2.36. analyser les différentes écoles littéraires (classisime, romantisme, 

réalisme, ... etc.). 

1.2.37. analyser les traits caractéristiques d'un poète français. 

1.2.38. maîtriser les outils de l’analyse poétique (la versification). 

1.2.39. mettre en relief les techniques et le style d’un prosateur francais. 

1.2.40. interpréter les causes des changements littéraires à travers les 

siècles. 

1.2.41. maîtriser l’emploi du langage technique théâtral. 

1.2.42. perfectionner les compétences analytiques d’une pièce théâtrale. 

1.2.43. maîtriser la narration et la description. 

1.2.44. différencier les diverses techniques analytiques d’un roman. 

1.2.45. comparer les différents aspects de la civilisation française. 

1.2.46. interpréter les caractéristiques de la société française à travers les 

différents siècles. 

1.3. Le troisième critère : 

Le futur enseignant doit manifester des attitudes positives envers le 

domaine de sa spécialité. 

Les indicateurs concernant le troisième critère sont: 

1.3.1. être conscient des objectifs de l’enseignement/apprentissage de la 

langue française. 

1.3.2. comprendre l’importance de l’enseignement/apprentissage de la 

langue française. 

1.3.3. apprécier la langue française. 

1.3.4. adopter une tendance positive envers les francophones. 

1.3.5. avoir une tendance positive envers l’histoire et la culture 

francophones. 
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1.3.6. apprécier le rôle de la révolution française dans la réalisation des 

Droits de l'Homme. 

1.3.7. pratiquer les activités langagières dans ou hors la classe. 

------------------------------------------------- 

2.Le deuxième domaine 

Le futur enseignant doit maîtriser les connaissances, les 

compétences et les attitudes concernant les matières supplémentaires à 

sa spécialité. 

2.1. Le premier critère : 

Le futur enseignant doit posséder un niveau convenable de 

connaissances concernant les matières appuyant sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

2.1.1. se familiariser avec le vocabulaire de base de la langue anglaise. 

2.1.2. comprendre des phrases isolées en anglais. 

2.1.3. comprendre des textes écrits en anglais. 

2.1.4. comprendre des expressions familières et quotidiennes anglaises. 

2.1.5. se familiariser avec les énoncés anglais simples visant à satisfaire des 

besoins concrets. 

2.1.6. posséder les règles de la syntaxe arabe. 

2.1.7. identifier le sens correct des mots en arabe. 

2.1.8. acquérir une bonne connaissance de la langue arabe soutenue. 

2.1.9. reconnaître  les chefs-d’œuvre de la littérature arabe classique et 

moderne. 

2.2. Le deuxième critère : 
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Le futur enseignant doit perfectionner les savoir-faire (compétences) 

concernant les matières appuyant sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

2.2.1. maîtriser l’emploi des verbes de l’anglais (modes et conjugaison). 

2.2.2. exprimer ses opinions en anglais  facile. 

2.2.3. rédiger des phrases en anglais simple et correct. 

2.2.4. écrire en anglais correct et simple de courts essais. 

2.2.5. développer des sujets correspondant à des besoins immédiats. 

2.2.6. poser des questions simples en anglais sur des sujets familiers. 

2.2.7. analyser des nouvelles et des romans en anglais simplifié. 

2.2.8. traduire en arabe correct les différents textes français. 

2.2.9. lire les différents textes en arabe correct. 

2.2.10. écrire des essais cohérents en arabe  soutenu. 

2.2.11. expliquer les raisons et  les conséquences du dialogue des 

civilisations. 

2.2.12. analyser l'impact de la culture arabe sur l'humanité. 

2.3. Le troisième critère : 

Le futur enseignant doit manifester des attitudes positives envers les 

matières appuyant sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

2.3.1. défendre les valeurs morales. 

2.3.2. valoriser la langue arabe soutenue. 

2.3.3. apprécier la rhétorique arabe. 

2.3.4. apprécier la culture et la civilisation anglophones. 

2.3.5. aimer s’exprimer en anglais. 
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------------------------------------------------- 

2. Le troisième domaine 

Le futur enseignant doit avoir un niveau convenable de culture 

générale mettant l'enseignement dans un contexte culturel moderne. 

3.1. Le premier critère : 

Le futur enseignant doit manifester un niveau convenable de 

connaissances culturelles attachées à sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

3.1.1. reconnaître les critères de qualité dans le domaine de 

l’enseignement/apprentissage de la langue française. 

3.1.2. reconnaître les droits et les devoirs de l'enseignant et de l'apprenant. 

3.1.3. reconnaître les Droits de l'Enfant. 

3.1.4. reconnaître les Droits de l'Homme. 

3.1.5. se familiariser avec les problèmes locaux et internationaux de 

l'environnement. 

3.1.6. comprendre  la nature des relations internationales. 

3.1.7. comprendre la conception de la mondialisation. 

3.1.8. posséder les connaissances essentielles au domaine de l'ordinateur et 

ses modules (programmes et certificats : ICDL). 

3.2. Le deuxième critère : 

Le futur enseignant doit perfectionner les savoir-faire 

(compétences) nécessaires attachés à sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

3.2.1. écouter les problèmes de ses élèves et les résoudre. 
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3.2.2. réclamer ses droits légitimes d'une manière civilisée. 

3.2.3. participer  à résoudre les problèmes de l'environnement. 

3.2.4. appliquer les critères de la qualité dans son enseignement. 

3.2.5. expliquer les avantages et les inconvénients de la mondialisation. 

3.2.6. utiliser  l'ordinateur et l'internet au service de sa spécialité. 

3.2.7. effectuer des projets visant à défendre les droits de l'homme, de la 

femme et de l'enfant. 

3.3. Le troisième critère : 

Le futur enseignant doit montrer des attitudes culturelles positives 

servant sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

3.3.1. s'intéresser au  nouveau dans le domaine de l’informatique. 

3.3.2. être un citoyen autonome, conscient et responsable. 

3.3.3. respecter les Droits de l'Homme. 

3.3.4. diffuser la culture de qualité. 

3.3.5. s'intéresser aux questions internationales. 

 

 برنامج إعداد معلمي لخريجي  القياسيةالمعايير 
 ) باللغة العربية ( (التعليم االبتدائي) اللغة الفرنسية

 المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 43 المعارف

 46 المهارات

 07 االتجاهات

 96 اإلجمالي

 09 المعارف مجال المواد المساندة



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

91 

\ 

 12 المهارات

 05 هاتاالتجا

 26 اإلجمالي

 مجال المواد الثقافية
 08 المعارف

 07 المهارات

 05 االتجاهات

 20 اإلجمالي

 
 لخريجي كليات التربيةجدول المعايير والمؤشرات 

 (التعليم االبتدائي) شعبة اللغة الفرنسية

 مجال التخصص األساسي: -1

 3-1 2-1 1-1 المعايير

 07-3-1: 1-3-1 46 -2-1: 1-2-1 43-1-1: 1-1-1 المؤشرات

 

 مجال التخصص المساند: -2

 3-2 2-2 1-2 المعايير

 05-3-2:  1-3-2 12-2-2:  1-2-2 09-1-2:  1-1-2 المؤشرات

 

 مجال التخصص الثقافي: -3

 3-3 2-3 1-3 المعايير

 05-3-3:  1-3-3 07-2-3:  1-2-3 08-1-3:  1-1-3 المؤشرات

 ة لبرنامج إعداد معلم اللغةالقياسيلمعايير األكاديمية ا
 (االبتدائي)التعليم  الفرنسية

 المجال األول -1
 أن يمتلك الطالب المعلم المعارف والمهارات واالتجاهات المرتبطة بمواد تخصصه.

 . المعيار األول:1-1
 يجب أن يظهر الطالب المعلم إتقان المعارف المرتبطة بتخصصه أثناء التدريس. -
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 -لى هذا المعيار هي:المؤشرات الدالة ع

 . يميز بين علم األصوات وعلم وظائف األصوات.1-1-1

والنطقية للنظامين الصوتيين المتحرك والساكن  . يتعرف على التصنيفات السمعية1-1-2
 الفرنسيين.

 . يتعرف علي جدول الرموز الصوتية العالمية.1-1-3

ي )المقاطع، التسلسل، الوصل، . يحدد العناصر الفوقمقطعية للنظام الصوتي الفرنس1-1-4
 التنغيم(.

 . يستخلص العناصر الصوتية الشعرية والنثرية الكالسيكية والحديثة.1-1-5

 . يميز بين أجزاء الكالم )األسماء، األفعال، الصفات، ....الخ(.1-1-6

 . يحدد الخصائص المميزة لكل جزء من أجزاء الكالم.1-1-7

 بسيطة والجملة المركبة.. يميز بين عناصر الجملة ال1-1-8

 . يفهم خصائص األفعال الفرنسية.1-1-9

 . يستخلص الكلمات غير المتغيرة واستخداماتها.1-1-10

 . يحدد البناءات االستفهامية، المنفية، التعجبية.1-1-11

 يميز األنواع المختلفة للحديث )المباشر/غير المباشر(.. 1-1-12

يات الفرنسية )علم وظائف األصوات، علم . يتعرف علي وظائف علم اللغو1-1-13
 وظائف الكلمات، علم القواعد، ... الخ(.

 . يميز بين علم اإلشارات/الرموز وعلم اللغة.1-1-14

 . يفهم النظرية الكالسيكية والحديثة لعلم اللغويات.1-1-15

 . يتعرف علي الفروع المختلفة لعلم اللغويات )علم اللغة النفسي، علم اللغة1-1-16
 االجتماعي، ...الخ(. 

 . يتعرف على مصادر المعطيات اللغوية.1-1-17

 . يتعرف على خصائص االتصال اللغوي )اللفظي وغير اللفظي(.1-1-18

 . يحدد العالقة بين المعنى والموقف والسياق.1-1-19

 . يحدد عناصر نظرية التعبير.1-1-20

 . يحدد األشكال المختلفة لألداءات اللغوية.1-1-21

 يمتلك ثروة لغوية مرنة ومترابطة.. 1-1-22

 . يتعرف على مفردات الفرنسية لألغراض الخاصة.1-1-23

 . يعرف قواعد الترقيم.1-1-24
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. يتعرف على المجاالت المختلفة للعمل الفرنسي )إداري، تجاري، سياحي، 1-1-25
 ....الخ(.

 . يعرف نظريات وطرق الترجمة العامة والمتخصصة.1-1-26

 . يألف الطرق المختلفة للترجمة الفورية.1-1-27

 . يفهم فنيات الترجمة المكتوبة.1-1-28

. يتعرف على الفقد والتغيرات المرتبطة بالقواعد والمعني في الترجمة من وإلي 1-1-29
 الفرنسية.

 . يميز التداخالت اللغوية والثقافية بين اللغتين.1-1-30

 . يفهم المعني األصلي للنص.1-1-31

 . يميز بين األنواع المختلفة للنص الفرنسي.1-1-32

 . يكتشف الطرق المختلفة لتحليل نص فرنسي.1-1-33

 . يكتشف خصوصية النص األدبي الفرنسي.1-1-34

 . يتعرف علي الهيكل البنائي للمقال الفرنسي.1-1-35

 يتعرف علي األنواع المختلفة للشعر الفرنسي )كالسيكي وحر(.. 1-1-36

 تلك المفاهيم األساسية لألنواع األدبية والفنية الفرنسية.. يم1-1-37

 . يميز بين مختلف مراحل األدب الفرنسي.1-1-38

 . يتعرف على المدارس األدبية المختلفة )الكالسيكية، الرومانسية، الواقعية،1-1-39
 ...الخ(.

 . يتعرف على مشاهير الشعراء، الروائيين، وكتاب المسرح الفرنسيين.1-1-40

 . يتعرف على قواعد الشعر للغة الفرنسية.1-1-41

 كبار األعمال األدبية الفرنكوفونية. . يتعرف علي1-1-42

 . يعرف السمات المختلفة للحضارة الفرنسية عبر العصور.1-1-43

 . المعيار الثاني:1-2
 يجب أن يمتلك الطالب المعلم العديد من المهارات المرتبطة بتخصصه أثناء التدريس. -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 يمتلك نطقاً جيداً للنظامين الصوتيين المتحرك والساكن الفرنسيين. .1-2-1

 . يترجم األصوات إلي رموز صوتية.1-2-2
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 . يحلل األجزاء المختلفة للحديث )أسماء، صفات، أفعال، .....الخ(.1-2-3

 . يصيغ أسئلة في إطار حوار.1-2-4

 الفعل الفرنسي بسهولة في صيغه المختلفة.. يصرف 1-2-5

 . يستخدم األزمنة الفعلية بدقة )توافق األزمنة(.1-2-6

 . يستخدم المحددات المناسبة لربط الجمل والفقرات في حديث واضح ومترابط.1-2-7

 . يحلل األشكال المختلفة للحديث المنقول )مباشر/غير المباشر(.1-2-8

 للجملة الفرنسية. . يتقن التحليل النحوي1-2-9

 . يصحح األخطاء التي تؤدي إلي سوء الفهم.1-2-10

 . يكون جمل بسيطة ومركبة سليمة.1-2-11

. يكون جمالً مختلفة باللغة الفرنسية )فعلية، غير فعلية، خبرية، استفهامية، 1-2-12
 ....الخ(.

 يوظف كل أنواع أدوات التبعية والعطف.. 1-2-13

 وين وطبيعة الحديث الشفهي الفرنسي.. يحلل تركيب وتك1-2-14

 . يتحدث حديث طويل نسبياً بمعدل سرعة منتظم.1-2-15

المفردات والتراكيب الدارجة في مواقف  . يستخدم بطريقة سليمة قائمة من1-2-16

 متوقعة.

 . يؤدي محادثة مطولة عن موضوعات شخصية أو عامة.1-2-17

 يلة من اإلنتاج الحر.. يتحدث بطريقة مفهومة في سياقات طو1-2-18

 . يدعم وجهة نظره بالحجج.1-2-19

 . يقدم بالتفصيل األهداف والمبررات لمشروع/لخطة ما.1-2-20

 . يميز بين المفاهيم التقنية المتعلقة باللغة النصية.1-2-21

 . يحلل قيمة األزمنة الفعلية في حديث روائي ووصفي.1-2-22

 ي ومستواهما المكافئ.. يعالج البناء اللغوي والدالل1-2-23

 . يحلل األنماط المختلفة للحديث األدبي.1-2-24

 . يتقن ترابط الحديث.1-2-25

. يوظف األشكال والتراكيب المختلفة للحديث في نصوص مختلفة )حوارية، 1-2-26
 تعبيرية، ... الخ(.

)النثر، الشعر،  . يعبر كتابياً باللغة الفرنسية السليمة في المجاالت األدبية المختلفة1-2-27
 ... الخ(.
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. يكتب نصوص واضحة ومفصلة عن مجموعة من الموضوعات تتصل 1-2-28
 باهتماماته.

 . يكتب مقاالً أو تقريراً شارحاً فيه األسباب المؤيدة والمعارضة لرأي ما. 1-2-29

 . يكتب خطابات يعبر فيها عن أحداث وخبرات.1-2-30

 لثانوية لنص فرنسي.. يستخلص األفكار الرئيسية وا1-2-31

 . يتمكن من استخدام مختلف القواميس ثنائية اللغة.1-2-32

 . يترجم نصوص أدبية بلغة سليمة من العربية إلي الفرنسية وبالعكس.1-2-33

 . يترجم نصوص في مجاالت مختلفة )قضائية، إدارية، اقتصادية،...الخ(.1-2-34

 في مختلف المجاالت. ت. يستخدم المصطلحا1-2-35

 . يحلل المدارس األدبية المختلفة )الكالسيكية، الرومانسية، الواقعية، ... الخ(.1-2-36

 . يحلل السمات المميزة لشاعر فرنسي.1-2-37

 . يتقن أدوات التحليل الشعري.1-2-38

 . يبرز فنيات وأسلوب كاتب فرنسي.1-2-39

 . يفسر أسباب التغيرات األدبية عبر القرون.1-2-40

 قن استخدام اللغة الفنية للمسرح.. يت1-2-41

 . يتمكن من المهارات التحليلية للمسرحية.1-2-42

 . يمتلك فن السرد وبالوصف.1-2-43

 . يميز بين األساليب الفنية للتحليل الروائي.1-2-44

 . يقارن بين المظاهر المختلفة للحضارة الفرنسية.1-2-45

 ن المختلفة.. يشرح سمات المجتمع الفرنسي عبر القرو1-2-46

 . المعيار الثالث:1-3
 يظهر الطالب المعلم االتجاهات اإليجابية نحو مجال تخصصه. -

 -المؤشرات الداله على هذا المعيار هي:

 . يعي أهداف تعليم/تعلم اللغة الفرنسية.1-3-1

 . يفهم أهمية تعليم /تعلم اللغة الفرنسية.1-3-2

 . يقدر اللغة الفرنسية.1-3-3

 ك اتجاهاً إيجابياً نحو متحدثي اللغة الفرنسية. . يمتل1-3-4
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 . يمتلك اتجاهاً إيجابياً نحو التاريخ والحضارة الفرنسية.1-3-5

 . يقدر دور الثورة الفرنسية في نشر/تحقيق حقوق اإلنسان.1-3-6

 . يمارس األنشطة اللغوية داخل وخارج الفصل.1-3-7

 المجال الثاني -2
معارف والمهارات واإلتجاهات الخاصة بالمواد المساندة أن يمتلك الطالب المعلم ال

 لتخصصه.

 . المعيار األول:2-1
 يجب أن يمتلك الطالب المعلم مستوى مناسبًا من المعارف للمواد المساندة لتخصصه. -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 . يألف المفردات األساسية للغة اإلنجليزية.2-1-1

  مفردة/منفصلة باللغة اإلنجليزية.. يفهم جمالً 2-1-2

 . يفهم النصوص المكتوبة باللغة اإلنجليزية.2-1-3

 . يفهم التعبيرات المألوفة واليومية للغة اإلنجليزية.2-1-4

 . يألف العبارات والجمل اإلنجليزية البسيطة والتي تعبر عن حاجات مادية.2-1-5

 . يمتلك قواعد النحو العربي.2-1-6

 رف علي المعاني الحقيقية لمفردات اللغة العربية.. يتع2-1-7

 . يمتلك معرفة جيدة باللغة العربية الفصحى.2-1-8

 . يتعرف علي األعمال األدبية العربية الشهيرة القديمة والحديثة.2-1-9

 :. المعيار الثانى2-2
 يجب أن يتقن الطالب المعلم المهارات للمواد المساندة لتخصصه. -

 -لة على هذا المعيار هي:المؤشرات الدا

 . يتقن استخدام أفعال اللغة اإلنجليزية )صياغة وتصريف(.2-2-1

 . يعبر عن آرائه بلغة إنجليزية بسيطة.2-2-2

 . يكتب جمالً بسيطة وسليمة باللغة اإلنجليزية.2-2-3
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 . يكتب مقاالت قصيرة بلغة إنجليزية بسيطة وصحيحة.2-2-4

 ع الحاجات المعاصرة.. يثير موضوعات تتوافق م2-2-5

 . يطرح أسئلة بسيطة باللغة اإلنجليزية حول موضوعات مألوفة/دارجة.2-2-6

 . يحلل قصص وروايات إنجليزية بسيطة.2-2-7

 . يترجم باللغة العربية السليمة النصوص الفرنسية.2-2-8

 . يقرأ مختلف أنواع النصوص بلغة عربية سليمة.2-2-9

 العربية الفصحى. . يكتب مقاالت باللغة2-2-10

 الحضارات. حوار. يشرح أسباب ونتائج 2-2-11

 . يحلل تأثير الثقافة العربية علي اإلنسانية.2-2-12

 . المعيار الثالث:2-3
 يجب أن يظهر الطالب المعلم اتجاهًا ايجابيًا نحو المواد المساندة لتخصصه. -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 لقيم األخالقية.. يدافع عن ا2-3-1

 . يقدر اللغة العربية الفصحى.2-3-2

 . يقدر البالغة العربية.2-3-3

 . يقدر الثقافة والحضارة اإلنجليزية.2-3-4

 .ة. يحب التعبير باللغة اإلنجليزي2-3-5

 المجال الثالث -3
أن يمتلك الطالب المعلم مستوى مناسبًا من الثقافة العامة واضعًا التدريس فى 

 فى مستنير.سياق ثقا

 المعيار األول:. 3-1
يجب أن يظهر الطالب المعلم مستوى مناسب من المعارف الثقافية المرتبطة  -

 بتخصصه.
 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 .مجال تعليم/تعلم اللغة الفرنسية. يتعرف علي معايير الجودة في 3-1-1
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 .. يتعرف علي حقوق وواجبات المعلم والمتعلم3-1-2

 . يتعرف علي حقوق الطفل.3-1-3

 . يتعرف علي حقوق اإلنسان.3-1-4

 . يتفهم المشاكل المحلية والدولية في مجال البيئة.3-1-5

 . يفهم طبيعة العالقات الدولية.3-1-6

 . يفهم معني العولمة.3-1-7

. يمتلك المعارف األساسية فى مجال الحاسوب وبراجمه ) الرخصة الدولية 3-1-8
 (.للحاسوب

 . المعيار الثاني:3-2
 يجب أن يتقن الطالب المعلم المهارات األساسية المرتبطة بتخصصه. -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 . يستمع لمشكالت تالميذه ويحلها.3-2-1

 . يطالب بحقوقه المشروعة بطريقة متحضرة.3-2-2

 . يشارك في حل مشكالت البيئة.3-2-3

 ر الجودة في تدريسه.. يطبق معايي3-2-4

 . يشرح إيجابيات وسلبيات العولمة.3-2-5

 . يستخدم الكمبيوتر واإلنترنت لخدمة مجال تخصصه.3-2-6

 . ينفذ مشروعات تهدف للدفاع عن حقوق الرجل، والمرأة، والطفل.3-2-7

 . المعيار الثالث:3-3
 .يجب أن يظهر الطالب المعلم اتجاهات ثقافية ايجابية تخدم تخصصه -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 . يهتم بكل جديد في مجال الحاسوب.3-3-1

 . يكون مواطن مستقالً، وواعياً ومسئوالً.3-3-2

 . يحترم حقوق اإلنسان.3-3-3

 . ينشر ثقافة الجودة.3-3-4
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 . يهتم بمتابعة المشكالت/القضايا الدولية.3-3-5
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 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 32 معيار المعارف

 18 معيار المهارات 70
 20 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 10 رفمعيار المعا

 12 معيار المهارات 29
 7 معيار االتجاهات

 10 4 معيار المعارف مجال المواد الثقافية

 .الدراسات االجتماعية للتعليم االبتدائيبرنامج إعداد معلمي   -4

  



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

100 

\ 

 4 معيار المهارات
 2 معيار االتجاهات

 

 (1المجال األول: مجال التخصص األساسي ) -1
 المعيار األول: 

ت يظهةةةر الطالةةةب المعلةةةم تمكنةةةًا مةةةن المعةةةارف المتعلقةةةة بتخصةةةص الدراسةةةا -1-1
 االجتماعية في عملية التدريس.

 المؤشرات:
 عبيعة علم الجهرا يا وعلم التاريخ. يتعر  العالن المعلم 1-1-1

 لفروع علم الجهرا يا.  المعر يةالبدية  العالن المعلم يددد 2-1-1

 العالن المعلم موج  التكام، بين م رع الدرالال االجتماعية.  يددد 3-1-1

 رية للوعن العربا. يلتب العالن المعلم التصائب العبيعية والبل 4-1-1

 يلتدتج العالن المعلم ملس ومقومال التكام، بين مجزاء الوعن العربا.  5-1-1

 الملكدل االجتصادية والليالية  ا مصر والوعن العربا.  يددد العالن المعلم  6-1-1

 .اللكادية  ا العالم ليلتدتج العالن المعلم العوام، المؤيرة  ا دمو اللكان والملكد  7-1-1

 علم بعض الدلو، لملكدل اللكان  ا مصر.يقترح العالن الم 8-1-1

 العالن المعلم التصائب العبيعية والبلرية لقارال العالم. يتعر  9-1-1

 المفاهيم األلالية لقراءة الترائع بكدواعها المتتلفة. يلرح 10-1-1

  .ملكا، لعح األرضيددد العالن المعلم  11-1-1

 يفلر العالن المعلم دلكة الظاهرال العبيعية علل لعح األرض.  12-1-1

العالررررن المعلررررم التصررررائب المداتيررررة لألجرررراليم الجهرا يررررة المتتلفررررة علررررل لررررعح يلرررررح  13-1-1
 األرض وعدجتها باادلان.

 يصد  العالن المعلم مدواع الموارد االجتصادية.  14-1-1

  .يلرح العالن المعلم التصائب العبيعية لمصر 15-1-1

 .يداجش العالن المعلم بعض القضايا التاريتية 16-1-1
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ا مررن مهررم مصررادر مررا يررار باعتبارهو يتيررة للويررائا يلتررب العالررن المعلررم القيمررة التار   17-1-1
 .الكتابة التاريتية

 .لرال الفرعوديةلمصر دتا دهاية عصر األيلرح العالن المعلم األدداأ التاريتية  18-1-1

العالن المعلرم مظراهر تعرور دضرارة بردد اليودران ودضرارة الرومران وعدجراتهم يوضح  19-1-1
 التارجية.

 العربا جب، ظهور االدم.يعدد العالن المعلم لمال المجتمع  20-1-1

 )العولرودييني ااتلريدييني يداجش العالن المعلرم مدروا، مصرر زمرن الردويدل الملرتقلة 21-1-1
 الفاعميين(. 

 وروبا عبر العصور.لدما بكيلرح العالن المعلم عدجة العالم اا  22-1-1

عدرد درالرة تراريخ  يرار بعرض الدضرارال بعرد جوتهراادهعلرم ملربان يلتتلب العالرن الم 23-1-1
 . ا المهرن واألددلسالعرن 

وروبرا الدرديأ وعدجتر  بفكررة التولرع الترارجا العالن المعلرم بردايال التراريخ األيلرح  24-1-1
 لدر العديد من الدو، األوربية.

 العالن المعلم المدمح الرئيلة لفترة الدكم العيمادا للمدعقة العربية. يتعر  25-1-1

ع الدملة ر الداتلية مداألجدبا  ا لئون مص يلتعرض العالن المعلم مظاهر التدت،  26-1-1
 تو يا. يالفردلية دتل عصر التديو 

يقرررارن العالرررن المعلرررم برررين اليرررورال المصررررية مرررن ديرررأ األلررربان واألدرررداأ والدترررائج   27-1-1
 ومييلتها من يورال العرن  ا بدد اللام والعراا.

يقرريم العالررن المعلررم دركررال التدرررر الرروعدا  ررا متتلرر  البلرردان العربيررة التررا ظهرررل  28-1-1
 رن العالمية اليادية.عقن الد

 رررا متتلررر   يدلررر، العالرررن المعلرررم األدرررداأ التاريتيرررة الهامرررة الترررا مررررل بهرررا مصرررر  29-1-1
 .العصور التاريتية

 علم االجتماع وموضوعات  ومجاالت . عبيعة العالن المعلم يداجش 30-1-1

ابررررز الملررركدل االجتماعيرررة  رررا المجتمرررع المصرررريي وكيفيرررة  العالرررن المعلرررم يتعرررر  31-1-1
 التعام، معها.



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

102 

\ 

 ي وعوام، تعورها وادهيارها. لدلكة الدضارا العالن المعلم عر يت 32-1-1

 المعيار الثاني
يمتلةةةةك الطالةةةةب المعلةةةةم العديةةةةد مةةةةن المهةةةةارات المتصةةةةلة بةةةةأفر  الدراسةةةةات   1-2

 االجتماعية:
 المؤشرات:

 جهرا ية مدددة.مم العالن المعلم معلس لظاهرال يص 1-2-1
 عبيعية (. – بلريةلمتتلفة ) يدل، العالن المعلم جداو، اادصاءال الجهرا ية ا 2-2-1

 العالن المعلم الترائع والصور والرلوم الجهرا ية بكدواعها المتتلفة. يقرم 3-2-1
 العالن المعلم الترائع بالتتدام ملالين متتلفة. يرلم 4-2-1

يرررروزع العالررررن المعلررررم الظرررراهرال الجهرا يررررة العبيعيررررة والبلرررررية المتتلفررررة علررررل الترررررائع  5-2-1
 الصماء.

 مدوال الدرالة الميدادية  ا جمع معلومال جهرا ية من الميدان يلتتدم العالن المعلم  6-2-1

موضرررروعال الدرالرررال االجتماعيرررة بالررررتتدام  بعرررضأ عرررن ابدررررميكترررن العالرررن المعلرررم  7-2-1
 مصادر متدوعة .

  . رع الدرالال االجتماعيةميتقن مهارال البدأ  ا  8-2-1

 يصمم العالن المعلم دماعع للقارال والظاهرال العبيعية والبلرية. 9-2-1

 ن العالن المعلم األدداأ التاريتية ترتيبا  زمديا . يرت 10-2-1

 التاريتية. يصدر العالن المعلم الدكم  ا ضوء توا ر األدلة 11-2-1

 يدقد العالن المعلم المصادر التاريتية.  12-2-1

 يكتن العالن المعلم تقرير عن زيارال المواجع التاريتية المتتلفة والمتاد .  13-2-1

 .للدصو، علل المعلومال التاريتيةيلتتدم العالن المعلم ولائ، تكدولوجية  14-2-1

 . لألدداأ التاريتيةتتعيعية بيادية و العالن المعلم ملكا،  يرلم 15-2-1

........( ايلرتتدم درالررت  لربعض القضررايا التاريتية)الليالريةي االجتصرراديةي االجتمرراع 16-2-1
  ا  هم العديد من الملكدل المعاصرة.

 للدب الوادد. بين األدلة التاريتية المتتلفة  العالن المعلم يقيم 17-2-1
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بررررين األ رررررع المتتلفررررة لعلررررم االجتمرررراع مررررن ديررررأ موضرررروعاتها  العالررررن المعلررررم يقررررارن 18-2-1
 .بدجة ومجاالتها

 المعيار الثالث
 يبدي الطالب المعلم اتجاهات ايجابية بناءة نحو أفر  الدراسات االجتماعية: -1-3

 المؤشرات:
 جتماعية.بين  روع الدرالال االمهمية التكام، يقدر العالن المعلم  1-3-1
 .يمي، العالن المعلم للقراءة  ا مجاالل الدرالال االجتماعية 2-3-1

 يؤكد العالن المعلم علل الملاعر القومية التاصة بالوعن العربا الكبير.  3-3-1

 المعلم مهمية التكام، بين دو، الوعن العربا.  نيقدر العال 4-3-1

  .ية والبلريةالجهود الدولية  ا الدد من الملكدل العبيع ا العالن المعلم  يلارر 5-3-1

 .يقدر العالن المعلم مهمية وجود عدجال اجتصادية وليالية جيدة بين دو، العالم 6-3-1

 .العالن المعلم جيمة العم، الميدادا  ا تقدم ودمو علم الجهرا يا يقدر 7-3-1

 يقدر العالن المعلم مهمية تعبيقال  روع علم الجهرا يا  ا الدياة. 8-3-1

  ا تلا الكون واتزاد . العالن المعلم بقدرة اهلل عز وج، يؤمن  9-3-1

  ا دياة اادلان. التدوع البيئايقدر العالن المعلم مهمية   10-3-1

 ري.اااللتفادة من دتائج جهود اادلان  ا الدمو العمرادا والدض يبدي ميد  ددو  11-3-1

 يقدر العالن المعلم مكادة مصر بين دو، العالم. 12-3-1

 .لة الدرالال االجتماعيةيتدلل العالن المعلم بالقيم األلالية التا اكتلبها من درا 13-3-1
 وتقبل . يظهر العالن المعلم اهتماما بضرورة  هم األتر 14-3-1
اابررداع العلمررا والفدررا التررا دظيررل بهررم  يظهررر العالررن المعلررم اتجاهررال ايجابيررة ددررو 15-3-1

 مصر  ا العصور الفرعودية المتتلفة.

ظرردم فضرر، الدضرارة االرردمية  را دلررر العلرم  ررا العرالم وجررل اليعترز العالررن المعلرم ب 16-3-1
 الدضاري  ا موروبا.

يقرردر العالررن المعلررم جيمررة الودرردة ااجليميررة لمواجهررة العديررد مررن التدررديال والملرركدل  17-3-1
 المعاصرة.
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للدفرراظ علرررا الرررتقد، يلررعر العالرررن المعلررم برررالفتر للتضرررديال التررا جررردمها األجرررداد   18-3-1
 عبر عصور تاريتية متعاجبة.الوعن 

ملررراددة لرررقيقاتها مرررن الررردو، العربيرررة يقررردر العالرررن المعلرررم دور مصرررر الدضررراري  رررا  19-3-1
 واأل ريقية  ا تدرير كام،  ترابهم الوعدا.

  .جوية دضارةالدعوة االدمية  ا بداء  دوريقدر العالن المعلم  20-3-1

 (2المجال الثاني: مجال التخصص المساند )
 المعيار األول: 

 يمتلةةةك الطالةةةب المعلةةةم مسةةةتوى مناسةةةب مةةةن المعةةةارف فةةةي المةةةواد المسةةةاندة -2-1
 لتخصص الدراسات االجتماعية:

 المؤشرات:
  .العربية للهة الداللا الدظام مكودالالعالن المعلم  يددد 1-1-2

 العف، تاصة.  مدنللدقد األدبا بلك، عام و  الدظرية األلس العالن المعلم دددي 2-1-2

 المررردارس عدرررد الدصررروب ترررعوا  رررا المرررؤيرة العوامررر، و األلالررريال العالرررن المعلرررم يبرررين 3-1-2
  .ةالمتتلف الدقدية

  .األجدبيةبعض الدصوب باللهة  العالن المعلم يقرم 4-1-2

 الرياضيال ا  المتضمدة األلالية والمهارال والتعميمال المفاهيمالعالن المعلم  يلتتدم 5-1-2
 .المردلة االبتدائية ا 

 ررا  المتضررمدة األلالرريةالدركيررة  والمهررارال والتعميمررال المفرراهيمالعالررن المعلررم  يلررتتدم 6-1-2
  .المردلة االبتدائية  التربية الرياضية  ا

 رررا  المتضرررمدة األلالرررية الفديرررة والمهرررارال والتعميمرررال المفررراهيم العالرررن المعلرررم يلرررتتدم 7-1-2
 المردلة االبتدائية.

 يددد بعض الملكدل البيئية علا الملتوي المدلا وااجليما والدولا. 8-1-2

 الكيميائية نالتجار   ا الملتتدمة الكيميائية الموادو  األجهزة مع يتعام، بعريقة صديدة  9-1-2
 المعام،. دات،

  ررا الفيزيرراء المتضررمدة األلالررية والمهررارال والتعميمررال المفرراهيمالعالررن المعلررم  يلررتتدم 10-1-2
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  . ا المردلة االبتدائية والبيولوجا

 المعيار الثاني: 

يةةةتقن الطالةةةب المعلةةةم المهةةةارات الالزمةةةة تجةةةاه المةةةواد المسةةةاندة لتخصةةةص  -2-2 
 الدراسات االجتماعية:

 ات:المؤشر 

 .األجدبيةيقرم دصوصا  ا الدرالال االجتماعية  باللهة  1-2-2

 بعريقة صديدة.  الدلابيةيد، بعض الملكدل  2-2-2

 يجري بعض التجارن المرتبعة بالكيمياء والفيزياء.  3-2-2

 صديدة. جراءة اللهوية الدصوب يقرم 4-2-2

 اللهة العربية  ا مواج  الدياة المتتلفة.  يلتتدم 5-2-2

  المواج  الدياتية.  اللهة االدجليزية  ا بعض يلتتدم 6-2-2

 يعبا ملس الدقد األدبا علا مدن العف،. 7-2-2

 ل  ا المواج  الدياتية. الرياضيا لعلم األلالية المهارال و المفاهيم يوظ  8-2-2

  ( األجمار الصداعية –) الوراية  االجتماعا البعد عال العلمية القضايا يداجش 9-2-2

 يعبا بعض المفاهيم البيئية  ا واجع الدياة .  10-2-2

  .والدركية  ا مواج  الدياة و الفدية ض المهارال اليدوية يمارس بع  11-2-2

 يوظ  الدراما والملرح  ا بعض المواج  الدياتية.   12-2-2

 المعيار الثالث: 
يبدي الطالب المعلم اتجاهات ايجابية نحو المواد المساندة لتخصص الدراسات  -2-3

 االجتماعية:
 المؤشرات:

  .العربية اللهة مهمية العالن المعلم يقدر 1-3-2

 .يقدر العالن المعلم دور الدقد األدبا  ا تعوير الدرالال اللهوية 2-3-2

 .يبدي العالن المعلم ميد ددو ممارلة المهارال الدركية واليدوية المتتلفة 3-3-2
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 . ا دياة العف، الفدون مهميةيقدر العالن المعلم  4-3-2

 .العملية الدياة  ا الرياضيال مهمية العالن المعلم ريقد 5-3-2

  .العف، دور ملرح العف، والدراما  ا تدمية جوادن لتصية يقدر العالن المعلم 6-3-2

 .لقراءة النصوص اللغوية يظهر الطالب المعلم ميالا  7-3-2

(  3المجال الثالث مجال التخصص الثقافي )  

 المعيار األول:
دراسةات يظهر الطالب المعلم مستوى مناسب من المعةارف الثقافيةة المرتبطةة بال 3-1

 االجتماعية.
   المؤشرات:

 ررررا المجررررا، الليالررررا واالجتصررررادي  المهمررررة  لرررررح العالررررن المعلررررم القضررررايا المعاصرررررةي 1-3-3
 التعام، معها. ةواالجتماعا والعلما والتكدولوجا وكيفي

 يلرح العالن المعلم رلهامال الفكر الديدا  ا التعام، مع القضايا المعاصرة. 2-3-3
 ية التعليمية.العالن المعلم االهامال المتعددة للدالن ا لا  ا العمل يتعر  3-3-3

العالررن المعلررم مهررم المبررادئ المتضررمدة  ررا مييرراا دقرروا اادلرران الصررادر عررن  يتعررر  4-3-3
 مدظمة األمم المتددة.

 المعيار الثاني:
 يتقن الطالب المعلم المهارات الالزمة المرتبطة بمادة الدراسات االجتماعية. 3-2

 المؤشرات:
ومتابعرة   فهرم عبيعرة العصرر وجضراياايقرم العالن المعلرم الدصروب والكتابرال المتدوعرة ل 1-2-3

 .وعالميا   وعربيا   األدداأ الجارية مدليا  

 يلتتدم العالن المعلم اللهة العربية بدجة جراءة وكتابة وتددأ. 2-2-3

 يتمكن العالن المعلم من مهارال التتدام الدالن ا لا. 3-2-3

المدرلرررة  يررتقن العالرررن المعلرررم المهررارال الدياتيرررة الدزمرررة لدررر، الملرركدل اليوميرررة داتررر، 4-2-3
 وتارجها.
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 يبدي الخريج اتجاهات ايجابية بما يخدم مواد التخصص  3-3
 يقدر العالن المعلم دور البدأ العلما والتكدولوجيا  ا د، الملكدل. 1-3-3

 اهتماما بالدفاظ علا دقوا ا ترين وملاعدتهم وادترام التدوع يبدي العالن المعلم 2-3-3
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 معايير األكاديمية القياسيةال
 االبتدائية مرحلةللطالب المعلم لتدريس الرياضيات بال

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 50 معيار المعارف

 10 معيار المهارات 71
 11 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 28 معيار المعارف

48 
 16 اراتمعيار المه

 .بالمرحلة االبتدائية الرياضياتبرنامج إعداد معلمي   -5
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 4 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 13 معيار المعارف

 4 معيار المهارات 20
 3 معيار االتجاهات

 
  التخصص:مجال  -1

 المتصةلةالمعةارف والمهةارات ويمتلةك االتجاهةات  الطالب المعلم يتقن  : 1-1المعيار
 االبتدائية( الحلقةبماده تخصصه ) ماده الرياضيات ( )

 المعارف :  1-1
 المؤشرات:

 مركبة ر(. حي ني )عي بي ااعداد والعمليال عليهامجموعال  ددد العالن المعلمي 1-1-1

 .المجموعال والعدجال والدوا، بكدواعها صد ي 2-1-1

 العدية والقيمة المكادية والتدويدل بيدها وبين الدظام العلري.الدظم  لتاي 3-1-1

  يميز بين العدجة والدالة. 4-1-1

 الجزئيرررررةيالكلرررررور الرياضررررراي الجبرررررر )االلرررررتقراء   رررررا األلالرررررية المفررررراهيم يلرررررتتلب 5-1-1
والبديررررررة الرياضررررررية المجررررررردة )زمرررررررةي  (دظريررررررة عال الدرررررردينوغيررررررر المدتهيررررررةي  مدتهيررررررةالمتلللررررررلة ال
 .(ق،ي.....د

 الباجا.للمعادالل ودظرية  العامة الدظرية يلرح 6-1-1

اداللي ومفهرروم المعردر،   راوالرتتدامها والعمليرال عليهرا  المصرفو ال وتواصرها درددي 7-1-1
 المددد وتواص .

 والمتلللدل العددية والهددلية. لاأللس واللوغاريتماجوادين  بيني 8-1-1

جبرررر  -جبرررر الررردوا، الدقيقيرررة - ااعررردادمتدوعرررة مرررن الجبرررر ) جبرررر ال األدرررواع صرررد ي 9-1-1
 مبادئ جبر دظرية الفوضل(. -بولاجبر  -جبر المتجهال -المصفو ال

 -)الدمعر ررررررال والمعر ررررررال  ةاألجليديرررررر هددلررررررةال ملالرررررريال لررررررتدبع العالررررررن المعلررررررمي  10-1-1
 .الدظريال( –المللمال

 .االجليدي  الهددلة  ا الهددليةمن التدويدل  المتتلفة  األدواع بلعي  11-1-1
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الهددلرررررة  –هددلررررة المتجهررررال  –االلرررررقاعي   الهددلررررةمرررررن الهددلررررال )  مدررررواع يررررتفهم 12-1-1
 .هددل  الكلوريال( - التفاضلية الهددلة –التوبولوجي  

كروير    – الرعوادية –جعبي   –) كاريتزي   المتتلفة  ا الملتور اادداييالدظم  نبيي  13-1-1
 .وكعلر اادداييال  ا الفضاء اليديا االجليدي  الهددلةدظام   ا( 

ومعررادالل اللررعوح  البياديررة  وتمييدتهررا متتلفررةلرردوا، جبريرر   الهددلرريةالصررور  لررتاي  14-1-1
 المتتلفة.

 .اعليه الهددليةوالتدويدل  المركبة دلألعدا الهددلاالتميي،  لتدبعي 15-1-1

ي وعررا القيراس المبالرر المتتلفة وودداتها والتدويدل  يمرا بيدهرا الالقيال مدواع دددي 16-1-1
 .وغير المبالر

  ود، الميلأ والدوا، الميليية. جوادين دلان الميليال يلتدبع 17-1-1

وتتتلرر   التررا تتفرراوالملررلمال  زائديررة ( -)داجصررية  وجررود هددلررال الاجليديررة وضررحي  18-1-1
 .ي ومظاهر الهددلة الكلوريةعن الهددلة االجليدية  يها
 .يدويا  والكتروديا   تمييلهاعرائا عرائا جمع البيادال وتدظيمها و  صد  العالن المعلمي  19-1-1

الوصررررفية المتتلفررررة )مقرررراييس الدزعررررة المركزيررررة والتبرررراين (  اادصررررائية األلررررالين دررررددي 20-1-1
  .تدلي، البيادال  اتها اوالتتدام

 االلتداللا ولروع التتداماتها. اادصاء واتتبارال بعض جوادين لتاي 21-1-1

  االدتماليةي والتوزيعال المتقععة والمتصلة.والتوزيعال  العلوائيةالمتهيرال  بيني 22-1-1

 .العمليال االدصائي   ا ال والكومبيوترالتتدام الدالب وضحي   23-1-1

 اادصائية.تدلي، التباين وتصميم التجارن  بلعي 24-1-1

 .ر التعل البليع وتدليل االدددا بيني  25-1-1

ي وملررررلمال االدتمررررا، والمتدا يررررة البلرررريعة واألدررررداأعرائررررا اتتيررررار العيدررررال  دررررددي  26-1-1
 .ودلان االدتما،  ا المواج  المتتلفة

 وعرا ريجاد دهاية المتتابعة والدالة. ايلرح العالن المعلم مفهوم الدهاية ودظرياته   27-1-1

 تولع ومعد، التهيرلدالة.الكميال المتداهية  ا الصهر وممفهوم  دددي   28-1-1

 يلتدبع مفهوم االتصا، ولروع  من ديأ اتصا، دالة عدد دقعة وعدد  ترة.   29-1-1

يدرردد مفرراهيم القرريم العظمررل والصررهرر واالدقدن)ادععررا ( لدالررة ولررروعها وتعرروع    30-1-1
 التقارن وتمييدتها البيادية.
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 رررا الصرررهري يتعرررر  مفهررروم التكامررر، باعتبرررارا دهايرررة مجررراميع علرررل  تررررال متداهيرررة    31-1-1
ومفهومررر  بلعتبرررارا عمليرررة عكلرررية للتفاضررر، وعررررا ريجررراد التكامررر، غيرررر المدررردد ودلررران التكامررر، 

 المددد. 

متتلفررررة مررررن التعبيقررررال والدمعجررررة الرياضررررية لرررربعض الظررررواهر الديويررررة  مدواعررررا دررررددي   32-1-1
 .واالجتصادية والعلمية والبيئية واللكادية

)  ملرتوية) جلم ( تدل تركيير جرور جليم  يلرح العالن المعلم مفهوم ولروع اتزان 33-1-1
 ي ومفهوم المدصلة والعزم....(الما. -ميلأ القور  جاعدة

 .) الهيدرولتاتيكا ( اللاكدةجوادين الموائع   دددي 34-1-1

 وعزم  االلتواء. القصا وااجهاد الللللةدين اجو  يتفهم 35-1-1

 كام،.مركز اليق، بالتتدام الت ريجادوجواعد  اال تراضاجوادين هور والله،  لتدبعي 36-1-1

) كولرررروم ( وتعرررروع القررررور ولررررعوح تلرررراور الجهررررد   اللرررراكدةجرررروادين الكهربيررررة  عكريرررر 37-1-1
 الكهربا.والمزدوع 

 العاتا.عزم القصور  لرحي 38-1-1

العجلرة(ي  –اللررعة  -يعكر مفهوم الدركرة ومدواعهرا وملالرياتها  را القيراس )الملرا ة  39-1-1
 وجوادين ديوتن للدركة.

 –االلرررعوادية  -الكارتيزيرررة اادرررداييالوتمييلهرررا ب مبعررراد يديرررة  رررا الدركرررة يلتكلررر  40-1-1
 .الكروية

 والدورادي  لجلم. التعية والدركة المقيدة والدركة الد عية الدركة لرحي 41-1-1

 الصداعية ومركبال الفضاء(. األجمارميكاديكا الفضاء ) لرح بعض ملاليال ي 42-1-1

 يبين دركة المقعو ال وتمييلها ادداييا . 43-1-1

  .الموائع  ايقاتها وتعب المتصلةجوادين الميكاديكا  دددي 44-1-1

 بردولل( وتعبيقاتها. –)اويلر  المياليةجوادين درك  الموائع  بلعي 45-1-1

  .بها التاصةالجهدي  والدظريال  الدركة ص ي 46-1-1

 الديوية والقوادين الملتتدمة  ا دركة الموائع.الميكاديكا  لرحي 47-1-1

  .التعك وااللتكما، ددد العالن المعلمي 48-1-1

 .ادالل الجبرية و ل التفاض، والتكام،يلتدبع مفهوم الدلو، العددية للمع 49-1-1

 ريمان. –يلتدبع الدوا، المركبة ومعادالل كولا  50-1-1
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 ررا ضرروء المعررار  الملررار رليهررا يمررارس العالررن ويررتقن المهررارال  المهااارات : 1-2
 األلالية  ا ك، المجاالل والفروع الرياضياتية س

 المؤشرات:
  يقارن بين األدظمة العدية واألدظمة العددية بدجة. 1-2-1

 يتقن رجراء العمليال علل المجموعال المتتلفة لألعداد وعلل الدوا، بكدواعها. 2-2-1

يميز برين العمليرال علرل مجموعرال األعرداد وعلرل المصرفو ال والمتجهرال مرن ديرأ   3-2-1
 تواصها.

 يتقن مهارال د، الملكدل والتتدام الدمعجة الرياضية لإللهام  ا د، الملكدل. 4-2-1

ة وبرمجيررررال مدالرررربة  ررررا رجررررراء العمليررررال الرياضررررية يلررررتتدم الملررررتدديال التكدولوجيرررر 5-2-1
 المتتلفة و ل التكلا  عدجة جديدة والتدقا مدها.

 يدل، بعض اادداأ المعاصرة مدعما  علر بالمعر ة والتمييدل الرياضية. 6-2-1

يضرري  مدلررعة علميررة بدييررة متضررمدة الررتتدام اللرربكة الدوليررة للمعلومررال مررن مواجررع  7-2-1
جليمية وعال  مية. علمية مدلية وا 

يلتتدم األلالين المتتلفرة الكتلرا  وبرهدرة الدظريرال الرياضرية المتتلفرةي مرع التدقرا  8-2-1
 من صدتها علل ملس مدعقية صديدة.

يررربع برررين المفررراهيم المتتلفرررة للرياضررريال وغيرهرررا مررن العلررروم األتررررري مرررع جدرتررر  علرررا  9-2-1
 التعلم العاتا.

و االبررداعل ويلررتتدم المدالررن يدمررل جرردرال التتمررين الررعكل والتفكيررر التدليلررا والداجررد  10-2-1
 مدها  ا د، ملكدل واكتلا  عدجال جديدة مع التدقا من صدتها.

 

 ررررا ضرررروء المعررررار  والمهررررارال المكتلرررربة يدمررررل العالررررن المعلررررم  االتجاهااااات : 1-3
 االتجاهال المدالبة ددو تعليم وتعلم الرياضيال بصفة عامة

 المؤشرات:
ن غالبية المواج  ليلل تعية. يؤمن العالن المعلم بفكرة التعقد واد 1-3-1    ال لئ يقيداي وا 

 ييمن بعض الظواهر الدتعية وما يلمل بالفوضوية. 2-3-1

 يقدر مهمية التفكير المدعقا  ا البرهدة علل صدة الدظريال ود، الملكدل. 3-3-1

 يدرر مهمي  ك،  روع الرياضيال  ا دلو، ملاك، دياتي  والتدقا من صدة الد،. 4-3-1

 تتلفة  ا تفلير ظواهر دياتي  وبيئي  و لكي  متتلفة.يقدر مهمي  الهددلال  الم 5-3-1
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 يؤيد مهمي  التدلي، الرياضا  ا تفلير وبرهد  بعض الدظريال المتتلفة. 6-3-1
 يقدر مهمية الميكاديكا  ا تفلير الظواهر العبيعية والصداعية والفلكية.  7-3-1
تين رلرل يقدر دور العلماء  ا تعوير علم الميكاديكا مرن دظريرة  ديروتن رلرل دظريرة ايدلر 8-3-1

 دظرية الكم. 
يظهررررر جرررردرا رياضرررري   ررررا تفلررررير دركررررال مجررررزاء الكائدررررال الديررررة المتتلفررررة ويدمررررعجها  9-3-1

 رياضيا .
 يقدر جيم  العمليال االدصائية واالدتمالية  ا د، ملكدل دياتي  وبيئي . 10-3-1
يقرردر مهميررة اادصرراء واالدتمررا،  ررا جميررع  ررروع العلرروم المتتلفررةي و ررل تفلررير بعررض  11-3-1

 عال ألدداأ اجتماعية واجتصادية.الملكدل وتوج
 

يرررتقن الترررريج المعرررار  والمهرررارال واالتجاهرررال المتصرررلة برررالمواد  المجةةةال الثةةةاني: -2
 الدرالية الملاددة لتتصص . 

 المعارف: 2-1
 المؤشرات:    
يدررردد العالرررن المعلرررم المبرررادئ األلالرررية لعبيعرررة وادتلرررار الضررروء وادعكالررر  وادكلرررارا  1-1-2

 عبيقاتها  ا الدياة العملية.والقوادين المدظمة وت
 يددد مدواع العدلال المتتلفة وتعبيقاتها العلمية.  2-1-2

يلرررتدبع القررروادين الملرررتتدمة  رررا علرررم ترررواب المرررادة والدررررارة يوتعبيقاتهرررا العمليرررة  رررا  3-1-2
 الدياة اليومية.

يبين الوددال األلالية والملتقة للكميال الفيزيائية مع دلان دلبة التعرك  را القيراس  4-1-2
 كميال.لهعا ال

 يلتا التدوي، من وددال  ا دظام معين رلل دظام متر. 5-1-2
 يعكر التجارن الميكاديكية لتواب المادة. 6-1-2

 .تتعلا بالتواب التركيبة والكهربية للمواد التاالمفاهيم األلالية  يلرد 7-1-2
 .الوصلة اليدائية والترادزلتور والتديا اللملية  اعبيقاتها تالموصدل و  ملباا يتعر  8-1-2
 دين والعدجال والدماعع الملتتدمة  ا الكهربية والمهداعيلية.يبين القوا 9-1-2

 يلتدتج تعبيقال عملية للكهربية والمهداعيلية  ا الدياة اليومية. 10-1-2
 يددد العرا المتتلفة للدصو، علل التيار المترددي وكيفية تدويل  رلا تيار ملتمر. 11-1-2
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 تها العملية. يعدد جيم واتجاهال التيار للدوائر الكهربية المتتلفة وتعبيقا 12-1-2

يلرح عرا ريجاد الدوائر المكا ئة لردائرة بهرا عردا مكودرال كهربيرة متصرلة علرل التروالا  13-1-2
 وعلل التوازي. 

يدرردد األلررس والمفرراهيم العامررة لعلررم الررديداميكا الدراريررةي والظررواهر الفيزيائيررة المرتبعررة  14-1-2
 بها.
 االدظمة.يلرح التعبيقال المتتلفة لألدظمة الديداميكيةي وللور بعض هعا   15-1-2
ان ( عوااللررررررتقي المفرررررراهيم الفيزيائيررررررة للظررررررواهر الضرررررروئية ) الترررررردات،ي  الديرررررروديفلررررررر  16-1-2

 ي والظواهر والتصميمال المرتبعة بها. وتعبيقاتها العملية
مجا، األعيرا  العريرة وتصرائب ملرعة الليرزر وتعبيقاتهرا   ااأللالية  يلرح المبادئ 17-1-2

 .الدديية

 ين كمي  التدرر والعاجة.يفلر العدجة بين الكتلة والعاجة وب 18-1-2

يلرررح الترركيير الكهروضرروئل وترركيير كوميتررون واأللررعة اللرريدية والدمرراعع العريررة والتوزيررع  19-1-2
 االلكترودا للعرال المتتلفة ومبدم عدم التيقني والتعبيقال الدياتية لها.

 . التفاعدل الكيميائية ومهم العوام، المؤيرة عليها دركيةيفلر  20-1-2

  ومركباتها.ومهم التتداماتها  االتها اليدأ وعداصرهايالمواد  ا دتواب  يددد 21-1-2
 (. اارجاعمدواع الروابع الكيميائية وعمليال األكلدة واالتتزا، ) يبين  22-1-2
 ي وتقليم المركبال العضوية.الهددلية المتتلفة للمركبال الكيميائية األلكا، لتبي 23-1-2

 مركباتهررراي رررا المجموعرررال الوظيفيرررة  ومهرررم ترررواب يدررردد مفهررروم الكيميررراء العضررروية 24-1-2
  ي وكيمياء الهعاء وتفاعدتها و وائدها.وتعبيقاتها

 يلتدبع مهارال التواص، والقواعد الصديدة باللهة العربية.  25-1-2
 يلرح دورة الكربوني والميااي والفلفور. 26-1-2

يبين الملكدل البيئية المتتلفة ) التلوأي التدوع البيولوجاي......( من ديأ مصادرها  27-1-2
 وميارها.

 
 

 را ضروء المعرار   را المرواد األلالرية )الرياضريال( والملراددة يرتقن  ارات :المه 2-2
 العالن المعلم المهارال األلالية لها.

 المؤشرات:

 يكتلن تبرا التعام، مع مواد  يزيائية وكيميائية بعرا آمدة. 1-2-2

 يدمل مهارة التتدام التكدولوجيا الدديية. 2-2-2
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لميررة المتتلفررة واألجدبيررة  ررا مجرراالل يدمررل مهررارة البدررأ العلمررا بالررتتدام المراجررع الع 3-2-2
 متتلفة.

يتقن عم، الدماعع المجلمة يدويا  وبالمداكاة االلكترودية لما يمكن من مفراهيم رياضرية  4-2-2
 وعلمية واجتماعية. 

 يلتتدم التكدولوجيا الدديية  ا رجراء تجارن اكتلا ي  وتوضيدية. 5-2-2

 يدل، بعض الظواهر العلمية واالجتماعية. 6-2-2
 تجارن وجيالال عملية وبوددال متتلفة مدالبة.يتمكن من رجراء  7-2-2
 يدمل جدرال ابتكاري  من تد، تعامل  مع تعبيقال وملكدل متدوعة. 8-2-2
 يربع بين المعلومال العلمية والتعبيقال الدياتيةي مع تميي، بعضها بعرا مدظومة. 9-2-2

 يدل، الدتائج المترتبة علل تجارن عملية وبيادال ردصائية. 10-2-2
 ي  بكج، معد، للتعك.يتقن رجراء تجارن عمل 11-2-2

والعمليرررةي ومرررا يصرررادبها مرررن  بعرررض الدترررائج المبديرررة علرررل الملررراهدال الدظريرررة يتوجرررع 12-2-2
 والبيئة بصفة عامة. واألدياء تهيرال  ا المادة والعاجة وميرها علل الدياة

 يتقن التواص، باللهة العربية كتابة وتدديا  ودوارا . 13-2-2

 د من صدة الدلو،. يمتلر مهارال د، الملكدل وعرا الد، والتكك 14-2-2
 يوظ  المواد الملاددة  ا اميلة وتمارين  ا الموضوعال الرياضية المدالبة. 15-2-2

 يدمعع رياضيا  بعض القوادين والمواج   ا مجاالل علمية ومجتمعية. 16-2-2
 
 

 رررررا ضرررررؤ المعرررررار  والمهرررررارال اللرررررابقة يكتلرررررن العالرررررن المعلرررررم  االتجاهةةةةةات : 2-3
 اتجاهال ايجابية بداءة 

 س المؤشرات
 در مهمية  روع علوم المواد األلالية والملاددة المتتلفة  ا تكوين المعلم.يق 1-3-2
 ا ترينيوادترام مراء  والعقدديةيوالموضوعية  األ ايعلميا  يتميز بلعة  اتجاها  يكتلن  2-3-2

 والتواضررعي الموجرر يودرن االلررتعدع  لرليمةيوتقبر، وجهررال الدظررر المهرايرة الملررتددة ألدلررة علميررة 
 ية.العلمواألمادة 

ودتميرة التهييرر ودرالراتهم ي  العلمراء من تد، التعراض جهرود التعويرييؤمن بكهمية  3-3-2
 والتعوير.
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الملررررتدديال التكدولوجيررررة مررررن تررررد،  البلرررررية ررررا تعررررور  يرررريمن دور العلرررروم المتتلفررررة 4-3-2
 الملتددة رليها ودور الرياضيال  ا علر التعور.

 
 المجال الثالث: الثقافة الرياضياتية -3

 ر العالن المعلم يقا ة رياضية مدالبة كميق  يعد دفل  لتعليم الرياضياليتكون لد

 المعارف: 3-1
 المؤشرات:

يميررز بررين الودرردال المتقدمررة  ررا القيالررال ميرر، الفيمتررو ياديررة )جيرراس الررزمن (ي واللرردة  1-1-3
 الضوئية ومقياس ريتتر وعدد ماخ.

ارال المصررية والعربيرة يقدر دور علماء الرياضريال  را اليقا رال المتتلفرةي وميرر الدضر 2-1-3
االلدمية  ولائر الدضارال المتتلفرة القديمرة والولريعة والددييرة  را دلركة وتعرور الرياضريال بمرا 

 يدفز علل ضرورة االلتمرار والملاركة  ا تقدم الرياضيال. 

 يوضح دور العلماء العرن  ا دلكة وتعور دظام العد العربا الدالا. 3-1-3

 م العلما بصفة عامة.يقدر تكام، الدضارال  ا التقد 4-1-3

 يددد دلكة ومفهوم الفروع المتتلفة للرياضيالي والترابع بيدها.  5-1-3

 يميز بين البرهان وااجداع عدد معالجة القوادين والدظريال الرياضية. 6-1-3

 يلرح مهمية الدظام المتري  ا القياس. 7-1-3

 يلرح األهمية الديدامية للرياضيال وميرها  ا تعور الدياة. 8-1-3
يررال الرياضررية وعدرراوين هررعا البرمجيررال الملررتتدمة  ررا الملررتويال يدرردد مواجررع البرمج 9-1-3

 المتتلفة. 

 

 المهارات:
 المؤشرات:

 يتقن مهارة التعلم بلهة اجدبية. 1-2-3

 يلتتدم مصادر المعلومال المتعددة مي، القواميس ودوائر المعار  ولبكال الدل. 2-2-3

 
 االتجاهات:
 المؤشرات:
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لمتتلفررةي وميررر المصررريين والعرررن ولررائر يقرردر مهميرر  علمرراء الرياضرريال  ررا اليقا ررال ا 1-3-3
الدضرررارال  رررا دلررركة وتعرررور الرياضررريال بمرررا يدفرررز علرررل ضررررورة االلرررتمرار والملررراركة  رررا تقررردم 

 الرياضيال. 

 ييمن األهمية الديدامية للرياضيال وميرها  ا تعور الدياة . 2-3-3
دمة يقرردر دور العلمرراء العرررن  ررا دلرركة وتعررور دظررام العررد العربررا ورمرروز العررد الملررتت 3-3-3

 لرجا وغربا.

 
القياسية للطالب المعلم لتدريس   ملحوظة مهمة : تتحدد المعايير األكاديمية

  ة كما يلي :بلغة أجنبيالرياضيات بالحلقة االبتدائية 
 
يررررتقن العالررررن المعلررررم المعررررار  والمهررررارال ويمتلررررر االتجاهررررال المتصررررلة  مجةةةةال التخصةةةةص: -1

 بتدائية بالرياضيال لإلعداد للتدريس بالدلقة اال
 

التاصرة لإلعرداد باللهرة العربيرة علرل من تردرس باللهرة والمهارال واالتجاهرال دفس المعار   
 األجدبية عال الصلة .

 مجال المواد المساندة: -2
دفس المواد الملاددة ولكن باللهة األجدبية + مقررر  را اللهرة األجدبيرة موجهرا  ددرو الرياضريال تعلمرا  

كترررررن جامعيرررررة ومدرلرررررية مكتوبرررررة باللهرررررة األجدبيرررررةي ويلرررررتتدم دفرررررس  وتعليمرررررا  ديرررررأ يتعرررررر  علرررررل
 المصعلدال المعتمدة باللهة األجدبية.

 المعارف:
 يتقن المصعلدال الرياضية باللهة االجدبية عال الصلة. -1

 المهارات:
 يمتلر مهارة التعلم والتعليم باللهة األجدبية من ديأ مهارة التواص، -1
 ألجدبية يلتتدم مصادر وكتن باللهة ا -2

 االتجاهات:
 االلتزام باليقا ة العربية مع مهمية اللهال األجدبية -1

 مجال المواد الثقافية: -3
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 دفس المواد اليقا ية للعين يدرلون باللهة العربية .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 معايير ومؤشرات الطالب/ المعلم بكليات التربية

 العلوم( ) تخصص

 

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير لمجاالتا

 مجال المواد األساسية
 51 معيار المعارف

 18 معيار المهارات 81
 12 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 7 معيار المعارف

 5 معيار المهارات 16
 4 معيار االتجاهات

 .العلوم بالمرحلة االبتدائيةبرنامج إعداد معلمي   -6
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 مجال المواد الثقافية
 9 معيار المعارف

 9 مهاراتمعيار ال 25
 7 معيار االتجاهات

 
 فةةيالعلوم بةة ةالمعةةارف والمهةةارات واالتجاهةةات المتصةةل المةةتعلم المعيةةار األول: يةةتقن

 .عملية التدريس
 المعارف:
 المؤشرات:

 .ايئبدية المادة وتواصها علل الملتور العرر مو الجز  دددي 1-1-1

 عبيعة التهيرال الفيزيائية للمادة  بيني 2-1-1

 والتواب الفيزيائية للموادي               الفيزيائيةياء الكمية والعدجال ملاليال الفيز   لرحي 3-1-1

األلالررررية المرتبعررررة بالعاجررررة الكهربيررررة والمهداعيلرررريةي وتعبيقاتهمررررا  يبلررررع المفرررراهيم 4-1-1
 العملية

  .مكودال الدوائر الكهربيةبيعة وتصائب التيار المترددي و ع عكري 5-1-1

  وتعبيقاتها . لضوئيةعبيعة وتصائب وظواهر الضوء العاجة ا يفلر 6-1-1

  ومدواتها . الدرارةمفهوم الدرارة وادتقاالتهاي ووددال جياس درجة  وضحي 7-1-1

 .مفهوم االتزان الدراريي ودظريال الدركة للهازال ص ي 8-1-1

  .و تعبيقاتهاعبيعة وتصائب وجوادين الديداميكا  الدرارية  لرحي 9-1-1

هتررزازال الممترردة عبيعررة وتصررائب كرر، مررن س الدركررة التوا قيررة البلرريعةي اال دررددي 10-1-1
ي ظاهرة الررديني االهترزازال المزدوجرةي  الموجرال العوليرة والملتعرضرةي والموجرال والقلرية

 الكهرومهداعيلا

 والدظرية الدلبية  الكميالمفاهيم واأللس المرتبعة بك، من دظرية  لرحي 11-1-1

لهامال المصرادر الجديردة والمتجرددة للعاجريلتب  12-1-1 وكيفيرة االلرتفادة  ةيتصائب وا 
 ملية مدها الع

 األلالين المتتلفة لتتزين ودفظ العاجة   يبين   13-1-1

يميز بين عبيعيرة وتصرائب كر، مرن التهيررال الفيزيائيرة والكيميائيرة للمرواد وعبيعرة  14-1-1
 بدجة. ك، مدهما
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 مفهوم العداصر وتصديفاتها المتتلفة  ددد ي 15-1-1

 عبيعة وتصائب الروابع الكيميائية المتتلفة بيني 16-1-1

 يميائا والقواعد التل تدكم ي والعوام، التل تؤير علي مفهوم التوازن الكعكر ي 17-1-1

 .الكيميائاملاليال عمليال التدضير  فلري 18-1-1

 مفاهيم الكيمياء غير العضوية وتفاعدتها وتصائب مركباتها وتعبيقاتها لردي 19-1-1

 مفاهيم الكيمياء العضوية وتفاعدتها وتصائب مركباتها وتعبيقاتها دددي 20-1-1

لفررررة رلررررل عررررائدل و قررررا  للتررررواب التررررا تميزهررررا يصررررد  المركبررررال العضرررروية المتت 21-1-1
 وللتلاب  الجزيئا

يلررررررح مدررررررواع التفررررراعدل المتتلفررررررة وميكاديكيرررررال التفرررررراعدل المرتبعرررررة بالكيميرررررراء  22-1-1
 العضوية

روماتيرررررة  وتفاعدتهررررا وتصرررررائب مركباتهرررررا مفررررراهيم الكيميرررراء العضررررروية األ صرررروغي 23-1-1
 وتعبيقاتها العملية 

ليفاتيررررررة وتفاعدتهررررررا وتصررررررائب مركباتهررررررا مفرررررراهيم الكيميرررررراء العضرررررروية األ وضررررررحي 24-1-1
 وتعبيقاتها

 بدجة ك، من التلية الدباتية والتلية الديوادية  االتلوية  بين العملياليقارن  25-1-1

 0عبيعة وتصائب وآليال العمليال الديوية المتتلفة المرتبعة بالدبال  عددي 26-1-1
 هريةللمجموعال الديوادية المتتلفة وتصائصها الظا ملس التصدي  العام دددي 27-1-1

مبررررادئ بيولوجيررررا التليررررة والتعررررور البيولرررروجا والصررررفال العامررررة البيولوجيررررة   لرررررحي 28-1-1
 الجزيئية وتعبيقاتها  ا علم الوارية

 ةالوراييتدكم عم، الجيدال والهددلة  التامفاهيم والقوادين ال لرحي 29-1-1

 يرولررال(  –بكتريررا  –بديررة وتصررائب الكائدررال الدجيقررة )  عريررال يبررين عبيعررة و  30-1-1
 لصدية واالجتصادية ولب، مكا دتها والوجاية مدهاومتاعرها ا

مدرواع وملرالين تصردي ي ومرادر، دورة ديراة العفيليرالي وكيفيرة ااصرابة بهراي  دددي 31-1-1
 واألضرار والمتاعر التل تلببها ولب، الوجاية مدها

 عبيعة األمراض والمتاعر الصدية المرتبعة بالعصر وكيفية التعايش معها لردي 32-1-1

)ردتررراع الهرررعاءي ردتررراع   ررراديررراة اادلررران ودورهرررا   ررراالدجيقرررة  المهميرررة الكائدررر بررريني 33-1-1
 ردتاع العاجةي دماية البيئة ( يالدواءي التعدين
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ترتم داتر،  التراكر، مرن اادلراس والعمليرال الديويرة  وعبيعة وآليرالماهية وضح ي 34-1-1
 اادلان 

 .لدماية والوجاية من األمراضعلا اجلم اادلان  ةيفلر جدر  35-1-1

بدرراء الجلررم والوجايررة   ررالالررية المرتبعررة بالهررعاء والتهعيررة ودورهررا المفرراهيم األ دررددي 36-1-1
 من األمراض 

ببعض  الوعامفهوم الدواء ومصادرا وادتياعال التعام، مع  بااضا ة رلل  وضحي 37-1-1
 تهدد اادلان   التاالملتدديال العبية وا  اا الملتقبلية لعدع األمراض 

الفرد والمجتمرع  يبعال وتعورتها عللالمك، من المتدرال والمدلعال و ددد ميار ي 38-1-1
0 

عبقررررال  كررررونعبيعررررة وتررررواب وبديررررة الهررررد  اليررررابس لررررألرض ودظريررررال ت دررررددي 39-1-1
برررراعن   ررررااألرضي والظررررواهر والتهيرررررال الجيولوجيررررا للررررعح األرضي واليررررروال المعدديررررة 

 تقوم عليها التااألرض والصداعال 

 الدباتية وتركيبهااألدواع المتتلفة للصتور والرولوبيال والدفريال  بيني 40-1-1

لتصرردي  البلرروري واأللرركا، المتتلفررة والتركيررن البدررائا ا عمليررة التبلررور وملررس فلررري 41-1-1
 الكيميائا للبلورالي وملاجعها المجلمة

 التواب العبيعيةي والتراكين الكيميائية للمعادني وملس تقليمها  دددي 42-1-1
البيئررة   رراهررا عدديررة وتوزيعاتمالتركيررن والتصررائب الجيولوجيررةي واليررروال ال وضررحي 43-1-1

 المصرية

 .مفهوم التربة ومدواعها وتصائصها وملالين وولائ، الزراعة الددييةددد ي 44-1-1

 الملرتديمةيالتدميرة  البيئراي) التروازن س مير، لبيئة وما يرتبع بها من مفراهيم   ايص 45-1-1
ووظائفررر  (ي ويفلرررر مرررا يدررردأ  يهرررا مرررن ظرررواهر لرررواء مكادرررل  الديررروي البيئررراوااصرررداح 

 اادلان  عبيعية مم من صدع

المدلرل  ينعبيعة المتاعر والملركدل الترل تعرادل مدهرا البيئرة علرل الصرعيدلرح ي 46-1-1
   العالماو 
ودور  االجتصراديةيمعدل تدوير الدفايرال والمتلفرال المتتلفرة وجيمتهرا البيئيرة و  لرحي 47-1-1

  البيئاتقلي، التلوأ   ا الكيمياء التضراء

 . لألرض الهازيو  المائاعبيعة وتواب وبدية الهد   دددي 48-1-1

 العوام، الديداميكية للهد  الجوي. ص ي 49-1-1
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  .الظواهر التل ترتبع بكوكن األرض والمجموعة اللملية يفلر العديد من  50-1-1

الفضرراء  الرليررادوالولررائ، المتتلفررة  يالفضرراء  رراالقرروادين التررل تدكررم الدركررة لرررح ي 51-1-1
 وتكدولوجيا االتصا، الدديية

 المهارات:
 المؤشرات:

 0اتتاع جرارال ترتبع بمواج  الدياة العملية  امليات  يوظ  مهارال العلم وع 1-2-1

 0يتعام، بلك، آمن مع األجهزة والمواد العلمية 2-2-1

 0والعوارئاألزمال والمواج  الصعبةي   ايتصر  بلك، لليم  3-2-1

 . ريا  ايمتلر مهارال العم، الجماعا والعم،  4-2-1
  .ميجرر التجارن واألدلعة العلمية والمعملية المرتبعة بموضوعال العلو  5-2-1

البيئررال   رابعررض الكائدرال الديرة الدباتيررة والديواديرة ا لرع الدرالررة المعمليرة يرتمكن مرن 6-2-1
     .المتتلفة

 الدفريال والصتور بعض دب  يتمكن من 7-2-1

 0المتتلفةالعملية القياس  التتدام مدوال يتمكن من  8-2-1

 األجهزة العلميةالدوائر الكهربية و مهارة رلم وتصميم  كتلني 9-2-1

 لبن ددوأ بعض الظواهر الكودية  ا تفليرالفلكية بعض البيادال  وظ ي 10-2-1

 يتعام، بلك، لليم مع الهعاء من ديأ االتتيار وااعداد والدفظ والتتزين 11-2-1

 يتتلب بلك، آمن من الدفايال والمتلفال البيئية ودماية البيئة من التلوأ  12-2-1

 يمتلر مهارال الدفاظ علل البيئة وصيادة مواردها  13-2-1

 االتصا، الددييةالمعلومال و ، القدرة التتدام ولائيمتلر  14-2-1

 التهد، الزائد مد  ( –تداول   –)لراؤا من ديأ  الدواءييتعام، بلك، لليم مع  15-2-1
 مدرلية بها المواد واألدوال العبية الضروريةمدزلية و صيدلية  تكوينيمتلر القدرة علل  16-2-1

 يتعع اجراء البدوأ واألدلعة العلمية والمعملية 17-2-1
 .لابال الكيميائيةيمتلر القدرة علل رجراء الد 18-2-1

 االتجاهات:
 المؤشرات:

 0ةترا يدبع المعتقدال الاللببية و عتقد  ا ي 1-3-1
 0العالماالتعورال العلمية والتكدولوجية المتتلفة لواء علل الصعيد المدلل مو  يتابع 2-3-1
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لررررهامات    رررراالرررردور الرررروظيفا للعلررررم  قرررردري 3-3-1 درررر، ملرررركدل   رررراكا ررررة مجرررراالل الديرررراة وا 
 0المجتمع المتتلفة

 0تقدم العلم  ار العلماء العرن واألجادن يقدر دو  4-3-1
مواجهررررة مواجرررر  الديرررراة   رررراوالتملررررر بهررررا  العلمررررايتدلررررل بكتدجيررررال العلررررم والبدررررأ  5-3-1

 0المتتلفة

 يتابع الملتجدال والملتدديال العلمية المرتبعة بما يدرل  من موضوعال علمية 6-3-1

 يهتم بما يدرل  من موضوعال ومقررال علمية 7-3-1
 0تلجي، المددظال وعرض الدتائج  ايلتزم باألمادة العلمية  8-3-1

 .يقدر جيمة الوجل وتجدن رضاعت  ميداء تدفيع األدلعة العملية والتجارن المعملية 9-3-1

 .يقدم الملاعدة ويتعاون مع ا ترين ميداء تدفيع األدلعة العملية والتجارن المعملية 10-3-1

 .يقدر ملاهمال زمدئ  ميداء تدفيع األدلعة العملية والتجارن المعملية  11-3-1

 را  يلتلعر عظمة التالا لبداد  وتعالل من تد، ما يدرل  مرن موضروعال علميرة 12-3-1
 .المدا ظة علل البيئة

 

المعيةةةار الثةةةاني: يمتلةةةك المةةةتعلم المعةةةارف والمهةةةارات واالتجاهةةةات الخاصةةةة بةةةالمواد 
 .الدراسية المساندة للعلوم

 المعارف:
 المؤشرات:

 ا وعالما  ا رعار مدلالمفاهيم والظواهر الجهرا ية  دددي 1-1-2

العدجررررال المتبادلررررة بررررين الرررردظم الليالررررية واالجتصررررادية والتاريتيررررة  ررررا مصررررر  لترررربي 2-1-2
 والعالم.

 –التددأ  –االلتراتيجيال التا تدعوي عليها المهارال اللهوية األربع )االلتماع ددد ي 3-1-2
 الكتابة( بمتتل  مغراضها. –القراءة 

والكلررور الجزيئيررة ودظريررة  الرياضررادظريررال علررم الجبررر األلالررية ميرر، الدررأ  لرررح ي 4-1-2
 الدلابال الدهائية واألعداد المركبة.

 الرياضيال األولية.  ااأل كار الرئيلية فلر ي 5-1-2
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المفرررراهيم وااجررررراءال المرتبعررررة بالعمليررررال الرياضررررية المتتلفررررة )العرررردد والهددلررررة  برررريني 6-1-2
 والعدجال الجبرية والقياس والتدلي، اادصائا وجوادين االدتما،( 

 الربع المدعقا والبراهين الرياضية واايبال. عملية لرحي 7-1-2
 المهارات:
 المؤشرات:

 ا لايمتلر مهارال التعام، اللليم مع الدالن  1-2-2

 0الرياضيال وعملياتها المدعقية  علل التتداميمتلر القدرة  2-2-2
 والرموز  ا د، الملائ، الرياضية. يوظ  األعداد 3-2-2

 اج  الدياة اليوميةمو   ايوظ  المهارال الرياضية والعمليال الدلابية  4-2-2

 عملية االتصا، والتواص، مع ا ترين  ايوظ  مهارال اللهة  5-2-2
 االتجاهات:
 المؤشرات:

 مجاالل العم، والدياة بلك، عام  ا ا لايقدر دور الدالن  1-3-2

 لمصر التاريتايقدر المكادة الجهرا ية والدور  2-3-2

 اادلادااالتصا،   ايتعوا اللهة العربية ودورها  3-3-2

 الدياة اليومية  ايال وعملياتها يقدر دور الرياض 4-3-2
 

المعيةةار الثالةةث: يتةةوفر للمةةتعلم مسةةتوي مناسةةب مةةن التنةةور العةةام يضةةع التةةدريس فةةي 
 سياق ثقافي مستنير

 المعارف:
 المؤشرات:

 لتدميعا. التبرال الصدية تقديملالللور الصدا اايجابا جواعد  يددد 1-1-3

 يعكر مفهوم الدواء ومصادرا وادتياعال التعام، ب . 2-1-3

  متاعر المتدرال والمدلعال علا الفرد والمجتمع. عهري 3-1-3
 يبين الجهال والمؤللال العلمية  ا المجتمع المدلا التا تتدم مجا، تتصص   4-1-3

و را رعرار لعلم والتكدولوجيا والمجتمع  ا لرياجها التراريتا بين االعدجة المتبادلة لرح ي 5-1-3
 اادلادا اللعا
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 رررا مجرررا، واللتصرررية واالجتماعيرررة  ةكاديميررروتعبيقاتهرررا األ يعررردد الملرررتدديال العلميرررة 6-1-3
 تتصص 

االجتماعيررررررة والعلميررررررة  وملرررررركدت  المصررررررري جضررررررايا المجتمررررررع كررررررون ملمررررررا  برررررربعض ي 7-1-3
 واالجتصادية

 الدزمة لتفلير القضايا الدالية والتدبؤ بالملتقبلية.التاريتية  يمتلر جدرا  من المعار  8-1-3

هرررا  رررا مجتمرررع ديمقراعررراي ميررر،س  لتربيرررة المدديرررة المعمرررو، بلالمفررراهيم األلالرررية  يدررردد 9-1-3
وااعررردم  ادترررام مدوار وملرررؤوليال المرررواعدين والدكومرررة واألدرررزان الليالرررية وجماعرررال المصرررالح

 .والتدظيمال المهدية وعالم األعما، ومدظمال المجتمع المددا
 

 المهارات:
 المؤشرات:

 جراءة وتدديا وكتابة. لهة العربية ا التدور  يمتلر ملتوي 1-2-3

 لتتدام المهارال األلالية األولية  ا اللهة األجدبية.يتمكن من ا 2-2-3

 .عرا الدصو، علل المعر ةالتتدام االلتقصاء و و ملالين البدأ يتقن  3-2-3
 .مع التدميع وك، عوي العدجة بتربيتهم لتتدم ملالين اتصا،  عالةي 4-2-3

 والوظيفا  المهدا لدموا اللتيفاء متعلبالمدر الدياة  التعلميتمكن من مهارال  5-2-3
 0القرار والتصر  اللليم  ا األزمال والمواج  الصعبةي والعارئة يتتع 6-2-3

 عبر الددود اليقا ية والجهرا ية. مرتبعة بدقوا االدلانيلارر  ا مدلعة  7-2-3

  ا لياجها التاريتا.القدرة علل التفاع، مع المجتمع و هم القضايا والملكدل  يمتلر 8-2-3

المددظالج والتتدام المواد  وجي وت تدوين س مي،ي يلتتدم مهارال ردارة الوجل والعال 9-2-3
 .ي والتتعيع للمهام واألدلعة ةوالمقابدل اللتصي المرجعيةي واادصاء األلالا ج

 االتجاهات:
 المؤشرات:

 يقدر عظمة التالا عز وج،  ا ربداع  للكون بظواهرا المتتلفة 1-3-3

لررررهامات للعلررررم  ررررا كا ررررة مجرررراالل الديرررراة  الرررروظيفا يقرررردر الرررردور 2-3-3  ررررا درررر، ملرررركدل  وا 
 0المجتمع المتتلفة
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 يقدر جهود العلماء العرن واألجادن  ا تقدم المجتمع اادلادا 3-3-3

 .العربية  ا جمهورية مصر التعليم ومبادئ الللور لمهدةالعلم  بميياا متدجياليلتزم  4-3-3

 0 وعالميا   ا  يتابع األدداأ والتعورال العلمية والتكدولوجية المتتلفة مدلي 5-3-3
 دفاظ علا البيئة والتصدي لملكدتها.اهتماما بالملاركة  ا ال ظهري 6-3-3

يدترم مبادئ دقوا اادلان  ا لائر الللور ) ادترام العال ي ادترام ا تر ي الدقوا  7-3-3
 .الفردية والجماعية ي المواعدة ي العدالة ي الملاواة ي ليادة القادون ي ...الخ (

 

 

 

 

 
 

 

  لمعايير األكاديمية القياسية لخريجيا
 الثانوي-برنامج إعداد معلمي اللغة العربية للتعليم اإلعدادي

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 25 معيار المعارف

 49 معيار المهارات 80
 6 معيار االتجاهات

 33 18 معيار المعارف مجال المواد المساندة

 .حلتين اإلعدادية والثانويةبالمر  برنامج إعداد معلمي اللغة العربية - 1

  

  المعايير األكاديمية القياسية لمحتوى المعايير األكاديمية القياسية لمحتوى     --ثالثاً ثالثاً 

  برامج إعداد معلم المرحلتين: اإلعدادية والثانوية بكليات التربيةبرامج إعداد معلم المرحلتين: اإلعدادية والثانوية بكليات التربية
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 6 معيار المهارات
 9 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 3 معيار المعارف

 2 معيار المهارات 12
 7 معيار االتجاهات

 المعارف والمهارات واالتجاهات المتصلة بمادة تخصصه / اللغة العربية. -1
 يظهر الطالب المعلم تمكنا من المعارف اللغوية التخصصية:  -1-1

 سراتالمؤش
 يميز بين مهارال االلتماع العامة والفرعية. -1-1-1

 يميز بين مهارال التددأ العامة والفرعية. -2-1-1

 يميز بين مهارال القراءة العامة والفرعية. -3-1-1

 يلرح مجاالل علم اللهة وتتصصات . -4-1-1
 يددد المصعلدال والدظريال اللهوية المتتلفة. -5-1-1
 يبين موج  التلاب  واالتتد  بين الدقد والبدغة. -6-1-1
 .ئيةواادلا لأللالين التبريةاألغراض البدغية  يددد  -7-1-1
 يبين مواضع العكر والدع  والتقديم والتكتير والتعري  والتدكير والوص، والفص،.  -8-1-1

 يميز بين مداهج الدقد األدبا المتتلفة. -9-1-1
 يلرح بكللوب  تعور الدقد األدبا. -10-1-1
 يعكر كيفية تدلي، الدصوب ودقدها. -11-1-1
 تلفة بدجة.يفرا بين األلالين البدغية المت -12-1-1
 يلرح بدور اللعر العربا. -13-1-1
 يددد جواعد وزن اللعر العربا.  -14-1-1
 المتتلفة. اعصور يلرد تاريخ األدن  ا  -15-1-1
 ا.العربيلرح كيفية الدقد الصديح لللعر  -16-1-1
 يوضح كيفية تدقيا الكتن الترايية. -17-1-1

 .يوضح عم، الدوالخ ومعاديها -18-1-1

 .من األلماء المر وعال والمدصوبال والمجرورال يميز بين -19-1-1
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 .البد ...الخ( –التوكيد  –الدعل  –)العع   التوابعمدواع بين  يميز -20-1-1

 يقارن بين الملتقال. -21-1-1
 يبين ااعرابال المتتلفة للجملة الواددة دلن المدرلة الددوية. -22-1-1
يفرا بين المعاهن الددوية وملس التد  الددروي. يعرّر  المصرعلدال والدظريرال  -23-1-1

 اللهوية المتتلفة.
 عامة والفرعية.يميز بين مهارال الكتابة ال  -24-1-1

 يلتتلب جواعد الكتابة العروضية. -25-1-1
 يمتلك الطالب المعلم العديد من مهارات اللغة العربية: -1-2

 سالمؤشرات

 يدل، العالن المعلم كدم المتددأ رلل عداصرا الرئيلة والفرعية. -1-2-1
 .مويقا باألدلة يلتمع رلي  يدل، ما -2-2-1
 يلتترع الِفكر التا تعبر عن اتجاا المتددأ. -3-2-1
 المعادا المجازية  يما يلتمع رلي . يلتترع -4-2-1
 .يلتمع مميزا بين الدقيقة والتيا، -5-2-1
 .يلتمع مميزا بين الدقيقة والرمي  يما يلتمع رلي  -6-2-1

 .يكتل  التداجضال  يما هو ملموع -7-2-1
  يما يلتمع رلي . يصون األتعاء -8-2-1
 .يلتمع ملتتلصا الدتائج من تد، المقدمال -9-2-1

 يلتتدم اللياا  ا  هم الكلمال الجديدة. -10-2-1
 التدهيم مي، الفرا بين التعجن وااللتفهام  يما يلتمع رلي .لتمع مميزا مدواع ي -11-2-1
 دوع االدفعاالل والعواع  التا تلود المدادية التا يلتمع رليها. يلمع مبيدا -12-2-1
 .يصوغ مهدا  جديدة لدعم هد  الكاتن -13-2-1
 رلل عداصرا الرئيلة والفرعية. الدبيدل، كدم  -14-2-1
 ديدة.يلتتدم اللياا  ا  هم الكلمال الج -15-2-1
 يبدي رمي   يما يقرم. -16-2-1
 الدقيقة والرمي  يما يقرم.  يقرم مميزا بين -17-2-1
 .يدل، الدب  ا ضوء معايير التعوا األدبا  ا الدب المقروء -18-2-1
 يميز بين الدقيقة والتيا،  يما يقرؤا. -19-2-1
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 يتوص، رلل الدتائج بداء علل مقدمال ترد  يما يقرم. -20-2-1
 المكتوبة التا يقرؤها.يبين دوع االدفعاالل والعواع  التا تلود المادة  -21-2-1
 يلتترع الفكر التا تعبر عن رمي الكاتن. -22-2-1
 يددد التهيرال  ا المعدل الداتج عن تعدي، مو تدوي،  ا بدية الكلمة. -23-2-1
 بين الفكر الصوان والفكر التعك  يما يقرؤا. يقرم مميزا -24-2-1

 يقدم تقديما مدالبا للموضوع العي يتددأ  ي . -25-2-1
 لعي يتددأ  ي .ااعار العام للموضوع ايتددأ مراعيا  -26-2-1
 يدعم  كرا وآراءا بالدجج والبراهين واللواهد. -27-2-1
 الدجة والصدة اللهوية ميداء دديي . يتددأ مراعيا -28-2-1
 يتتير التعبير المدالن للمواج  المتتلفة. -29-2-1
 يدعا جمد لليمة المعدل والتركين. -30-2-1
 يرتن الِفكر التا يتددأ عدها ترتيبا مدالبا. -31-2-1
 لهة دون ريجاز مت، مو رعدان مم،.يعبر عن الفكر بالقدر المدالن من ال -32-2-1
 يراعا دلن الوج  عدد التددأ. -33-2-1
 يمي، االدفعاالل المتضمدة  ا الكدم. -34-2-1
 مدالبة للموضوع.يتددأ بلك، متص، ومترابع لفترة زمدية  -35-2-1

 يتتم الموضوع العي يتددأ عد  بجم، جوية تؤير  ا الملتمع. -36-2-1
 جهرية.عدمال الترجيم عددما يتددأ مو يقرم جراءة  يقرم مراعيا -37-2-1
 يقدم تقديما مدالبا للموضوع العي يكتن  ي . -38-2-1
 ااعار العام للموضوع العي يكتن  ي .يكتن مراعا  -39-2-1
 يتتم الموضوع العي يكتن  ي  بجم، جوية تؤير  ا القارئ. -40-2-1
 الدجة والصدة اللهوية عدد الكتابة. يكتن مراعيا -41-2-1
 يتتير التعبير المدالن للمواج  المتتلفة. -42-2-1
 ل والتركين.يكتن جمد لليمة المعد -43-2-1
 يرتن الِفكر التا يكتبها ترتيبا مدالبا. -44-2-1
 .ملتتدما معايير التعبير الوظيفا بيادال االلتمارال المتتلفة يددد -45-2-1
 يلتتدم عدمال الترجيم عدد الكتابة. -46-2-1
 يراعا جواعد اامدء عن الكتابة. -47-2-1
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 يعرن الكلمال والجم، رعرابا صديدا . -48-2-1

 معماال مدبية دقدا موضوعيا . يتددأ داجدا -49-2-1

 يظهر الطالب المعلم اتجاهات إيجابية بناءة نحو اللغة العربية: -1-3
 المؤشرات:

 يعتز العالن المعلم باللهة العربية. -1-3-1-1

 يلتمتع بقراءة القرآن الكريمي واألداديأ الدبويةي واألدن العربا. -2-3-1-1

 يبدي رغبة  ا االلتزام بآدان االلتماع . -3-3-1-1

 يبدي رغبة  ا االلتزام بآدان التددأ. -4-3-1-1

 بة  ا االبتعاد عن األتعاء اللهوية.يبدي رغ -5-3-1-1

 يقدر صدة االلتتدام اللهوي  ا مواج  التددأ والقراءة والكتابة. -6-3-1-1

الثةةاني: يمتلةةك الطالةةب المعلةةم المعةةارف والمهةةارات واالتجاهةةات الخاصةةة بةةالمواد المسةةاندة  المجةةال
 لتخصص اللغة العربية:

 المعيار األول:
 ا من المعارف المساندة لمادة اللغة العربية:يمتلك الطالب المعلم مستوى مناسب -2-1

 سالمؤشرات

 .الدضارة والتاريخ االدمايددد العالن المعلم مظاهر  -1-1-2
 االدمية.الفللفة يلرح ملس  -2-1-2
 ررررا مصررررري  ترررراريخ التربيررررةيفلررررر بعررررض مواجرررر  تعلرررريم اللهررررة العربيررررة علررررل ضرررروء  -3-1-2

 والدضارال القديمة.
 يدل، عبيعة المجتمع العربا جب، االدم. -4-1-2
يددد مظاهر تكليس الدولة االدمية  ا عهد الرلالة يرم مهرم األدرداأ دترل لرقوع  -5-1-2

 التد ة األموية.
 يفلر مدوا، المجتمع االدما  ا العصر العبالا. -6-1-2
 يدل، ملبان ضع  التد ة العبالية ومراد، هعا الضع  وظهور الدو، الملتقلة. -7-1-2
 يدل، مظاهر الدضارة االدمية وعواملها. -8-1-2
ال الفللفة االدمية ودور  دلفة االدم  ا تكوين الفكر األوروبا  ا يددد ربداع -9-1-2

 عصر الدهضة الدديية.
 يعكر األدكام اللرعية لموضوعال العبادال والمعامدل. -10-1-2
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 يفرا بين آراء الفقهاء  ا الموضوعال التاصة بالعبادال والمعامدل بدجة. -11-1-2
 يفلر ملبان التلريع ومقاصدا. -12-1-2
 تكوي،.يميز بين التفلير وال -13-1-2
 يميز بين التفلير العقلا والدقلا. -14-1-2
 يددد مير الدضارة العربية االدمية  ا الدهضة األوربية. -15-1-2
 يبين مجلام الدديأ وبيان العدجة بين القرآن واللدة. -16-1-2
 بين مدواع الدديأ المتتلفة. يوازن -17-1-2
 .القرآن الكريم تدوةيلرح مدكام  -18-1-2
 المواد المساندة : يتقن الطالب المعلم المهارات الالزمة تجاه -2-2

 سالمؤشرات

يوظررر  العالرررن المعلرررم المعرررار  الديديرررة واللهويرررة والتاريتيرررة والجهرا يرررة والعلميرررة  -1-2-2-1
 بفاعلية عدد تدريس اللهة العربية.

يصرردر األدكررام الموضرروعية علررل مررا يقرررم مررن دصرروب وكتابررال ومعمررا، مدبيررة  -2-2-2-1
 متتلفة.

لفرراء الرالرردين وبدررا يصررمم تريعررة توضررح مرردر التولررع والفتودررال  ررا عهررد الت -3-2-2-1
 ممية

 بعض آيال القرآن الكريم مراعيا مدكام التدوة.يتلو  -4-2-2-1

 يوظ  تصائب اللهة العربية عدد تدريلها. -5-2-2-1

 يعبا آدان الدوار واالتتد  عدد تعامل  مع ا ترين. -6-2-2-1
 يبدي الطالب المعلم اتجاهات إيجابية نحو المواد المساندة لمادة اللغة العربية : -2-3

 سالمؤشرات
 ير العالن المعلم من تدوة القرآن الكريم.يك -1-3-2
 يلتمتع بتدوة القرآن الكريم. -2-3-2

 يلتلعر رعجاز القرآن الكريم. -3-3-2

 ميداء تدوت  للقرآن.يظهر التلوع  -4-3-2

 يبدر دب  هلل وللرلو، )صلل اهلل علي  وللم(. -5-3-2

 يبدر رعجاب  بفصادة الرلو، وبدغت . -6-3-2

 يلعر بلمادة االدم وعدالت . -7-3-2
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 رلول .يدا ع عن االدم و  -8-3-2

 يقب، علل التددأ باللهة اادجليزية. -9-3-2

المعيار الثالث: يتوافر للطالب المعلم مستوى مناسةب مةن التنةور العةام يضةع التةدريس فةي سةياق 
 ثقافي مستنير:

 سالمؤشرات
 يظهر الطالب المعلم مستوى مناسبا من المعارف الثقافية المرتبطة بمادة اللغة العربية : -3-1

 م الوددال األلالية المكودة للدالن ووظيفة ك، مدها.يددد العالن المعل -1-1-3
 يلتب التتدام الملفال والمجلدال من ردلاء ودفظ ودع  وغيرا. -2-1-3
يعررردد رمكادرررال بردرررامج معرررالج الكلمرررال ورد  رررا التعامررر، مرررع الملرررتددال والجرررداو،   -3-1-3

 والرلومال وتباد، البيادال بيدها.

 رتبطة بمادة اللغة العربية:يتقن الطالب المعلم المهارات الالزمة الم -3-2
 سالمؤشرات

 را تدقيرا التدميرة عال الصرلة بتتصصر  يوظ  العالن المعلرم المصرعلدال األجدبيرة    3-2-1
 المهدية الملتدامة.

 .وتعلمها اللهة العربية تعليم ا  ةالملتدديال التكدولوجي يلتتدم  2-2-3
 للغة العربية:يبدي الطالب المعلم اتجاهات ثقافية إيجابية بما يخدم ا -3-3

 سالمؤشرات
 يدترم العالن المعلم دقوا اادلان. -1-3-3
 يدا ظ علل دظا ة البيئة. -2-3-3

 .المدرلة وتجميلهايلترر مع التدميع  ا تدظيم  -3-3-3

 يلارر  ا دلر يقا ة الجودة. -4-3-3

 يقتدع بكهمية الجودة اللاملة. -5-3-3

 .يتقب، الدقد الموضوعل -6-3-3

 يهتم بمتابعة القضايا العالمية. -7-3-3
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Standards of Prep and Secondary English Language 

Teacher Preparation Program. 

 

No. Domain Standard Indicators 

 

1 

 

Academic 

Subjects 
 

Knowledge     20 

Skills 36 

Attitudes 11 

Total 67 

  Knowledge     12 

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية اإلنجليزيةبرنامج إعداد معلمي اللغة  - 2
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2 Sustained 

Subjects 

 

Skills 8 

Attitudes 6 

Total 26 

 

3 

 

Cultural 

Subjects 

Knowledge     7 

Skills 7 

Attitudes 4 

Total 18 

1-1 Prep and Secondary School student teacher indicates 

mastery of specialized knowledge in the field of English 

language; 

 Sample Indicators:  

1.1.1. The student teacher recognizes various consonant clusters, 

vowel systems and diphthongs within a sentence. 

1.1.2. The student teacher recognizes the various pitch and juncture 

levels in sentences. 

1.1.3. The student teacher recognizes word stress and intonation and 

how they change the meaning and affect discourse. 

1.1.4. The student teacher recognizes grammatical relations between 

key elements in various sentences. 

1.1.5. The student teacher recognizes different language structures 

such as time sequences, phrase and clause, time markers 

subordination and coordination functions and the voice (active 

or passive). 
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1.1.6. The student teacher recognizes the various information 

processing such as inflection, derivation, sentence 

modification, and grammatical points/rules often confused. 

1.1.7. The student teacher recognizes the four language skills and 

how they are divided into oral vs. written and receptive vs. 

productive. 

1.1.8. The student teacher recognizes various sub-skills and the 

taxonomies of each skill. 

1.1.9. The student teacher recognizes the difference between the 

paragraph and the composition and the essay. 

1.1.10. The student teacher recognizes the various modes and genres 

of writing such as comparing and contrasting, cause and 

effect, argumentative and expository writing. 

1.1.11. The student teacher recognizes how to revise and edit essays 

and check them for unity, order and coherence. 

1.1.12. The student teacher recognizes the various contrastive 

analyses, the syntactic-semantic aspects and the role of the 

systematic-functional linguistics in he translation process. 

1.1.13. The student teacher recognizes and acts on the illocutionary 

intent of a discourse such as request, advice, commands, and 

instructions in simultaneous and consecutive translation. 

1.1.14. The student teacher recognizes the transformational language 

theory and translation from Arabic into English and vice 

versa. 

1.1.15. The student teacher recognizes the difference between 

translating the text and the context and the various stylistic 

devices used in social, political, medical and cultural 

contexts. 

1.1.16. The student teacher recognizes the language, prosody ,verse 

and drama of Ancient, Middle and Modern English 
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1.1.17. The student teacher recognizes the different ways of narration 

and the different themes of various novels from different 

ages.  

1.1.18. The student teacher recognizes how setting varies based on 

texts and contexts and the various contextual analyses used in 

drama, prose and poetry. 

1.1.19. The student teacher recognizes how to analyze poetic stanzas, 

poetic forms and styles . 

1.1.20. The student teacher recognizes how to read the poem for 

various reasons, e.g. immediate impact, rhythm, imagery, 

progression of thought and theme. 
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1-2 Prep and Secondary School student teacher indicates mastery 

of specialized Skills  in the field of English  language ; 

Sample Indicators: 

1.2.1. The student teacher pronounces segmental (short and long 

vowels, and diphthongs) in the phonological systems 

accurately 

1.2.2. The student teacher pronounces connected speech considering 

supra-segmental features (stress, rhythm and intonation) in the 

phonological systems accurately 

1.2.3. The student teacher infers the sound sequence of language and 

the roles of participants in a situation and/ or connected speech. 

1.2.4. The student teacher uses various language patterns , utterances  

and structures easily , smoothly and correctly. 

1.2.5. The student teacher applies various levels of modification, 

reduplication and different syntactic details with reference to 

structural devices. 

1.2.6. The student teacher produces various writing genres 

(explanatory. Expository, descriptive and narrative) accurately 

and fluently. 

1.2.7. The student teacher initiates and terminates paragraphs and/ or 

essays accurately and smoothly. 

1.2.8. The student teacher uses the process and product approach to 

writing paragraphs and/or essays.  

1.2.9. The student teacher achieves unity and coherence in his/her 

writing through various devices. 

1.2.10. The student teacher determines the audience and/ or the 

purpose (e.g., to entertain, to inform, to communicate, to 

persuade, to explain) of an intended writing piece. 
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1.2.11. The student teacher prepares writing in a format (e.g., oral 

presentation, manuscript, and multimedia) appropriate to 

audience and purpose 

1.2.12. The student teacher revises and/ or edits paragraphs and/or 

essays. 

1.2.13. The student teacher expresses a sense of identity through 

originality, sincerity, liveliness, or humor appropriate to the 

topic and type of writing. 

1.2.14. The student teacher reads comprehensibly without oral 

reading problems,. 

1.2.15. The student teacher demonstrates higher-order thinking skills 

(HOTS) during reading. 

1.2.16. The student teacher evaluates a speaker's use of diction, tone, 

syntax, rhetorical structure, and conventions of language 

considering the purpose and context of the communication 

1.2.17. The student teacher relates a speaker's ideas and information 

to prior knowledge and experience 

1.2.18. The student teacher responds to  specific situations and 

current conditions when implementing instructions 

1.2.19. The student teacher responds to the ideas and opinions of 

other speakers thoughtfully before uttering. 

1.2.20. The student teacher evaluates the validity and adequacy of 

ideas, arguments, hypotheses and evidence. 

1.2.21. The student teacher controls counterproductive emotional 

responses.   

1.2.22. The student teacher distinguishes the clear-cut meaning and 

the embedded one in translating a text.                                  

1.2.23. The student teacher uses various and appropriate strategies in 

translating various texts (literary and scientific) 
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1.2.24. The student teacher uses various devices for word recognition 

skills , including rereading and finding context. 

1.2.25. The student teacher uses gist translation, meaning 

translation…etc). 

1.2.26. The student teacher resorts to various devices to decipher the 

meaning of unfamiliar words (context clues, word and 

structure analysis, affixes, and dictionary). 

1.2.27. The student teacher attends to both literal and connotative 

meanings in the translation process. 

1.2.28. The student teacher criticizes any literary work in a 

constructive and supportive way. 

1.2.29. The student teacher explains, examines and evaluates, orally 

and in writing, various perspectives concerning individual, 

community and national and world issues reflected in literary 

and non literary texts.    

1.2.30. The student teacher distinguishes between the advancement 

and reformation of ancient, middle and modern poetry. 

1.2.31. The student teacher identifies the various impressions that 

words represent in literature. 

1.2.32. The student teacher differentiates between different ways of 

presenting characterization. 

1.2.33. The student teacher distinguishes between descriptive, 

analytical, sarcastic and comic language used in literature. 

1.2.34. The student teacher distinguishes between the main plot and 

the sub-plots in narratives and plays. 

1.2.35. The student teacher discusses the purpose (s) and the 

intended audience of any work of art. 

1.2.36. The student teacher participates in writing and criticizing 

simple poems, songs and chants. 
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1-3 Prep and secondary stage student teacher demonstrates 

positive attitudes in the field of  English language. 

Sample Indicators: 

1.3.1. The student teacher enjoys studying English as an international 

means of communication. 

1.3.2. The student teacher feels that learning English facilitates 

traveling abroad and communicating with native speakers. 

1.3.3. The student teacher enjoys watching programs and films 

presented in English. 

1.3.4. The student teacher appreciates linguistic demands of various 

situations. 

1.3.5. The student teacher thinks that studying English dispels self 

consciousness and generates confidence to expressive views 

openly and coherently.  

1.3.6. The student teacher feels that English is a worthwhile, 

necessary subject. 

1.3.7. The student teacher feels that English is necessary for life 

(having better job opportunities, reading catalogs etc). 

1.3.8. The student teacher thinks that English language has 

exceptional scientific and academic value. 

1.3.9. The student teacher shows positive attitudes towards English 

language and its culture. 

1.3.10. The student teacher feels proud of studying English as an 

international language. 

1.3.11. The student teacher tends to express his emotions and/ or 

feeling in writing some verses, short stories and one act 

plays. 
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2-1 Prep and Secondary School student teacher indicates mastery 

of specialized knowledge in the field of Sustained Subjects; 

Sample Indicators: 

2.1.1. The student teacher recognizes the language inference aspects  

and their effect on English language   

2.1.2. The student teacher recognizes the difference between the 

English sounds and/or accents and their Arabic equivalents. 

2.1.3. The student teacher recognizes the various modes of discourse 

in Arabic language. 

2.1.4. The student teacher recognizes the various genres of writing in 

Arabic and how they are reflected in English and vice-versa. 

2.1.5. The student teacher demonstrates a mastery of segmental and 

supra- segmental aspects of Arabic language. 

2.1.6. The student teacher recognizes the morphological and 

phonological aspects of the French language. 

2.1.7. The student teacher recognizes the relationships between word 

base in French and English. 

2.1.8. The student teacher recognizes the differences between 

phonological aspects of French and English. 

2.1.9. The student teacher recognizes the verbal symbolic 

communication in French. 

2.1.10. The student teacher recognizes the similarities and differences 

between the English structures and the French ones. 

2.1.11. The student teacher recognizes the effect of the French 

language on the English language and vice versa. 

2.1.12. The student teacher recognizes the linguistic features of the 

French language and their relation to the English language. 
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2-2 Prep and Secondary School student teacher indicates mastery 

of specialized Skills in the field of Sustained Subjects; 

Sample Indicators: 

                                                     

2.2.1. The student teacher applies the different aspects of Arabic 

fixed expressions and how to use them in translation. 

2.2.2. The student teacher differentiates between the rhetorical styles 

in Arabic and English. 

2.2.3. The student teacher applies the linguistic features of the French 

language and their relation to the English language. 

2.2.4. The student teacher uses the different modes of discourse in 

Arabic language. 

2.2.5. The student teacher uses some morphological and phonological 

aspects of French language correctly. 

2.2.6. The student teacher distinguishes word base in  both French 

and English. 

2.2.7. The student teacher differentiates between some phonological 

aspects of both French and English. 

2.2.8. The student teacher uses the verbal symbolic communication 

in French. 

2-3 Prep and Secondary School student teacher indicates 

positive attitudes in the field of Sustained Subjects : 

Sample Indicators: 

                                                                             

2.3.1. The student teacher shows a clear tendency to studying the 

nature of these subjects (Arabic and French) . 

2.3.2. The student teacher appreciates the value of studying another 

foreign language. 
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2.3.3. The student teacher feels proud when studying French beside 

English. 

2.3.4. The student teacher enjoys studying the cross-cultural aspects 

of languages. 

2.3.5. The student teacher feels prestigious when studying various 

languages. 

2.3.6. The student teacher feels proud knowing a variety of various 

backgrounds from different languages. 

 

3-1 Prep and Secondary School student teacher indicates mastery 

of specialized Knowledge in the field of Cultural Courses; 

Sample Indicators:                                                                                                                                     

3.1.1. The student teacher recognizes the various devices of 

professional development. 

3.1.2. The student teacher recognizes the various devices of 

professional development as English language teacher. 

3.1.3. The student teacher recognizes the various thinking skills 

(creative, critical and reflective). 

3.1.4. The student teacher recognizes the code of ethics and 

principled behaviors in the education profession in Egypt. 

3.1.5. The student teacher demonstrates knowledge of international 

education. 

3.1.6. The student teacher demonstrates knowledge of sociology of 

education. 

3.1.7. The student teacher recognizes the various aspects of human 

rights.  

3-2 Prep and Secondary School student teacher indicates mastery 

of specialized Skills  in the field of Cultural Courses; 
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Sample Indicators:                                                          

3.2.1. The student teacher applies the various research tools related to 

their field. 

3.2.2. The student teacher uses the various life skills related to their 

field appropriately. 

3.2.3. The student teacher utilizes the different thinking 

skills(creative, critical and reflective) in English language 

areas.  

3.2.4. The student teacher applies the code of ethics and principled 

behaviors in the education profession in Egypt. 

3.2.5. The student teacher uses knowledge of environmental 

education in different situations. 

3.2.6. The student teacher uses knowledge of sociology of education 

in different occasions. 

3.2.7. The student teacher applies the different aspects of human 

rights effectively.  

3-3 Prep and Secondary School student teacher indicates mastery 

of specialized Attitudes in the field of Cultural Courses; 

Sample Indicators:                                            

3.3.1. The student teacher appreciates the reciprocal relationship 

between languages and societies.  

3.3.2. The student teacher appreciates the role of research in solving 

societal problems. 

3.3.3. The student teacher feels the importance of using computers. 

3.3.4. The student teacher tends to commit himself/herself to the 

ethical codes of  principled behaviors in the education 

profession in Egypt. 
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Tableau récapitulatif des Standards 

académiques du programme de formation 

de l’enseignant de la langue française 

(Cycles préparatoire et secondaire) 
 

N° Domaines Standards Indicateurs 

1- 
Cursus de la 

spécialité 

Connaissances 41 

Savoir-faire 47 

Attitudes 09 

Total 97 

2- 
Cursus 

supplémentaires 

Connaissances 10 

Savoir-faire 14 

Attitudes 05 

Total 29 

3- Cursus culturels 

Connaissances 08 

Savoir-faire 07 

Attitudes 05 

Total 20 

 

Standards académiques du programme 

de formation de l’enseignant de la langue 

française (Cycles préparatoire et secondaire) 

1. Le premier domaine 

Le futur enseignant doit maîtriser les connaissances, les savoir-

faire et les savoir-être (attitudes) concernant les cursus de sa  spécialité. 

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانويةالفرنسية برنامج إعداد معلمي اللغة  - 3
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1.1. Le premier critère : 

Le futur enseignant doit montrer un perfectionnement des 

connaissances concernant sa spécialité au cours de l'enseignenement. 

Les indicateurs concernant le premier critère sont: 

1.1.1. distinguer la phonétique et la phonologie. 

1.1.2. connaître les classements auditifs et articulatoires des systèmes 

vocalique et consonnantique français. 

1.1.3. connaître le tableau de l'alphabet phonétique international. 

1.1.4. déterminer les éléments suprasegmentaux du système phonétique 

français (syllabes, enchaînement, liaison et intonation). 

1.1.5. dégager les éléments phonétiques de la versification  et de la prose 

classique et moderne. 

1.1.6. engager des conversations en langue cible (le français). 

1.1.7. distinguer les différentes parties du discours (noms, adjectifs, verbes, 

…etc.). 

1.1.8. déterminer les caractéristiques spécifiques de chaque partie du 

discours. 

1.1.9. discriminer les éléments de la phrase simple et ceux de la phrase     

complexe. 

1.1.10. comprendre les caractéristiques du système verbal français. 

1.1.11. dégager les mots invariables et leurs emplois. 

1.1.12. savoir les règles de la ponctuation. 

1.1.13. préciser les structures interrogatives, négatives et exclamatives. 

1.1.14. distinguer les différents types du discours rapporté (direct/indirect). 

1.1.15. déterminer la spécificité du langage humain. 

1.1.16. reconnaître les fonctions des éléments de la linguistique française 

(phonologie, morphologie, et syntaxe, ...etc.). 
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1.1.17. distinguer la sémiologie et la linguistique. 

1.1.18. comprendre la théorie classique et la théorie moderne de la                  

linguistique. 

1.1.19. reconnaître les diverses disciplines de la linguistique française 

(psycholinguistique, sociolinguistique, … etc.). 

1.1.20. reconnaître les données linguistiques de bases. 

1.1.21. déterminer la relation entre la langue et l'organisation 

socioculturelle. 

1.1.22. reconnaître les niveaux de langue des classes sociales. 

1.1.23. reconnaître les caractéristiques de la communication linguistique 

(verbale et non verbale). 

1.1.24. déterminer la relation entre le sens, la situation et le contexte. 

1.1.25. reconnaître les notions clés de la pragmatique linguitstique. 

1.1.26. acquérir un bagage solide et souple de vocabulaire. 

1.1.27. saisir le vocabulaire français spécifique. 

1.1.28. différencier les divers types de l’essai français. 

1.1.29. reconnaître  les différents domaines du travail français 

(administratif, commercial, touristique, …etc.). 

1.1.30. savoir les théories et les méthodes de la traduction générale et 

spécialisée. 

1.1.31. se familiariser avec les différentes méthodes de la traduction. 

1.1.32. comprendre les techniques de la traduction écrite. 

1.1.33. saisir le mouvement de la pensée et les nuances du style de l'auteur 

du texte traduit. 

1.1.34. identifier les pertes et les changements syntaxiques et sémantiques 

dans la traduction vers le français et vice versa. 

1.1.35. comprendre le sens du texte original. 

1.1.36. distinguer les différents types du texte français. 
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1.1.37. découvrir les différentes méthodes d’analyse d’un texte français. 

1.1.38. reconnaître les différentes écoles littéraires (classique, romantique, 

réaliste, ...etc.). 

1.1.39. découvrir la spécificité d’un texte littéraire. 

1.1.40. reconnaître la structure d’un essai français. 

1.1.41. reconnaître les différents aspects de la civilisation française à 

travers les siècles. 

1.2. Le deuxième critère : 

Le futur enseignant doit posséder des nombreux socles de savoir-

faire (compétences) concernant sa spécialité au cours de l'enseignenement. 

Les indicateurs concernant le deuxième critère sont: 

1.2.1. posséder une bonne prononciation des systèmes vocalique et 

consonnantique  français. 

1.2.2. transcrire phonétiquement les sons français. 

1.2.3. analyser les différentes parties du discours (noms, adjectifs, verbes, 

… etc).  

1.2.4. formuler des questions au sein d’un discours. 

1.2.5. conjuguer avec aisance le verbe français  aux différents modes. 

1.2.6. utiliser correctement les temps verbaux (concordance des temps). 

1.2.7. utiliser des articulateurs convenables pour lier les phrases et les 

paragraphes  en un discours clair et cohérent. 

1.2.8. analyser les différents types du discours rapporté (direct/indirect). 

1.2.9. maîtriser l’analyse grammaticale de la phrase française. 

1.2.10. corriger les fautes prêtant à des malenlendus. 

1.2.11. structurer des phrases simples et complexes correctes. 
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1.2.12. maîtriser les différents types de phrases (verbales, non verbales, 

déclaratives, interrogatives, …etc.). 

1.2.13. employer toutes sortes d’outils de subordination et de coordination. 

1.2.14. analyser les éléments morphosyntaxiques de la phrase française. 

1.2.15. analyser la structure, la formation et la nature du discours oral 

français. 

1.2.16. parler relativement longtemps avec un débit assez régulier. 

1.2.17. utiliser de façon  exacte un répertoire de vocabulaire et de structures 

courantes dans des situations prévisibles. 

1.2.18. engager une conversation prolongée sur des sujets personnels ou 

généraux. 

1.2.19. discourir de manière compréhensible dans des séquences plus 

longues de production libre. 

1.2.20. soutenir son point de vue par argumentation. 

1.2.21. s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien 

stucturée. 

1.2.22. traiter  un sujet d'actualité en exposant les avantages et les 

inconvénients des différentes possibilités. 

1.2.23. exposer en détail les objectifs et les justifications d’un projet. 

1.2.24. différencier les notions techniques concernant la linguistique 

textuelle. 

1.2.25. analyser la valeur des temps verbaux dans un discours narrartif et 

descriptif. 

1.2.26. traiter la structure linguistique et sémantique, et leur niveau 

d’équivalence. 

1.2.27. analyser les différents types du discours littéraire. 

1.2.28. maîtriser la cohérence du  discours. 

1.2.29. appliquer sur un texte littéraire les notions pragmatiques. 
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1.2.30. employer les différentes formes et constructions du discours dans 

des différents textes (argumentatif, expressif, … etc). 

1.2.31. s’exprimer par écrit en langue française correcte dans de différents 

domaines littéraires (prosodie, versification, ...etc.). 

1.2.32. écrire des textes clairs et détaillés sur une  gamme de sujets relatifs 

à ses intérêts. 

1.2.33. écrire un essai ou un rapport en exposant des raisons pour et contre 

une opinion donnée. 

1.2.34. écrire des lettres exprimant des événements ou des expériences. 

1.2.35. dégager les idées principales et secondaires d’un texte français. 

1.2.36. maîtriser l’analyse rhétorique d’un texte français. 

1.2.37. maîtriser la faculté de consulter les différents dictionnaires  

bilingues. 

1.2.38. traduire des textes littéraires en langue correcte (de l’arabe vers le 

français et le vice versa). 

1.2.39. traduire des textes dans les différents domaines (juridique, 

administratif, économique, …etc.). 

1.2.40. employer les terminologies des différents domaines. 

1.2.41. comparer les différentes écoles littéraires (classisime, romantisme, 

réalisme, ... etc.). 

1.2.42. analyser les traits caractéristiques d'un poète français. 

1.2.43. maîtriser les outils de l’analyse poétique (la versification). 

1.2.44. mettre en relief les techniques et le style d’un prosateur francais. 

1.2.45. interpréter les causes des changements littéraires à travers les 

siècles. 

1.2.46. comparer les différents aspects de la civilisation française. 

1.2.47. perfectionner les compétences analytiques d’une pièce théâtrale. 
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1.3. Le troisième critère : 

Le futur enseignant doit manifester des attitudes positives envers le 

domaine de sa spécialité. 

Les indicateurs concernant le troisième critère sont: 

1.3.1. être conscient des objectifs de l’enseignement/apprentissage de la 

langue française. 

1.3.2. comprendre l’importance de l’enseignement/apprentissage de la 

langue française. 

1.3.3. apprécier la langue française. 

1.3.4. adopter une tendance positive envers les francophones. 

1.3.5. avoir une tendance positive envers l’histoire et la culture française. 

1.3.6. apprécier le rôle de la révolution française dans la réalisation des 

Droits de l'Homme. 

1.3.7. pratiquer les activités langagières dans ou hors la classe. 

1.3.8. offrir des consultations langagières  pour tous. 

1.3.9. encourager l'apprentissage de la langue française. 

------------------------------------------------- 

2. Le deuxième domaine 

Le futur enseignant doit maîtriser les connaissances, les 

compétences et les attitudes concernant les matières supplémentaires à 

sa spécialité. 

2.1. Le premier critère : 

Le futur enseignant doit posséder un niveau convenable de 

connaissances concernant les matières appuyant sa spécialité. 
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Les indicateurs concernant ce critère sont: 

2.1.1. se familiariser avec le vocabulaire de base de la langue anglaise. 

2.1.2. comprendre des phrases isolées en anglais. 

2.1.3. comprendre des textes écrits en anglais. 

2.1.4. comprendre des expressions familières et quotidiennes anglaises. 

2.1.5. posséder les règles de la syntaxe arabe. 

2.1.6. identifier le sens correct des mots en arabe. 

2.1.7. acquérir une bonne connaissance de la langue arabe soutenue. 

2.1.8. distinguer la pensée arabe classique et moderne. 

2.1.9. reconnaître  les chefs-d’œuvre de la littérature arabe. 

2.1.10. identifier  l’impact de la culture arabe sur l’humanité. 

2.2. Le deuxième critère : 

Le futur enseignant doit perfectionner les savoir-faire (compétences) 

concernant les matières appuyant sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

2.2.1. maîtriser l’emploi des verbes de l’anglais (modes et conjugaison). 

2.2.2. exprimer ses opinions en anglais  facile. 

2.2.3. rédiger des phrases en anglais simple et correct. 

2.2.4. écrire en anglais correct et simple de courts essais. 

2.2.5. développer des sujets correspondant à des besoins immédiats. 

2.2.6. poser des questions simples en anglais sur des sujets familiers. 

2.2.7. analyser des nouvelles et des extraits de romans anglais. 

2.2.8. traduire en arabe correct les différents textes français. 

2.2.9. différencier les différents niveaux de la langue arabe. 

2.2.10. lire les différents textes en arabe correct. 

2.2.11. écrire des textes cohérents en arabe. 
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2.2.12. justifier l’importance du dialogue des civilisations. 

2.2.13. analyser l'impact des célibrités arabes sur l'humanité. 

2.2.14. analyser l'apport du mouvement des lumières dans la culture arabe. 

2.3. Le troisième critère : 

Le futur enseignant doit manifester des attitudes positives envers les 

matières appuyant sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

2.3.1. défendre les valeurs morales. 

2.3.2. valoriser la langue arabe soutenue. 

2.3.3. apprécier la rhétorique arabe. 

2.3.4. apprécier la culture et la civilisation anglophones. 

2.3.5. aimer s'exprimer en anglais. 

------------------------------------------------- 

3. Le troisième domaine 

Le futur enseignant doit avoir un niveau convenable de culture 

générale mettant l'enseignement dans un contexte culturel moderne. 

3.1. Le premier critère : 

Le futur enseignant doit manifester un niveau convenable de 

connaissances culturelles attachées à sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

3.1.1. reconnaître les critères de qualité dans le domaine de 

l’enseignement/apprentissage de la langue française. 

3.1.2. reconnaître les droits et les devoirs de l'enseignant et de l'apprenant. 

3.1.3. reconnaître les Droits de l'Enfant. 
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3.1.4. reconnaître les Droits de l'Homme. 

3.1.5. se familiariser avec les problèmes locaux et internationaux de 

l'environnement. 

3.1.6. comprendre  la nature des relations internationales. 

3.1.7. comprendre la conception de la mondialisation. 

3.1.8. posséder les connaissances essentielles au domaine de l'ordinateur et 

ses modules (programmes et certificats : ICDL). 

3.2. Le deuxième critère : 

Le futur enseignant doit perfectionner les savoir-faire 

(compétences) nécessaires attachés à sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

3.2.1. écouter les problèmes de ses élèves et les résoudre. 

3.2.2. réclamer ses droits légitimes d'une manière civilisée. 

3.2.3. participer  à résoudre les problèmes de l'environnement. 

3.2.4. appliquer les critères de la qualité dans son enseignement. 

3.2.5. expliquer les avantages et les inconvénients de la mondialisation. 

3.2.6. utiliser  l'ordinateur et l'internet au service de sa spécialité. 

3.2.7. effectuer des projets visant à défendre les Droits de l'homme, de la 

femme et de l'enfant. 

Le troisième critère : 

Le futur enseignant doit montrer des attitudes culturelles positives 

servant sa spécialité. 

Les indicateurs concernant ce critère sont: 

3.3.1. s'intéresser au  nouveau dans le domaine de l’informatique. 

3.3.2. être un citoyen autonome, conscient et responsable. 
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3.3.3. respecter les Droits de l'Homme. 

3.3.4. diffuser la culture de qualité. 

3.3.5. s'intéresser aux questions internationales. 

 ريجي برنامج إعداد معلميلخالمعايير القياسية 

 (اإلعدادي والثانوي)اللغة الفرنسية 

 المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية

 41 المعارف

 47 المهارات

 09 االتجاهات

 97 اإلجمالي

 مجال المواد المساندة

 10 المعارف

 14 المهارات

 05 االتجاهات

 29 اإلجمالي

 ةمجال المواد الثقافي

 08 المعارف

 07 المهارات

 05 االتجاهات

 20 اإلجمالي

 لخريجي كليات التربيةجدول المعايير والمؤشرات 
 (اإلعدادي والثانوي)التعليم شعبة اللغة الفرنسية 

 مجال التخصص األساسي: -1

 3-1 2-1 1-1 المعايير

 09-3-1:  1-3-1 47-2-1:  1-2-1 41-1-1:  1-1-1 المؤشرات

 

 ال التخصص المساند:مج -2

 3-2 2-2 1-2 المعايير

 05-3-2:  1-3-2 14-2-2:  -1-2-2 10-1-2:  1-1-2 المؤشرات
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 مجال التخصص الثقافي: -3

 3-3 2-3 1-3 المعايير

 05-3-3:  1-3-3 07-2-3:  1-2-3 08-1-3:  1-1-3 المؤشرات

 

 لمعايير األكاديمية القياسية لبرنامج إعداد معلما
 (اإلعدادي والثانوي)التعليم فرنسية اللغة ال

 المجال األول -1
 أن يمتلك الطالب المعلم المعارف والمهارات واالتجاهات المرتبطة بمواد تخصصه.

 . المعيار األول:1-1
 يجب أن يظهر الطالب المعلم إتقان المعارف المرتبطة بتخصصه أثناء التدريس. -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 . يميز بين علم األصوات وعلم وظائف األصوات.1-1-1

. يتعرف علي التصنيفات السمعية للنظامين الصوتيين المتحرك والساكن 1-1-2
 الفرنسيين.

 . يتعرف علي جدول الرموز الصوتية العالمية.1-1-3

. يحدد العناصر الفوقمقطعية للنظام الصوتي الفرنسي )المقاطع، التسلسل، الوصل، 1-1-4
 تنغيم(.ال

 . يستخلص العناصر الصوتية الشعرية والنثرية الكالسيكية والحديثة.1-1-5

 . يتابع محادثات باللغتين العربية والفرنسية.1-1-6

 . يميز بين أجزاء الكالم )األسماء، األفعال، الصفات، ....الخ(.1-1-7

 . يحدد الخصائص المميزة لكل جزء من أجزاء الكالم.1-1-8

 بين عناصر الجملة البسيطة والجملة المركبة.. يميز 1-1-9

 . يفهم خصائص النظام اللفظي الفرنسي.1-1-10

 . يستخلص الكلمات غير المتغيرة واستخداماتها.1-1-11

 . يعرف قواعد الترقيم.1-1-12
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 . يحدد البناءات االستفهامية، المنفية، التعجبية.1-1-13

 باشر/غير المباشر.يميز األنواع المختلفة للحديث الم. 1-1-14

 . يحدد السمات الخاصة باللغة اإلنسانية.1-1-15

. يتعرف علي وظائف علم اللغويات الفرنسية )علم وظائف األصوات، علم 1-1-16
 وظائف الكلمات، علم القواعد، ... الخ(.

 . يميز بين علم اإلشارات/الرموز وعلم اللغة.1-1-17

 ديثة لعلم اللغويات.. يفهم النظرية الكالسيكية والح1-1-18

. يتعرف علي الفروع المختلفة لعلم اللغويات )علم اللغة النفسي، علم اللغة 1-1-19
 االجتماعي، ...الخ(. 

 . يتعرف على مصادر المعطيات اللغوية.1-1-20

 . يحدد العالقة بين اللغة والمنظومة االجتماعية الثقافية.1-1-21

 ة للطبقات االجتماعية.. يتعرف على المستويات اللغوي1-1-22

 . يتعرف على خصائص االتصال اللغوي )اللفظي وغير اللفظي(.1-1-23

 . يحدد العالقة بين المعنى والموقف والسياق.1-1-24

 . يتعرف علي المفاهيم الرئيسية للبراجماثية.1-1-25

 يمتلك ثروة لغوية مرنة ومترابطة.. 1-1-26

 ألغراض الخاصة.. يتعرف على مفردات الفرنسية ل1-1-27

 . يميز بين األشكال المختلفة للمقال الفرنسي.1-1-28

 . يتعرف على المجاالت المختلفة للعمل الفرنسي )إداري، تجاري، سياحي،1-1-29

 ....الخ(.

 . يعرف نظريات وطرق الترجمة العامة والمتخصصة.1-1-30

 . يألف الطرق المختلفة للترجمة.1-1-31

 ترجمة المكتوبة.. يفهم فنيات ال1-1-32

 . يتعرف على التحرك الفكري والتنوع األسلوبي لمؤلف النص المترجم.1-1-33

. يتعرف على الفقد والتغيرات المرتبطة بالقواعد والمعني في الترجمة من وإلي 1-1-34
 الفرنسية.

 . يفهم المعني األصلي للنص.1-1-35

 . يميز بين األنواع المختلفة للنص الفرنسي.1-1-36

 . يكتشف الطرق المختلفة لتحليل نص فرنسي.1-1-37
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. يتعرف علي المدارس األدبية المختلفة )الكالسيكية، الرومانسية، الواقعية، ... 1-1-38
 الخ(.

 . يكتشف خصوصية النص األدبي الفرنسي.1-1-39

 . يتعرف علي الهيكل البنائي للمقال الفرنسي.1-1-40

 ضارة الفرنسية عبر العصور.. يعرف السمات المختلفة للح1-1-41

 . المعيار الثاني:1-2

 يجب أن يمتلك الطالب المعلم العديد من المهارات المرتبطة بتخصصه أثناء التدريس. -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 . يمتلك نطقاً جيداً للنظامين الصوتيين المتحرك والساكن الفرنسيين.1-2-1

 ي رموز صوتية.. يترجم األصوات إل1-2-2

 ...الخ(. . يحلل األجزاء المختلفة للحديث )أسماء، صفات، أفعال،1-2-3

 . يصيغ أسئلة في إطار حوار.1-2-4

 . يصرف الفعل الفرنسي بسهولة في صيغه المختلفة.1-2-5

 . يستخدم األزمنة الفعلية بدقة )تطابق األزمنة(.1-2-6

 ل والفقرات في حديث واضح ومترابط.. يستخدم المحددات المناسبة لربط الجم1-2-7

 . يحلل األشكال المختلفة للحديث المنقول )مباشر/غير المباشر(.1-2-8

 . يتقن التحليل النحوي للجملة الفرنسية.1-2-9

 . يصحح األخطاء التي تؤدي إلي سوء الفهم.1-2-10

 . يكون جمل بسيطة ومركبة سليمة.1-2-11

ة الفرنسية )فعلية، غير فعلية، خبرية، استفهامية، ... . يكون جمالً مختلفة باللغ1-2-12
 الخ(.

 يوظف كل أنواع أدوات التبعية والعطف.. 1-2-13

 . يحلل العناصر النحوصرفية للجملة الفرنسية.1-2-14

 . يحلل تركيب وتكوين وطبيعة الحديث الشفهي الفرنسي.1-2-15

 . يتحدث حديث طويل نسبياً بمعدل سرعة منتظم.1-2-16

 . يستخدم بطريقة سليمة قائمة من التراكيب الدارجة في مواقف متوقعة.1-2-17

 . يؤدي محادثة مطولة عن موضوعات شخصية أو عامة.1-2-18
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 . يتحدث بطريقة مفهومة في سياقات طويلة من اإلنتاج الحر.1-2-19

 . يدعم وجهة نظره بالحجج.1-2-20

 ة ومترابطة.. يعبر عن موضوعات مركبة بطريقة واضح1-2-21

 . يتعامل مع موضوعات الساعة مظهراً المميزات والعيوب المختلفة الممكنة.1-2-22

 . يقدم تفصيلياً مبررات وأهداف مشروع/خطة ما.1-2-23

 . يميز بين المفاهيم التقنية المتعلقة باللغة النصية.1-2-24

 . يحلل قيمة األزمنة الفعلية في حديث روائي ووصفي.1-2-25

 . يعالج البناء اللغوي والداللي ومستواهما المكافئ.1-2-26

 . يحلل األنماط المختلفة للحديث األدبي.1-2-27

 . يتقن ترابط الحديث.1-2-28

 . يطبق المفاهيم البراجماتية علي نص أدبي.1-2-29

. يوظف األشكال والتراكيب المختلفة للحديث في نصوص مختلفة )حوارية، 1-2-30
 (.تعبيرية، ... الخ

. يعبر كتابياً باللغة الفرنسية السليمة في المجاالت األدبية المختلفة )النثر، الشعر، 1-2-31
 ... الخ(.

. يكتب نصوص واضحة وتفصيلية عن مجموعة من الموضوعات المرتبطة 1-2-32
 باهتمامه.

 . يكتب مقاالً أو تقريراً شارحاً فيه األسباب المؤيدة والمعارضة لرأي ما.1-2-33

 . يكتب خطابات يعبر فيها عن أحداث وخبرات.1-2-34

 . يستخلص األفكار الرئيسية والثانوية لنص فرنسي.1-2-35

 . يتقن التحليل البالغي لنص فرنسي.1-2-36

 . يتمكن من استخدام مختلف القواميس ثنائية اللغة.1-2-37

 عكس.. يترجم نصوص أدبية بلغة سليمة من العربية إلي الفرنسية وبال1-2-38

 ...الخ(. . يترجم نصوص في مجاالت مختلفة )قضائية، إدارية، اقتصادية،1-2-39

 . يستخدم المصطلحات في مختلف المجاالت.1-2-40

 ...الخ(. . يقارن المدارس األدبية المختلفة )الكالسيكية، الرومانسية، الواقعية،1-2-41
 . يحلل السمات المميزة لشاعر فرنسي.1-2-42

 ن أدوات التحليل الشعري.. يتق1-2-43

 . يبرز فنيات وأسلوب كاتب فرنسي.1-2-44
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 . يفسر أسباب التغيرات األدبية عبر القرون.1-2-45

 . يتمكن من المهارات التحليلية للمسرحية.1-2-46

 . يمتلك فن السرد والوصف.1-2-47

 . المعيار الثالث:1-3

 ل تخصصه.يظهر الطالب المعلم االتجاهات اإليجابية نحو مجا -

 -المؤشرات الداله على هذا المعيار هي:

 . يعي أهداف تعليم/تعلم اللغة الفرنسية.1-3-1

 . يفهم أهمية تعليم/تعلم اللغة الفرنسية. 1-3-2

 . يقدر اللغة الفرنسية.1-3-3

 . يمتلك اتجاهاً إيجابياً نحو متحدثي اللغة الفرنسية. 1-3-4

 التاريخ والحضارة الفرنسية.. يمتلك اتجاهاً إيجابياً نحو 1-3-5

 . يقدر دور الثورة الفرنسية في نشر/تحقيق حقوق اإلنسان.1-3-6

 . يمارس األنشطة اللغوية داخل وخارج الفصل.1-3-7

 . يقدم النصائح اللغوية للجميع.1-3-8

 . يشجع تعلم اللغة الفرنسية.1-3-9

------------------------------------------------- 
 لمجال الثانيا -2

أن يمتلك الطالب المعلم المعارف والمهارات واإلتجاهات الخاصة بالمواد المساندة 
 لتخصصه.

 . المعيار األول:2-1
 يجب أن يمتلك الطالب المعلم مستوى مناسبًا من المعارف للمواد المساندة لتخصصه. -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 ساسية للغة اإلنجليزية.. يألف المفردات األ2-1-1

 .. يفهم جمالً مفردة/منفصلة باللغة اإلنجليزية2-1-2
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 . يفهم النصوص المكتوبة باللغة اإلنجليزية.2-1-3

 . يفهم التعبيرات الدارجة واليومية اإلنجليزية.2-1-4

 . يمتلك القواعد النحوية السليمة للغة العربية.2-1-5

 مات اللغة العربية.. يتعرف علي المعني الصحيح لكل2-1-6

 . يكتسب معرفة جيدة باللغة العربية الفصحى.2-1-7

 . يميز بين الفكر العربي الكالسيكي والحديث.2-1-8

 . يتعرف علي األعمال األدبية العربية الشهيرة.2-1-9

 . يتعرف علي تأثير الثقافة العربية علي اإلنسانية.2-1-10

 . المعيار الثاني:2-2

 طالب المعلم المهارات للمواد المساندة لتخصصه.يجب أن يتقن ال -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 . يتقن استخدام أفعال اللغة اإلنجليزية )صياغة وتصريف(.2-2-1

 . يعبر عن آرائه باللغة اإلنجليزية البسيطة.2-2-2

 . يحرر جمالً بسيطة وسليمة باللغة اإلنجليزية.2-2-3

 ت قصيرة بلغة إنجليزية بسيطة وصحيحة.. يكتب مقاال2-2-4

 . يتناول موضوعات تتوافق مع الحاجات المعاصرة.2-2-5

 . يطرح أسئلة بسيطة باللغة اإلنجليزية حول موضوعات مألوفة/دارجة.2-2-6

 . يحلل قصص وأجزاء من روايات إنجليزية.2-2-7

 . يترجم إلي لغة عربية سليمة النصوص الفرنسية.2-2-8

 يز بين مختلف مستويات اللغة العربية )صرف، نحو، معني(.. يم2-2-9

 . يقرأ مختلف أنواع النصوص بلغة عربية سليمة.2-2-10

 . يكتب نصوص مترابطة باللغة العربية.2-2-11

 . يفسر أهمية الحوار بين الحضارات.2-2-12

 . يحلل تأثير المشاهير العرب علي اإلنسانية.2-2-13

 ة التنوير في الثقافة العربية.. يحلل إسهام حرك2-2-14
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 . المعيار الثالث:2-3

 يجب أن يظهر الطالب المعلم اتجاهًا ايجابيًا نحو المواد المساندة لتخصصه. -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 . يدافع عن القيم األخالقية.2-3-1

 . يقدر اللغة العربية الفصحى.2-3-2

 . يقدر البالغة العربية.2-3-3

 . يقدر الثقافة والحضارة اإلنجليزية.2-3-4

 . يحب التعبير باللغة اإلنجليزية.2-3-5

------------------------------------------------- 
 المجال الثالث -3

أن يمتلك الطالب المعلم مستوى مناسبًا من الثقافة العامة واضعًا التدريس فى 
 سياق ثقافى مستنير.

 ل:المعيار األو. 3-1
يجب أن يظهر الطالب المعلم مستوى مناسب من المعارف الثقافية المرتبطة  -

 بتخصصه.

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 .مجال تعليم/تعلم اللغة الفرنسية. يتعرف علي معايير الجودة في 3-1-1

 . يتعرف علي حقوق وواجبات المعلم والمتعلم.3-1-2

 ل.. يتعرف علي حقوق الطف3-1-3

 . يتعرف علي حقوق اإلنسان.3-1-4

 . يتفهم المشاكل المحلية والدولية في مجال البيئة.3-1-5

 . يفهم طبيعة العالقات الدولية.3-1-6

 . يفهم معني العولمة.3-1-7

. يمتلك المعارف األساسية فى مجال الحاسوب وبراجمه ) الرخصة الدولية 3-1-8
 للحاسوب(.
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 . المعيار الثاني:3-2

 ب أن يتقن الطالب المعلم المهارات األساسية المرتبطة بتخصصه.يج -

 -المؤشرات الدالة على هذا المعيار هي:

 . يستمع لمشكالت تالميذه ويحلها.3-2-1

 . يطالب بحقوقه المشروعة بطريقة متحضرة.3-2-2

 . يشارك في حل مشكالت البيئة.3-2-3

 . يطبق معايير الجودة في تدريسه.3-2-4

 شرح إيجابيات وسلبيات العولمة.. ي3-2-5

 . يستخدم الكمبيوتر واإلنترنت لخدمة مجال تخصصه.3-2-6

 . ينفذ مشروعات تهدف للدفاع عن حقوق الرجل، والمرأة، والطفل.3-2-7

 . المعيار الثالث:3-3

 يجب أن يظهر الطالب المعلم اتجاهات ثقافية ايجابية تخدم تخصصه. -

 -معيار هي:المؤشرات الدالة على هذا ال
 . يهتم بكل جديد في مجال الحاسوب.3-3-1

 . يكون مواطن مستقالً، وواعياً ومسئوالً.3-3-2

 . يحترم حقوق اإلنسان.3-3-3

 . ينشر ثقافة الجودة.3-3-4

 . يهتم بمتابعة المشكالت/القضايا الدولية.3-3-5
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 اسيةالمعايير األكاديمية القي

 إلعداد معلم التاريخ للتعليم اإلعدادي والثانوي 
 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 33 معيار المعارف

 24 معيار المهارات 65
 8 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 14 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 29
 6 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 3 معيار المعارف

 5 معيار المهارات 10
 2 معيار االتجاهات

 

 (1المجال األول: مجال التخصص األساسي )

 المعيار األول
بتخصةةص التةةاريخ فةةي  مةةن المعةةارف المتعلقةةة يظهةةر الطالةةب المعلةةم تمكنةةاً  -1-1

 عملية التدريس :
  :المؤشرات

 عة علم التاريخ.عبيالعالن المعلم  يتعر  -1-1-1
  ا تفلير األدداأ التاريتية. األدلة وا يارمهمية  العالن المعلم يفلر -2-1-1

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانويةالتاريخ برنامج إعداد معلمي اللغة  - 4
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 المصعلدال عال الصلة بمجا، علم التاريخ.العالن المعلم يلرح  -3-1-1
 العدجة بين مجا، علم التاريخ والعلوم االجتماعية األترر.العالن المعلم  يبين -4-1-1
 ا، علم التاريخ.مداهج البدأ  ا مج يلتتدم العالن المعلم  -5-1-1
 تجاا بعض القضايا التاريتية. مبررا   دكما  العالن المعلم يصدر  -6-1-1
 تاريتية عديدة. برز المؤرتين  ا عصورمرلهامال العالن المعلم  يتعر   -7-1-1
 مهم دظريال تفلير التاريخ. العالن المعلم يتعر   -8-1-1

 .لويائا باعتبارها من مهم مصادر الكتابة التاريتيةا العالن المعلم يدل، -9-1-1

ا التاريتيررررة )الليالرررريةي االجتصرررراديةي القضرررراي يتعررررر  العالررررن المعلررررم مهميررررة درالررررة -10-1-1
  ا د، العديد من الملكدل المعاصرة. .......(.ةاالجتماعي

عصررر  التصرائب واللرمال التاريتيرة والدضرارية لمصرر  را العالرن المعلرم يتعرر  -11-1-1
 جب، األلرال الفرعودية. ما

مصر تد، عصر األلرال اريتية والدضارية ليلتعرض العالن المعلم األدداأ الت -12-1-1
 الفرعودية 

مظاهر تعور دضارة بدد اليودان ودضارة الرومران وعدجراتهم  العالن المعلم يداجش -13-1-1
 وعدجتهم بدضارة مصر  التارجية

 األهميررررة التاريتيررررة لدضررررارال برررردد اللرررررا القررررديم )العرررررااي العالررررن المعلررررم يتعررررر  -14-1-1
 قدم المعر ة اادلادية.وملاهمتها  ا ت اليمن( لورياي

 لمال المجتمع العربا جب، ظهور االدم.العالن المعلم  يتعر  -15-1-1

جويرة وعلرر مدرع عهرد الرلرو،  دضرارةالدعوة االردمية  را  العالن المعلم دور يلرح -16-1-1
 صلل اهلل علي  وللم دتل ادتهاء عصر التد ة العبالية.

وربررا  ررا العصررور الولررعل رميررا دررو، لررير دركررة الترراريخ  ررا م العالررن المعلررم يصرردر -17-1-1
 ولماعا؟(. م تقدميا  م )ه، كان تراجعيا  

 العدجة بين الدولة والبابوية  ا موروبا  ا العصور الولعل.  العالن المعلميداجش  -18-1-1

مدررع القرررن اللررادس علررر األدررداأ التاريتيررة  ررا موروبررا يلرررح العالررن المعلررم تعررور  -19-1-1
 دتل القرن التالع علر.
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لبان والعوام، التا تؤدر الدهيار بعض الدضارال بعرد األ العالن المعلم يلتتلب -20-1-1
 جوتها وعلر عدد درالة تاريخ العرن  ا المهرن واألددلس .

الرردوا ع االلرررتعمارية وراء الدرررون الصررليبية ودركررة الكلرررو   العالررن المعلررم يدرراجش -21-1-1
 الجهرا ية.

 يينيرتلرريد مدرروا، مصررر زمررن الرردويدل الملررتقلة )عولررودييني العالررن المعلررم يلرررح -22-1-1
  اعميين(. 

لرررررردما بكوروبررررررا زمررررررن الدولررررررة األيوبيررررررة عدجررررررة العررررررالم اا العالررررررن المعلررررررم يدرررررراجش  -23-1-1
 والمملوكية.

وروبررررا الدررررديأ وعدجترررر  بفكرررررة برررردايال ومدمررررح الترررراريخ األ العالررررن المعلررررم يلرررررح  -24-1-1
 االلتعمار لدر العديد من الدو، األوربية.

تين)اللرمالية ل الهامة لتاريخ األمريكوالمدعا المراد، التاريتية العالن المعلم يلرح  -25-1-1
 .ودتل ا ن والجدوبية(  ا القردين اليامن علر والتالع علر الميدديين

عبيعة العدجة بين موروبا من جهة وك، مرن ملريا وا  ريقيرا  را  العالن المعلم يتعر   -26-1-1
 العصر الدديأ.

مدرررع  جدبرررا  رررا لرررئون مصرررر الداتليرررةالتررردت، األ مظررراهر العالرررن المعلرررم يلرررتعرض -27-1-1
 تو يا . يالدملة الفردلية دتل عصر التديو 

برين مظراهر الدركرة الوعديرة ومقاومرة االدرتد، البريعرادا  را  العالرن المعلرم يقارن  -28-1-1
 وروبا  ا بدد المهرن العربا وبدد اللام.مصر ومييلتها من مقاومة االدتد، األ

مرررن ديرررأ  (1952-1919برررين اليرررورال المصررررية الكبررررر ) العالرررن المعلرررم يقرررارن  -29-1-1
 األلبان واألدداأ والدتائج ومييلتها من يورال العرن  ا بدد اللام والعراا.

دركرررال التدررررر الررروعدا  رررا متتلررر  البلررردان مدكامرررا  علرررا  العالرررن المعلرررم يصررردر -30-1-1
 العربية التا ظهرل عقن الدرن العالمية اليادية.

 1952يرورة  مدرعمرل بها مصرر  التااألدداأ التاريتية الهامة  العالن المعلميدل،  -31-1-1
 ودتو، مصر مردلة اللدم. 1973توبر مكدتل ادتصار 

 .وب التاريتيةالدص العالن المعلم يدل، -32-1-1
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 القضايا الرئيلية والفرعية  ا الدب .  العالن المعلم يلتعرض -33-1-1

 المعيار الثاني
 يمتلك الطالب المعلم العديد من المهارات المتضمنة في تخصص التاريخ -1-2

 :المؤشرات
 :من البرنامج أن يكون قادرا على أن الطالب المعلمبعد انتهاء  يتوقع 

 بين مدداأ الزمن اليدأ الماضا والداضر والملتقب،. العالن المعلم يقارن - 1-2-1
 عبر الزمن.  التهير والتمرار يت العالن المعلميفلر  - 2-2-1
 مهارال البدأ التاريتا.يتمكن العالن المعلم من  - 3-2-1
 والزمدية بدجة . ائع التاريتيةالتر  العالن المعلم يرلم - 4-2-1
 األدداأ التاريتية ترتيبا  زمديا  .  العالن المعلميرتن  - 5-2-1

 بين األلبان الدقيقية واأللبان المعلدة .  يوازن  - 6-2-1

 بين األلبان والدتائج للددأ التاريتا.  العالن المعلميربع  - 7-2-1

 . ها المتتلفةمن مصادر المعلومال والدقائا التاريتية  العالن المعلميلتدتج  - 8-2-1

 الدكم  ا ضوء توا ر األدلة . العالن المعلم يصدر - 9-2-1

المرتبعررة يكتررن العالررن المعلررم تقررارير يظهررر  يهررا رميرر  الترراب  ررا تقررويم المعلومررال  - 10-2-1
  باألدداأ التاريتية.

العالرررن المعلرررم البيادرررال والمعلومرررال الرررواردة  رررا التررررائع التاريتيرررة ي والجرررداو،  يفلرررر - 11-2-1
 واأللكا،.

 . ا مواج  متتلفة  األدلة التاريتية العالن المعلم تدميلت  12-2-1

 بين الدقائا وا راء واأللاعير .  العالن المعلم يميز - 13-2-1

 العالن المعلم المدمح الرئيلة لفترة الدكم العيمادا للمدعقة العربية. يلتعرض 14-2-1

 بين الملكلة والملكدل عال العدجة .  العالن المعلم يماي، - 15-2-1

 مهارال التعام، مع المصادر التاريتية األولية واليادوية. لمعلميتقن العالن ا - 16-2-1

 المادة التاريتية .  العالن المعلميدل،  - 17-2-1
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يكترررن العالرررن المعلرررم العالرررن المعلرررم تقريرررر عرررن زيرررارال المواجرررع التاريتيرررة المتتلفرررة  - 18-2-1
 والمتاد  

 تية .ولائ، تكدولوجية للدصو، علل المعلومال التاري العالن المعلميلتتدم  - 19-2-1

 ملئلة تاريتية صياغة صديدة . العالن المعلم يصيغ - 20-2-1

 . وبيادية لألدداأ التاريتيةملكا، تتعيعية  العالن المعلميرلم  - 21-2-1

 األدلة التاريتية. العالن المعلم يلتتدم - 22-2-1

 الدصوب التاريتية المتتلفة. المعلومال التا تتضمدها بين  العالن المعلم يقارن - 23-2-1

 بين األدلة التاريتية المتتلفة للدب الوادد .  مالعالن المعل يوازن - 24-2-1

 المعيار الثالث
 يبدي الطالب المعلم اتجاهات ايجابية بناءة نحو تخصص التاريخ -1-3

 :المؤشرات
 بالقيم األلالية التا اكتلبها من درالة التاريخ. العالن المعلم يتدلل 1-3-1

 ر يقا ة اللدم .وتقبل  ودل اهتماما بضرورة  هم ا تر العالن المعلميظهر  2-3-1

اابررداع العلمررا والفدررا التررا دظيررل بهررم  اتجاهررال ايجابيررة ددررو العالررن المعلررم يظهررر 3-3-1
 مصر  ا العصور الفرعودية المتتلفة.

يلعر العالن المعلم بالفتر لدور دضارال اللرا القرديم  را االرهام  را تعرور الفكرر  4-3-1
 اادلادا.

دلررر العلررم  ررا العررالم وجررل الظرردم  ضرر، الدضررارة االرردمية  ررا  العالررن المعلررم يقرردر 5-3-1
 .الدضاري  ا موروبا

 جيمة الوددة ااجليمية لمواجهة التدديال والملكدل المعاصرة. العالن المعلميقدر  6-3-1

الدفرراظ علررا بررالفتر للتضررديال التررا جرردمها األجررداد  ررا لرربي،  العالررن المعلررميلررعر  7-3-1
 متعاجبة.التاريتية العصور العبر  التقد، وعدهم

دور مصرررر الدضررراري  رررا ملررراددة لرررقيقاتها مرررن الررردو، العربيرررة  لرررن المعلرررمالعا يقررردر 8-3-1
 واا ريقية  ا تدرير كام، ترابهم الوعدا.
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 (2المجال الثاني: مجال التخصص المساند)

 المعيار األول
أن يمتلةةك الطالةةب المعلةةم مسةةتوى مناسةةب مةةن المعةةارف فةةي المةةواد الدراسةةية  -2-1

 المساندة لتخصص التاريخ.
  :المؤشرات

وعدجتررر  برررالعلوم  علرررم االجتمررراع وموضررروعات  ومجاالتررر  عبيعرررة العالرررن المعلرررم يتعرررر  1-1-2
 األترر

 جيام القومية العربية  ا العصر الدديأ.التا تعوا ملكدل ال العالن المعلم يدل، 2-1-2

 دور الوعا القوما  ا مواجه  التدديال المدلية والتارجية. العالن المعلم يلرح 3-1-2

 كة تاريخ الفكر االجتماعا واهم جضاياا وروادا.دل العالن المعلميتتبع  4-1-2

-المفرررراهيم -)الدقررررائا مررررن البديررررة المعر يرررة للجهرا يررررا العبيعيررررة العالررررن المعلررررم يرررتمكن 5-1-2
 الدظريال(. -القوادين

التصررررائب المداتيررررة لألجرررراليم الجهرا يررررة المتتلفررررة علررررل لررررعح  العالررررن المعلررررميلرررررح  6-1-2
 األرض.

-المفرررراهيم -ر يررررة للجهرا يررررا ااجليميررررة )الدقررررائامررررن البديررررة المع العالررررن المعلررررميررررتمكن  7-1-2
 الدظريال(. -القوادين

التصررائب العامررة لرردو، درروض الديرر، والملرركدل المتتلفررة  العالررن المعلررم يلررتعرض 8-1-2
 بيدها.

 -المفرراهيم -مررن البديررة المعر يررة للجهرا يررا االجتصررادية )الدقررائا العالررن المعلررم يررتمكن 9-1-2
 الدظريال(. -القوادين

 ير توزيع اليروال العبيعية  ا جيام الدضارال اادلادية.م المعلمالعالن  يتعر  10-1-2

يا المتتلفررررة داترررر، دور الجهرا يررررا  ررررا درالررررة الملرررركدل والقضررررا العالررررن المعلررررم يلررررح 11-1-2
 المجتمع المصري
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 -المفررراهيم -مرررن البديرررة المعر يرررة للجهرا يرررا الليالرررية )الدقرررائا العالرررن المعلرررم يرررتمكن 12-1-2
 الدظريال( -القوادين

لعالرررن المعلرررم التصرررائب الجهرا يرررة لقرررارال العرررالم المتتلفرررة عبيعيرررا  وبلرررريا  ا يتعرررر  13-1-2
 واجتصاديا  ولياليا .

يدرراجش العالررن المعلررم القضررايا والملرركدل عال األبعرراد االجتصررادية واالجتماعيررة علررل  14-1-2
 الملتور العربا.

 يالمعيار الثان

اندة لتخصةةةص يةةةتقن الطالةةةب المعلةةةم المهةةةارات الالزمةةةة تجةةةاه المةةةواد المسةةة -2-2
 التاريخ: 
  سالمؤشرات

برز الملكدل االجتماعية الترا ملرهم علمراء االجتمراع ميكتن العالن المعلم بديا عن  1-2-2
  ا دلها.

 الملكدل البديية المرتبعة بمجا، الجهرا يا . العالن المعلم يتقصل 2-2-2

 للملكدل المرتبعة بمجا، الجهرا يا. دلوال   العالن المعلم يقترح 3-2-2

 المتعلمين علل تدمية مهارال المددظة والتصدي . المعلم العالن يلاعد 4-2-2

 الظاهرال علل لعح الكرة األرضية. العالن المعلم يوزع 5-2-2

 مهارال التفكير العلما . العالن المعلم يتقن  6-2-2

 الترائع المتتلفة بصورة صديدة. العالن المعلم يرلم 7-2-2

 الترائع المتتلفة ويلتدتج المعلومال مدها. العالن المعلم يدل، 8-2-2

 المعر ة الجهرا ية  ا مجاالل الدياة المتتلفة. العالن المعلم يلتتدم 9-2-2

 المعيار الثالث
 المواد المساندة لتخصص التاريخ يبدى الطالب المعلم اتجاهات ايجابية نحو -2-3

  سالمؤشرات
 دلادا.ير الفكر اارلهامال علماء االجتماع  ا تعو  العالن المعلم يقدر 1-3-2
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 جيمة البيئة وضرورة المدا ظة عليها العالن المعلم يقدر 2-3-2

 ما ادعم ب  اهلل علل اادلان  ا الكونالعالن المعلم جوادن  يقدر 3-3-2

 مكادة مصر والوعن العربا بين دو، العالم  العالن المعلم يقدر 4-3-2

ة رؤيتهررا  را رعررار التدوعرال العبيعيرة والبلرررية واالجتصرادية وكيفير العالرن المعلررم يقردر 5-3-2
 متكام،

 درالة الجهرا يا بفروعها المتتلفة اتجاها ايجابيا ددو العالن المعلميظهر  6-3-2

 (3الثقافي ) مجال التخصص :المجال الثالث

 المعيار األول:
 يظهر الطالب المعلم مستوى مناسب من المعارف الثقافية المرتبطة بالتاريخ. -3-1

 المؤشرات: 
واالجتصرررررادي  اهرررررم القضرررررايا المعاصررررررة  رررررا المجرررررا، الليالرررررم يتعرررررر  العالرررررن المعلرررررم 1-3-3

 واالجتماعا والعلما والتكدولوجا.

يبرردر العالررن المعلررم رميرر   ررا كيفيررة مواجهررة الملرركدل البيئيررة علررل الملررتور المدلررل  2-3-3
 والقوما والعالما.

مهررم المبررادئ المتضررمدة  ررا مييرراا دقرروا اادلرران الصررادر عررن  العالررن المعلررم يتعررر  3-3-3
 مم المتددة.مدظمة األ

 المعيار الثاني:
 يتقن الطالب المعلم المهارات الالزمة المرتبطة بمادة التاريخ. -3-2

 المؤشرات:
 .وعالميا   وعربيا   األدداأ الجارية مدليا   العالن المعلميتابع  1-2-3

 اللهة العربية بدجة جراءة وكتابة. العالن المعلم يلتتدم 2-2-3

 ض القضايا والملكدل.لبع ةترائع مفاهيمي العالن المعلميرلم  3-2-3

 من مهارال التتدام الدالن ا لا. العالن المعلم يتمكن 4-2-3
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المهررارال الدياتيررة الدزمررة لدرر، الملرركدل اليوميررة داترر، المدرلررة  يررتقن العالررن المعلررم 5-2-3
 وتارجها.

 المعيار الثالث:
 يبدي الطالب المعلم اتجاهات ثقافية ايجابية بما يخدم مادة التاريخ. -3-3

   المؤشرات:
 التكدولوجيا  ا د، الملكدل. و دور البدأ العلما العالن المعلم يقدر 3-3-3

 اهتماما بالدفاظ علا دقوا ا ترين وملاعدتهم وادترام التدوع . العالن المعلميبدي  4-3-3
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 م اإلعدادي والثانويالمعايير األكاديمية القياسية إلعداد معلم الجغرافيا للتعلي

 
 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 37 معيار المعارف

 21 معيار المهارات 69
 11 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 16 معيار المعارف

 7 معيار المهارات 30
 7 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 3 المعارفمعيار 

 5 معيار المهارات 10
 2 معيار االتجاهات

 

(1المجال األول: مجال التخصص األساسي )  

 المعيار األول:
 يظهر الطالب المعلم تمكنا من المعارف الجغرافية في عملية التدريس - 1-1

 :المؤشرات
 -المفررراهيم –الدقائا العبيعيرررة)للجهرا يرررا  المعر يرررة البديرررة مرررن العالرررن المعلرررم تمكنيررر  -1-1-1

    األترروعدجتها بالفروع  الدظريال( –القوادين -التعميمال

 -المفررراهيم–للجهرا يرررا البلررررية ) الدقرررائا  المعر يرررة البديرررة مرررن العالرررن المعلرررم تمكنيررر  -2-1-1
    األتررالدظريال.( وعدجتها بالفروع  -التعميمال  - القوادين

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية الجغرافياعلمي برنامج إعداد م - 5
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 -المفررراهيم–ا ااجليميرررة )  الدقرررائا للجهرا يررر المعر يرررة البديرررة مرررن العالرررن المعلرررم تمكنيررر -3-1-1
      األتررالدظريال( وعدجتها بالفروع  –القوادين  -التعميمال

 -المفرراهيم –للجهرا يررا االجتصررادية )الدقررائا المعر يررة البديررة مررن العالررن المعلررم تمكنيرر -4-1-1
     األتررالدظريال( وعدجتها بالفروع  –القوادين -التعميمال 

 -المفرررراهيم –)الدقائاةللجهرا يررررا الليالرررري ةالبديررررة المعر يرررر نمرررر العالررررن المعلررررم تمكنيرررر -5-1-1
     األتررالدظريال( وعدجتها بالفروع  –القوادين -التعميمال

 ا.عبيعته و الجهرا يا ماهية العالن المعلم يداجش -6-1-1

الجهرا يا عبر العصور ودور علماء العرن والمللمين  علم تعورالعالن المعلم  يتعر  -7-1-1
  ا تعورها.

  رررررا المتضرررررمدة األلالرررررية المهرررررارال و التعميمرررررال و المفررررراهيم لعالرررررن المعلرررررما يلررررررح -8-1-1
  بفروعها المتتلفة. الجهرا يا

 را األجراليم المتتلفرة ) الروعن  العبيعيرة المتهيررال برين العدجرال العالرن المعلرم يلرح  -9-1-1
 مصر......... (.  -العربا 

 .لكرة األرضيةتعور توزيع اليابس والماء علا لعح ا العالن المعلم يتتبع -10-1-1

 بين مدواع العمران المتتلفة علا لعح األرض.  العالن المعلم يميز -11-1-1

 عبيعة جهرا ية الدق، والتجارة والعوام، الجهرا ية المؤيرة  يهما. العالن المعلم يداجش -12-1-1

دظرررم المعلومرررال الجهرا يرررة وتكييراتهرررا المتتلفرررة  رررا علرررم ماهيرررة  العالرررن المعلرررم يلررررح -13-1-1
 الجهرا يا والمجتمع. 

صررورة جهرا يرررة لرراملة للعرررالم العربررا والعرررالم االرردما بصرررورت   العالررن المعلرررم نكرروِ ي   -14-1-1
 المعاصرة. 

من ملالين درالة الجهرا يا وتعبيا علر علا بعض األجاليم مير،  العالن المعلميتمكن  -15-1-1
 مصر.

التصررررائب المداتيررررة لألجرررراليم الجهرا يررررة المتتلفررررة علررررا لررررعح  العالررررن المعلررررميلرررررح  -16-1-1
 دل المداتية وكيفية مواجهتها.األرض والملك

مررن مفرراهيم الجهرا يررا العبيررة واألبعرراد البيئيررة لألمررراض ومقرراييس  العالررن المعلررم يررتمكن -17-1-1
 الصدة والمرض  ا المجتمع. 

 مفاهيم الزراعة والعوام، المؤيرة  يها ومدماعها  ا دو، العالم.  العالن المعلم يتعر   -18-1-1

والبيئرررة  اادلرررانهرا رررا  رررا دررر، ملررركدل الفكرررر الج رلرررهامال العالرررن المعلرررم يلررررح  -19-1-1
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 والمجتمع.

التعررررور الجهرا ررررا للبيئررررة  ررررا الدضررررارال المتتلفررررة مررررن تررررد،  العالررررن المعلررررميتتبررررع  -20-1-1
 الجهرا يا التاريتية

اتررر  تعرررور علرررم األرصررراد الجويرررة ومجاالتررر  وكيفيرررة الرررتتدام مدو  العالرررن المعلرررم يتعرررر  -21-1-1
 رتر وعدجات  بفروع الجهرا يا األ

مهميرررة البيادرررال الجهرا يرررة وعررررا تمييلهرررا وكيفيرررة االلرررتفادة مرررن  المعلرررم العالرررن يلررررح  -22-1-1
 األلالين اادصائية  ا علم الجهرا يا 

التصرررائب الجهرا يرررة لقرررارال العرررالم المتتلفرررة عبيعيرررا وبلرررريا  العالرررن المعلرررم يتعرررر  -23-1-1
 اجتصاديا ولياليا

 لعوام، المؤيرة  يها للجهرا يا الديوية وا األلاليةمن المفاهيم  العالن المعلميتمكن  -24-1-1

ميدان جهرا ية الصرداعة وعوامر، توعدهرا واألجراليم الصرداعية  را  العالن المعلم يتعر  -25-1-1
 العالم مع رععاء مميل  لها وآيارها  ا تعور الدضارة اادلادية 

لكا، اللعح  العالن المعلم يلرح -26-1-1  المفاهيم الجيمور ولوجية المتتلفة وا 

 –الهجررة -البراكين  –الزالز،  –تلوأ البيئة )  معاصرةال القضايا العالن المعلم يداجش -27-1-1
  ا ااعار الجهرا ا(  االدفجار اللكادا.... 

جدور الليالال البيئية العالمية وااجليمية والمدلية  ا التعام، مرع  العالن المعلمم يقو  -28-1-1
 الملكدل الجهرا ية والبيئية المتتلفة  

لجهرا يررة الجريمررة وتعورهررا وعدجتهررا بررالفروع  ةالبديررة المعر يرر مررن العالررن المعلررم تمكنيرر -29-1-1
  األتررللجهرا يا والعلوم  األترر

 المعلم في ضوء ما يختاره الطالب 
المقصررود بااللتلررعار عررن بعررد وتعررورا الترراريتا ومهميترر  بالدلرربة  العالررن المعلررميلررح  -30-1-1

 للمجتمع

بابها وكيفيرررة األتعرررار البيئيرررة وتعوراتهرررا ومصرررادرها وملررر عبيعرررة العالرررن المعلرررم يلررررح -31-1-1
 مواجهتها 

عبيعة علم االديروبولوجا والملكدل التا يتداولها وعرا البدأ  العالن المعلم يتداو، -32-1-1
  ي  وعدجت  بعلم الجهرا يا  

مهمية علم التتعيع وعدجت  بالجهرا يا ودورهما  ا د، ملكدل  العالن المعلم يداجش -33-1-1
 المجتمع
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ال ومهميتهررررا وميرررردان  الجهرا يررررا الفلكيررررة ميرررردان جهرا يررررة الترررردم العالررررن المعلررررم يلرررررح -34-1-1
 وتعورهما وعدجتهما بالعلوم األترر 

ميدان ومهمية جهرا ية الليادة وتعورها وعدجتها برالعلوم األتررر  العالن المعلم يداجش -35-1-1
 ومقومال الليادة ومدواعها والتتعيع الليادا 

أ  ي  وعدجتر  بفرروع ميدان علم االجتصاد ومفاهيم  ومداهج البد العالن المعلم يداجش -36-1-1
 كلة االجتصادية  ا مصرمع التعبيا علا الملترر جهرا يا والعلوم األال

للجهرا يا والعلوم  األترر ية الجريمة وعدجتها بالفروع ميدان جهرا العالن المعلم يداجش -37-1-1
 . األترر

 الثاني المعيار
 رافيا يمتلك الطالب المعلم العديد من المهارات المتصلة بمادة الجغ -1-2

  المؤشرات:
  . العالن المعلم من مهارال البدأ العلما  ا مجا، الجهرا يا يتمكن 1-2-1

 دلو، الملكدل الجهرا ية  ا البيئة المدلية والمجتمع.  العالن المعلميعبا  2-2-1
  ا البيئة والمجتمع الدياتية الملكدل د،  ا التفكير مهارال العالن المعلم يلتتدم 3-2-1
يال العمرر، الميرردادا وكيفيررة كتابررة تقررارير مو مترجررال الدرالررة ملالرر العالررن المعلررميررتقن  4-2-1

 الميدادية.
 ببعض العمليال الملادية لرلم تريعة . العالن المعلم يقوم 5-2-1
دصائيا.  العالن المعلم يمي، 6-2-1  البيادال الجهرا ية بياديا وا 
 المداعا الجا ة علا لعح األرض  العالن المعلميوزع  7-2-1
  جهرا ية  ا األ رع المتتلفة عالس الألا العالن المعلميعد  8-2-1

 بالتتدام مدوال البدأ الجهرا ا  الظاهرال الجهرا ية العالن المعلميرصد   9-2-1

 علا لعح األرض. البلرية والعبيعية الظاهرال الجهرا ية  العالن المعلم يوزع 10-2-1

 ملالين البدأ الجهرا ا لد، الملكدل  ا البيئة والمجتمع. العالن المعلم يوظ  11-2-1

 الترائع الجهرا ية المتتلفة. المعلم العالنيرلم  12-2-1

 البيادال الجهرا ية و قا لقواعد مدهج البدأ الجهرا ا العالن المعلم يدل، 13-2-1

 والمصرررررعلدال الرمررررروزالجرررررداو، والرلررررروم البياديرررررة و و  لتررررررائعا العالرررررن المعلرررررميوظررررر   14-2-1
 .الصديدة ةالجهرا ي

 لفكرية كالعولمة وغيرها المععيال الليالية العالمية واالتجاهال ا العالن المعلميدل،  15-2-1



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

176 

\ 

 . األجدبيةم دصوصا جهرا ية باللهة العالن المعل يقرم 16-2-1
  األجدبيةالمصعلدال الجهرا ية باللهة  العالن المعلم يجمع 17-2-1

 الترائع دلن مدواعها ومهميتها  العالن المعلميصد   18-2-1

الترررررائع المتتلفررررة والرلرررروم والجررررداو، والصررررور الجويررررة ويلررررتدتج  العالررررن المعلررررم يدلرررر، 19-2-1
 لمعلومال مدها ا

 توجي ..............( –للتريعة ) رلم  األلاليةمن المهارال  العالن المعلم يتمكن 20-2-1
 عرا جياس الملادال وعرا التكبير والتصهير وتصديفال الترائع العالن المعلميتقن  21-2-1

 الثالث: المعيار
 يبدي الطالب المعلم اتجاهات ايجابية بناءة نحو الجغرافيا  -1-3

  المؤشرات:
 . المتتلفة الدياة مجاالل  ا الجهرا ية المعر ة  مهمية العالن المعلم يقدر 1-3-1
 جيمة التقدم العلما للفرد والمجتمع وكيفية االلتفادة مد . العالن المعلم يبرز 2-3-1

جيمررررة ووظيفيررررة الجهرا يررررا والترررررائع  ررررا التتعرررريع لدرررر، ملرررركدل  العالررررن المعلررررم يقرررردر 3-3-1
 المجتمع.

 األلالين الكمية  ا الدرالال الجهرا ية.بالتتدام اهتمام  العالن المعلم يبدي 4-3-1

 الدعم التا ادعم اهلل بها علا اادلان  ا الكون. العالن المعلم يقدر 5-3-1

 عور األبداأ الجهرا ية .تدور الدظم التكدولوجية  ا  العالن المعلميقدر  6-3-1

 وليالرررريا   مكادررررة مصررررر والرررروعن العربررررا بررررين دو، العررررالم عبيعيررررا   العالررررن المعلررررميقرررردر  7-3-1
 .واجتصاديا  

وكيفيررة  ) البيئيررة (التدوعررال العبيعيررة والبلرررية واالجتصررادية  بقيمررة العالررن المعلررم يلررعر 8-3-1
 رؤيتها  ا رعار جهرا ا متكام،.

 قدرة اهلل عز وج،  ا تلا الكون ودفظ اتزاد .ب العالن المعلميؤمن  9-3-1

وم األتررررر  رررا التكامررر، برررين  رررروع الجهرا يرررا المتتلفرررة والعلررر مهميرررة العالرررن المعلرررميقررردر  10-3-1
 الدرالال الجهرا ية.

 اتجاها ايجابيا ددو درالة وتدريس الجهرا يا بفروعها المتتلفة. العالن المعلم ريظه 11-3-1

 

 ( 2الثاني: مجال التخصص المساند ) المجال
 المعيار األول:
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مةةن المعةةارف فةةي المةةواد المسةةاندة لتخصةةص  يمتلةةك الخةةريج مسةةتوي مناسةةب -2-1
 دريس. الجغرافيا في عملية الت

 المؤلرالس 
 –اللمال التاريتية والدضرارية لمصرر  را العصرور المتتلفرة ) مرا جبر، األلررال  يتعر  1-1-2

 الدقبة القبعية ........ –العصر اليودادا والرومادا  –العصر الفرعودا 

  واجتماعيا   واجتصاديا   بعض القضايا التاريتية لياليا   يداجش 2-1-2

 الضعيفة المرتبعة ببعض القضايا التاريتية يميز بين البراهين القوية والبراهين  3-1-2

 يقارن بين تصائب المجتمع العربا جب، االدم وبعد ظهورا 4-1-2

 والدويدل الملتقلة .يفلر مدوا، مصر والعالم االدما زمن دكم الدولة االدمية  5-1-2

 يربع بين دركة الكلو  الجهرا ية والدركة االلتعمارية  ا العالم  6-1-2

 تاريخ األوربا الدديأ والمعاصربدايال ومدمح ال يلرح 7-1-2

 المدمح الرئيلية لفترة الدكم العيمادا  ا مصر والمدعقة العربية  يعدد 8-1-2

ء بفتررة االدرتد، اميار التدت، األجدبا  ا مصر زمن دكم مدمد علرا ومبدراءا ادتهر يلرح 9-1-2
 البريعادا لمصر

 يقارن بين ملبان ومدداأ ودتائج اليورال المصرية الكبرر  10-1-2

 ألدداأ التاريتية التا مرل بها األمة العربية  ا العصر الدديأ والمعاصرمهم ا يلرح 11-1-2

  ن اا يوداالدتد، البريعادا يدل، األدداأ التاريتية المهمة التا مرل بها مصر مدع  12-1-2

  العبيعية الظواهر تفلير  ا المتتلفة العلوم م رع بين التدجا مداعا يلرح 13-1-2

14-1-2 والتكدولوجا العلما التقدم من دالئةال البيدية الجهرا ية المجاالل يلرح  

  األترر المعر ية والمجاالل الجهرا يا بين يربع 15-1-2

  0 الصديدة ةالجهرا ي والمصعلدالوالجداو، والرلوم البيادية  الرموزيوظ  الترائع و  16-1-2
 :نيالثا المعيار

 يمتلك الخريج العديد من المهارات المتصلة بالمواد المساندة -2-2
  المؤشرات:

صرررديدا مرررن ترررد، جرررراءة ألدرررداأ التاريتيرررة  رررا العصرررور المتتلفرررة ترتيبرررا زمديرررا يرترررن ا 1-2-2
 الدصوب التاريتية.

 ةيدل، الترائع التاريتية  ا العصور المتتلفة لمصر والعالم العربا وااللدمي 2-2-2

 يوظ  األدداأ التاريتية  ا  هم ود، الملكدل الواجعية واألدداأ الجارية 3-2-2
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  االجتماعية و التكدولوجية و التاريتية و اصرةالمع بالقضايا المفاهيم ربعي 4-2-2

  0االدتردلالتاريخ بالتتدام  مجا،  ا بالملكدل المرتبعة والمعلومال البيادال يجمع 5-2-2

 التاريتية  الملكدل  ا البدأ مصادر يدل، 6-2-2
  ا البيئة المدلية والمجتمع.  التاريتية  يعبا دلو، الملكدل 7-2-2

 
 الثالث: المعيار

 ج اتجاهات ايجابية بناءة نحو المواد المساندة لتخصص الجغرافيا  يبدي الخري -2-3
 المؤشرات: 

  . العلما التفكير ومدهج المدعا جواعد علل جائم للمداجلال مداتا   يو ر 1-3-2

 يظهر اهتماما بضرورة  هم األتر  2-3-2

 يقدر االهامال التاريتية للزعماء والقادة عبر العصور التاريتية المتتلفة  3-3-2

  وااجليميةوددة  ا مواجهة الملكدل المدلية يقدر جيمة ال 4-3-2

  ا دلر العلم واليقا ة والدفاظ علا التراأ اادلادا االدمية ض، الدضارة  يداجش 5-3-2

يقرردر الدركررال اليوريررة ومقاومررة االلررتعمار التررا ادتلرررل  ررا العررالم العربررا واالرردما  6-3-2
  ا العصور المتتلفة 

 الوعدا  ا العالم  يقدر دور مصر  ا ملاددة دركال التدرر  7-3-2

(3المجال الثالث: مجال التخصص الثقافي )  

 :المعيار األول
 يظهر الطالب المعلم مستوى مناسب من المعارف الثقافية المرتبطة بالتاريخ. -3-1

 المؤشرات: 
الررررررا واالجتصررررررادي يمهررررررم القضررررررايا المعاصرررررررة  ررررررا المجررررررا، الل يتعررررررر  العالررررررن المعلررررررم 1-3-3

 وجا.واالجتماعا والعلما والتكدول

يبررردر العالرررن المعلرررم رميررر   رررا كيفيرررة مواجهرررة الملررركدل البيئيرررة علرررل الملرررتور المدلرررل  2-3-3
 والقوما والعالما.

مهرررم المبرررادئ المتضرررمدة  رررا مييررراا دقررروا اادلررران الصرررادر عرررن  العالرررن المعلرررم يتعرررر  3-3-3
 مدظمة األمم المتددة.
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 المعيار الثاني:
 طة بمادة التاريخ.يتقن الطالب المعلم المهارات الالزمة المرتب -3-2

 المؤشرات:
 .وعالميا   وعربيا   األدداأ الجارية مدليا   العالن المعلميتابع  1-2-3

 اللهة العربية بدجة جراءة وكتابة. العالن المعلم يلتتدم 2-2-3

 لبعض القضايا والملكدل.  ترائع مفاهيمي العالن المعلميرلم  3-2-3

 من مهارال التتدام الدالن ا لا. العالن المعلم يتمكن 4-2-3

المهررارال الدياتيرررة الدزمرررة لدررر، الملرركدل اليوميرررة داتررر، المدرلرررة  ن العالرررن المعلرررميررتق 5-2-3
 وتارجها.

 المعيار الثالث:
 يبدي الطالب المعلم اتجاهات ثقافية ايجابية بما يخدم مادة التاريخ. -3-3

 المؤشرات:  
 يقدر العالن المعلم دور البدأ العلما والتكدولوجيا  ا د، الملكدل. 1-3-3

 اهتماما بالدفاظ علا دقوا ا ترين وملاعدتهم وادترام التدوع الن المعلميبدي الع 2-3-3

 
 
 
 
 

 
 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية االجتما برنامج إعداد معلمي  - 6
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عداد معلم االجتما  أساسي/ الفلسفة فرعي األكاديمية القياسية إل المعايير
 للتعليم اإلعدادي والثانوي

 
 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 اسيةمجال المواد األس
 34 معيار المعارف

 11 معيار المهارات 57
 12 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 7 معيار المعارف

 7 معيار المهارات 20
 6 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 3 معيار المعارف

 5 معيار المهارات 10
 2 معيار االتجاهات

 

(1خصص األساسي )المجال األول: مجال الت  

 المعيار األول:  
 يظهر الخريج تمكنًا من المعارف التخصصية في عملية التدريس. -1-1

 المؤشرات:  

 يلرح العالن المعلم المفاهيم الرئيلية المرتبعة بمجا، الفللفة واالجتماع. 1-1-1

 يلرح العالن المعلم مهم المصعلدال عال الصلة بالفللفة والمدعا وعلم االجتماع. 2-1-1

  لن المعلم مبرز القضايا المرتبعة بمجا، علم االجتماع.يلتب العا 3-1-1
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يدررراجش العالرررن المعلرررم مهرررم الملررركدل الترررا تداولهرررا الفدلرررفة وعلمررراء االجتمررراع عبرررر  4-1-1
 العصور.

 يلرح العالن المعلم مداهج البدأ الملتتدمة  ا مجا، علم االجتماع عبر العصور.  5-1-1

 الفللفة. يداجش العالن المعلم الموضوعال الرئيلية أل رع  6-1-1

 يلرح العالن المعلم بعض الدظريال الهامة والبراهين  ا مجا، الفللفة االجتماعية. 7-1-1

 يلتب العالن المعلم مهم رلهامال مبرز الفدلفة وعلماء االجتماع عبر العصور. 8-1-1

يداجش العالرن المعلرم رلرهامال الفكرر الفللرفا واالجتمراعا  را در، ملركدل اادلران  9-1-1
 والبيئة والمجتمع

 العالن المعلم العدجة بين علم االجتماع والعلوم اادلادية األترر.يلرح  10-1-1

يبين العالن المعلم مداهج البدأ الملتتدمة  ا درالة الظواهر االجتماعية والليالية  11-1-1
 واليقا ية.

 يص  العالن المعلم موج  التكام، بين م رع الدرالال االجتماعية والفللفية 12-1-1

 ل البدأ الملتتدمة  ا مجا، المواد الفللفية.يلتب العالن المعلم ملالين ومدوا 13-1-1

 يتتبع العالن المعلم العالن المعلم مراد، تعور العلوم الفللفية واالجتماعية. 14-1-1

يميز العالن المعلم العالن المعلم بين المصادر األولية والمصادر اليادوية عال الصلة  15-1-1
 بعلم االجتماع.

الفكر الفللفا واالجتماعا بقضايا الفرد  يدل، العالن المعلم العالن المعلم علل ارتباع 16-1-1
 والمجتمع.

 يفلر العالن المعلم البيادال الفللفية واالجتماعية من الرلوم واأللكا، التوضيدية. 17-1-1

 يقيم العالن المعلم ا راء والدجج   ا الملائ، الفللفية واالجتماعية. 18-1-1

 لملائ، االجتماعية.يميز العالن المعلم بين البراهين القوية والبراهين الضعيفة  ا ا 19-1-1

يلترررررب العالرررررن المعلرررررم مهرررررم الصرررررفال الترررررا يجرررررن من تترررررو ر  رررررا المفكرررررر الفللرررررفا  20-1-1
 واالجتماعا.

 يميز العالن المعلم بين لمال المفكر الجيد والمفكر الردئ. 21-1-1
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يوضررررح العالرررررن المعلررررم دور علرررررم االجتمرررراع  رررررا التعامرررر، مرررررع المتهيرررررال والتدرررررديال  22-1-1
 الملتقبلية.

 لمهالعال المدعقية اللكلية وغير اللكلية.يداجش العالن المعلم ا 23-1-1

 يلرح العالن المعلم التعبيقال الوالعة للفكر االجتماعا  ا مجاالل الدياة المتتلفة. 24-1-1

 يميز العالن المعلم بين االلتدتاجال المدعقية وغير المدعقية. 25-1-1

 يعدد مهم المصعلدال المرتبعة بالفللفة والمدعا وعلم االجتماع. 26-1-1

 علم البراهين والدظريال من الكتابال الفللفية واالجتماعية.يلتتلب العالن الم 27-1-1

 يلتب العالن المعلم موضوعال األديروبولوجيا ومجاالل اهتمامها. 28-1-1

 يددد العالن المعلم تعوال تصميم البدوأ االجتماعية. 29-1-1

 يوضح العالن المعلم مهمية علم اادصاء ومراد، البدأ اادصائا. 30-1-1

 كر العربا الدديأ والمعاصر.يلتب العالن المعلم تيارال الف 31-1-1

 يقارن العالن المعلم بين الموضوعال الرئيلية أل رع علم االجتماع المتتلفة. 32-1-1

 .جليميا  ا  و  يداجش العالن المعلم عدجة علم االجتماع بقضايا التدمية مدليا   33-1-1

 يشرح الطالب المعلم أهمية علم االجتماع قي تحقيق األمن واالستقرار االجتماعي. 34-1-1

 ثاني:المعيار ال
 يمتلك الخريج العديد من المهارات المتصلة بمادة تخصصه. -2-1

 المؤشرات:
 يقرم الدصوب االجتماعية جراءة تعبر عن التيعاب  مضاميدها. 1-2-1

 ملس الكتابة الفللفية واالجتماعية  ا مغراضها المتتلفة. مراعيا   يكتن بدويا   2-2-1

 يدل، مدتور الدصوب الفللفية واالجتماعية. 3-2-1

 فللفية  ا الملكدل المعاصرة.يوظ  المداجلال ال 4-2-1

 المداجلال المتدوعة. منالقضايا األلالية  يلتدتج 5-2-1

 يصدر دكما علل لدمة البراهين واألدلة  ا المواج  المتتلفة. 6-2-1

 يوظ  المصعلدال االجتماعية  ا كتابات  ومداجلات . 7-2-1
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 يدل، الملكدل  االجتماعية الدياتية المييرة للجد،. 8-2-1

 لفا  ا مواج  دياتية.يوظ  مهارال التفكير الفل 9-2-1

 يلتتدم لبكة المعلومال الدولية  ا تتبع التعورال العلمية  ا مجا، علم االجتماع. 10-2-1

 يددد دواتج التعلم المعلوبة  ا علم االجتماع. 11-2-1

يوظف  الطالفب المعلفم المعفارف الفلسففية و االجتماعيفة عفي التعامفش مفع المشفكالت  12-2-1

 الحياتية.

 المعيار الثالث:
 اتجاهات ايجابية بناءة نحو تخصصه. يبدي الخريج -1-3

 المؤشرات:

 يقدر دور الفكر الفللفا  ا دياة األ راد والمجتمعال. 1-3-1

 يقدر جهود الفدلفة والمفكرين  ا االهام  ا د، الملكدل الليالية واالجتصادية. 2-3-1

 يقدر مهمية المواد الفللفية  ا االرتقاء بالفكر اادلادا. 3-3-1

 الدهوض بالمجتمع ود، ملكدت .يقدر جهود علماء االجتماع  ا  4-3-1

 يبدي اهتماما بمداجلة وتدلي، األ كار. 5-3-1

 يظهر اتجاها ايجابيا ددو علم االجتماع. 6-3-1

 يظهر اتجاها ايجابيا ددو تدريس علم االجتماع. 7-3-1

 التدموية. ليقدر مهمية الملاركة اللعبية  ا دجاح الملروعا 8-3-1

  .يتابع االتجاهال الدديية  ا مجا، علم االجتماعي وتدريل 9-3-1
 يدرب علل متابعة األدلعة التربوية واليقا ية واالجتماعية عال الصلة بعلم االجتماع. 10-3-1

 يتدلل بالقيم واألتدجيال الدبيلة للفكر الفللفا واالجتماعا. 11-3-1

(.2المجال الثاني: مجال التخصص المساند )  

 المعيار األول:
 يس.يظهر الخريج تمكنا من المعارف المساندة في عملية التدر  - 2-1ُ  

 المؤشرات:  
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 المصعلدال عال الصلة بمجا، علم التاريخ.العالن المعلم يلرح  1-1-2

 التصائب العبيعية لجهرا ية مصر.العالن المعلم يص   2-1-2

 التصائب البلرية واالجتماعية لجهرا ية مصر.  العالن المعلم يلتب 3-1-2
دكمرررا مبرررررا درررو، مبررررز جضرررايا تررراريخ مصرررر الدرررديأ  العالرررن المعلرررم يصررردر 4-1-2

 والمعاصر.

األدررداأ التاريتيررة لمصررر مدررع االدررتد، البريعررادا دتررل العالررن المعلررم يتتبررع  5-1-2
 جيام الدرن العالمية األولل.

الدركررال الوعديررة  ررا مصررر مدررع معلررع القرررن العلرررين  العالررن المعلررم يلرررح 6-1-2
 دتل الدرن العالمية اليادية.

ورة التاريتيررة الهامررة  ررا ترراريخ مصررر مدررع يرر العالررن المعلررم المصررعلدال يدلرر، 7-1-2
 .1973مكتوبر  دتل درن 1952

 المعيار الثاني:

 .بالمواد المساندةيمتلك الخريج العديد من المهارات المتصلة  -2-2
 :المؤشرات

 العالن المعلم بين الدقائا وا راء واأللاعير .  يفرا 1-2-2

 ملالين البدأ العلما   ا د، الملكدل  ا البيئة والمجتمع . العالن المعلم يوظ  2-2-2

 الترائع المتتلفة ويلتدتج مدها المعلومال .لن المعلم العايقرم  3-2-2

دررردوال درررو، دور الدركرررال الوعديرررة  رررا تررراريخ مصرررر الدرررديأ العالرررن المعلرررم يررردظم  4-2-2
 والمعاصر.

يكتررررن العالررررن المعلررررم بديررررا عررررن الرررردروس الملررررتفادة مررررن درالررررة األدررررداأ والقضررررايا  5-2-2
 التاريتية.

يررة واألدررداأ الليالررية  ررا تريعررة زمديررة للدركررال الوعدالعالررن المعلررم يصررمم  6-2-2
 تاريخ مصر الدديأ والمعاصر.

 العالن المعلم ترائع للتوزيعال  ا مصر . يرلم 7-2-2
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 المعيار الثالث: 
 يبدي الخريج اتجاهات ايجابية بناءة نحو المواد المساندة. -2-3

 المؤشرات:

 اهتماما بدرالة األدداأ التاريتية لمصر  ا العصر الدديأ. العالن المعلميبدي  1-3-2

 اهتمام بدرالة الموضوعال الجهرا ية وعدجتها باأل كار الفللفية  العالن المعلميبدي  2-3-2

 مكادة مصر بين دو، العالم من ديأ الظرو  العبيعية والبلرية. العالن المعلميقدر  3-3-2

 بدور الدركال الوعدية  ا مصر  ا العصر الدديأ.العالن المعلم يعتز  4-3-2

ة جليميرررة  رررا مواجهرررة العديرررد مرررن الملررركدل المدليرررجيمرررة الودررردة ااالعالرررن المعلرررم يقررردر  5-3-2
 وااجليمية.

 بالفتر لتضديال األجداد  ا لبي، التدرر وااللتقد، الوعدا. العالن المعلميلعر  6-3-2

(3المجال الثالث: مجال التخصص الثقافي )  

 المعيار األول:   
 لتاريخ.يظهر الطالب المعلم مستوى مناسب من المعارف الثقافية المرتبطة با -3-1

 المؤشرات: 
الررررا واالجتصررررادي ييلتررررب العالررررن المعلررررم مهررررم القضررررايا المعاصرررررة  ررررا المجررررا، الل 1-3-3

 واالجتماعا والعلما والتكدولوجا.

 يلرح كيفية مواجهة الملكدل البيئية علل الملتور المدلل والقوما والعالما. 2-3-3

صررادر عررن يلترب العالررن المعلررم مهررم المبررادئ المتضررمدة  ررا مييرراا دقرروا اادلرران ال 3-3-3
 مدظمة األمم المتددة.

 
 المعيار الثاني:   

 يتقن الطالب المعلم المهارات الالزمة المرتبطة بمادة التاريخ. -3-2

 المؤشرات:
 .وعالميا   وعربيا   األدداأ الجارية مدليا   العالن المعلم لتبي 6-2-3

 يلتتدم العالن المعلم اللهة العربية بدجة جراءة وكتابة. 7-2-3
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 لبعض القضايا والملكدل.  ترائع مفاهيمي يرلم العالن المعلم 8-2-3

 . ا تعليم وتعلم التاريخ يتمكن العالن المعلم من مهارال التتدام الدالن ا لا 9-2-3

المهررارال الدياتيررة الدزمررة لدرر، الملرركدل اليوميررة داترر، المدرلررة  يررتقن العالررن المعلررم 10-2-3
 وتارجها.

 المعيار الثالث:
 ة ايجابية بما يخدم مادة التاريخ.يبدي الطالب المعلم اتجاهات ثقافي -3-3

 المؤشرات:  
 يقدر العالن المعلم دور البدأ العلما والتكدولوجيا  ا د، الملكدل. 5-3-3

 اهتماما بالدفاظ علا دقوا ا ترين وملاعدتهم وادترام التدوع  يبدي العالن المعلم 6-3-3
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مية القياسية إلعداد معلم الفلسفة أساسي /اجتما  فرعي المعايير األكادي
 للتعليم االعدادي والثانوي

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 38 معيار المعارف

 22 معيار المهارات 70
 10 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 7 معيار المعارف

 7 راتمعيار المها 20
 6 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 3 معيار المعارف

 5 معيار المهارات 10
 2 معيار االتجاهات

 
(1المجال األول: مجال التخصص األساسي)  

 المعيار األول:  
 يظهر الخريج تمكنا من المعارف التخصصية في عملية التدريس. -1-1

 المؤشرات
الفكرررر الفللرررفا  رررا الديررراة  رلفللرررفةي ومهرررم مباديهررراي ودو يلررررح العالرررن المعلرررم ماهيرررة ا 1-1-1

 اادلادية.

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية الفلسفة والمنطقبرنامج إعداد معلمي  -7
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 يلتررب العالررن المعلررم الموضرروعال والملرركدل والقضررايا األلالررية للفللررفة والمدعررا 2-1-1
  عبر العصور.

 يلرح العالن المعلم مهم المصعلدال والمفاهيم عال الصلة بالفللفة والمدعا.. 3-1-1

 تدمة  ا مجا، المواد الفللفية عبر العصور.يلرح العالن المعلم مداهج البدأ الملت 4-1-1

ومجا،  يلتب العالن المعلم الدظريال األلالية  ا مجا، المدعا ومجا، الميتا يزيقا 5-1-1
 األبلتمولوجيا.

 يلرح  العالن المعلم بعض الدظريال الهامة والبراهين  ا مجا، األتدا.  6-1-1

 والليالية ة االجتماعيةيداجش العالن المعلم بعض الدظريال الهامة  ا مجا، الفللف  7-1-1

 يلرح العالن المعلم عبيعة الفللفةي والمدعا.  8-1-1

 الفدلفة عبر العصور. العالن المعلم مهم رلهامال  يوضح  9-1-1

لهامال الفكر الفللفا  ا د، ملكدل اادلان والبيئرة ا مميلة العالن المعلم يضرن 10-1-1
 والمجتمع.

 لفية والعلوم اادلادية األترر.يلرح العالن المعلم العدجة بين م رع المواد الفل  11-1-1

 يص  العالن المعلم موج  التكام، بين م رع الدرالال االجتماعية والفللفية.  12-1-1

 يتتبع العالن المعلم مراد، تعور العلوم الفللفية واالجتماعية  13-1-1

يميرررز العالرررن المعلرررم برررين المصرررادر األوليرررة والمصرررادر اليادويرررة عال الصرررلة برررالمواد   14-1-1
 الفللفية.

 لعالن المعلم علل ارتباع الفكر الفللفا واالجتماعا بقضايا الفرد والمجتمعيدل، ا  15-1-1

 يميز العالن المعلم بين ا راء والتعميمال والدقائا  ا مجا، المواد الفللفية. 16-1-1

 يفلر العالن المعلم البيادال الفللفية واالجتماعية من الرلوم واأللكا، التوضيدية. 17-1-1

 ا ضوء مجموعرة  ج  ا الملائ، الفللفية واالجتماعيةيقيم العالن المعلم ا راء والدج 18-1-1
 من البراهين.

يلترررررب العالرررررن المعلرررررم مهرررررم الصرررررفال الترررررا يجرررررن من تترررررو ر  رررررا المفكرررررر الفللرررررفا  19-1-1
 واالجتماعا.

 يفلر العالن المعلم عبيعة المهالعال المدعقية اللكلية وغير اللكلية. 20-1-1
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 يلرح العالن المعلم مهمية دقد األ كار الهريبة. 21-1-1

 العالن المعلم بعض الملكدل المرتبعة بالفللفة التلقية.يدل،  22-1-1

 يلرح العالن المعلم العدجة بين األتدا وملكدل المجتمع والعلم والتكدولوجيا. 23-1-1

يقررررارن العالررررن المعلررررم بررررين المبررررادئ األلالررررية التررررا يقرررروم عليهررررا التفكيررررر اللررررليم عدررررد  24-1-1
 الفدلفة القدماء والفدلفة المدديين.

المعلرررم المصرررعلدال والمبرررادئ الرررواردة بالدصررروب الفللرررفية القديمرررة  يلرررتتلب العالرررن 25-1-1
 والدديية والمعاصرة باللهال المتتلفة.

 .18ي17يلتب العالن المعلم مهم االتجاهال الفللفية للفللفة الدديية  ا القردين  26-1-1

 العالن المعلم التعبيقال الوالعة للتفكير الفللفا  ا مجاالل الدياة المتتلفة. دددي  27-1-1

 مبادئ التفكير المدعقا.لعالن المعلم التعورال المعاصرة ا ضحيو  28-1-1

 يلرح العالن المعلم عرا االلتدال، لدر المداعقة المدديين وعرا التيقن مدها. 29-1-1

 يميز العالن المعلم بين االلتدتاجال المدعقية وغير المدعقية.  30-1-1

 يلرح العالن المعلم مفهوم علم االجتماع ومهميت  ومجاالت . 31-1-1

 ي موضردا  ودردييا   ن المعلم التفاعدل التا تمرل برين العلروم والفللرفة جرديما  يص  العال 32-1-1
 مهم الملكدل المرتبعة بفللفة العلوم اادلادية.

 يتتبع العالن المعلم دلكة الفللفة اليودادية وتعورها دتل و اة م دعون.  33-1-1

اهاتهررا يلتررب العالررن المعلررم مهررم المرردارس الفللررفية  ررا الفكررر الفللررفا ملتعرضررا اتج 34-1-1
 مميزاتها. مالعامةي ومه

يلررررح العالرررن المعلرررم مظررراهر التكامررر، اليقرررا ا  رررا كررر، مرررنس الفكرررر اللررررجا المعاصرررر  35-1-1
 والفكر الهربا المعاصر.

 يداجش العالن المعلم جضايا الفللفة االدمية وجهود بعض الفدلفة المللمين. 36-1-1

 را الدضرارال اللررجية يلتب العالن المعلم مهرم القضرايا الترا تداولهرا الفكرر الفللرفا  37-1-1
 الكبري.

 يلرح العالن المعلم مهم الموضوعال والقضايا التا تهتم بها  روع علم االجتماع. 38-1-1
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 المعيار الثاني:
 يمتلك الخريج العديد من المهارات المتصلة بمادة تخصصه. -2-1

 المؤشرات:
 يقرم العالن المعلم الدصوب الفللفية جراءة تعبر عن التيعاب  مضاميدها. 1-2-1

ملرررس الكتابرررة الفللرررفية واالجتماعيرررة  رررا مغراضرررها  لعالرررن المعلرررم بدويرررا مراعيرررا  يكترررن ا 2-2-1
 المتتلفة.

 يدل، العالن المعلم مدتور الدصوب الفللفية واالجتماعية 3-2-1

 يتمكن العالن المعلم من مهارال البدأ   ا درالة الملكدل والقضايا الفللفية. 4-2-1

 ل المعاصرة.يوظ  العالن المعلم المداجلال الفللفية  ا الملكد 5-2-1

 يقرم العالن المعلم المصادر والدصوب الفللفية المتدوعة من عصور متتلفة. 6-2-1

يوظرررر  العالررررن المعلررررم المعررررار  الفللررررفية و االجتماعيررررة  ررررا التعامرررر، مررررع الملرررركدل  7-2-1
 الدياتية.

 يصدر العالن المعلم دكما علل لدمة البراهين واألدلة  ا المواج  المتتلفة.  8-2-1

 المصعلدال الفللفية  ا كتابات  ومداجلات . يوظ  العالن المعلم   9-2-1

 يدل، العالن المعلم الملكدل الدياتية المييرة للجد،. 10-2-1

 يوظ  العالن المعلم مهارال التفكير الفللفا  ا مواج  دياتية.  11-2-1

يلتتدم العالن المعلم لبكة المعلومال الدوليرة  را جمرع المرادة العلميرة  را مجرا، المرواد  12-2-1
 ا ترين.الفللفية والتواص، مع 

 يوظ  العالن المعلم مهارال الدوار والجد،  ا مداجلات  الفللفية. 13-2-1

يلتدتج العالن المعلم البراهين والدجج القوية مو الضعيفة من الدصوب الفللفية العربية  14-2-1
 واألجدبية.

بعرررض القضرررايا  يدلررر، العالرررن المعلرررم دصوصرررا اجتماعيرررة باللهرررة االدجليزيرررة ملتتلصرررا  15-2-1
 والمعاصرة. االجتماعية الدديية
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 الختيارات الطالب المعلم: ا: وفقملحوظة هامة 
 بعدها. يص  العالن المعلم عمليال التدو، المجتمعية واليقا ية المرتبعة بالدداية وما 16-2-1

 يلرح العالن المعلم األلس الفللفية التا تدكم الفن المعاصر بللكال  المتعددة. 17-2-1

ة واتجاهاتهررا مررن تررد، تتبررع دلرركة يلررما العالررن المعلررم المررعاهن والمرردارس االرردمي 18-2-1
 الفكر الفللفا  ا االدم.

يدل، العالن المعلم القضايا الفللفية بالمرتبعة بالليالة والقيم واألتدا وامتزاع الفكر  19-2-1
 الفللفا بالفكر الديدا .

يلتررب العالررن المعلررم مبرررز الملرركدل الفكررر العربررا والمصررري الدررديأ والمعاصررري  20-2-1
 العلمية والليالية والتكدولوجية.بالتعورال  اوعدجته

مكادية الدروار مو   21-2-1 يص  العالن المعلم دلكة الدضارال اادلاديةي وعوام، ادهيارهاي وا 
 الصراع بيدها.

يدلرر، العالررن المعلررم جهررود مفكرررو الهرررن ومررواجفهم مررن القرررآن واللرردة الدبويررة والفللررفة  22-2-1
 االدمية.

 المعيار الثالث:
 ايجابية بناءة نحو تخصصه. يبدي الخريج اتجاهات -1-3

 المؤشرات: 
يقرردر العالررن المعلررم جهررود الفدلررفة وعلمرراء االجتمرراع والمفكرررين  ررا االررهام  ررا درر،  1-3-1

 الملكدل الليالية واالجتصادية.

 يقدر العالن المعلم مهمية المواد الفللفية  ا االرتقاء بالفكر اادلادا. 2-3-1

 .الفللفية األ كار يبدي العالن المعلم اهتماما بمداجلة وتدلي،  3-3-1

 يتابع العالن المعلم االتجاهال الدديية  ا الدرالال الفللفيةي و تدريس الفللفة.  4-3-1
يدرب العالن المعلم علرل متابعرة األدلرعة التربويرة واليقا يرة واالجتماعيرة عال الصرلة   5-3-1

 بالمواد الفللفية.

 واالجتماعا. يتدلل العالن المعلم بالقيم واألتدجيال الدبيلة للفكر الفللفا  6-3-1
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 يؤيد العالن المعلم الجهود المبعولة للدفاظ علل الدقوا الليالية للمواعدين.  7-3-1

يتتع العالرن المعلرم موجفرا واضردا  مرن االتجاهرال المعرودرة بلركن دروار الدضرارال مو  8-3-1
 تصارعها.

يتبدرررل العالرررن المعلرررم موجفرررا ايجابيرررا مرررن رلرررهامال الفللرررفة التعبيقيرررة  رررا التعامررر، مرررع   9-3-1
 ل الليالية واليقا ية والتربوية والبيئية والتكدولوجية.الملكد

 يقدر العالن المعلم دور الفكر الفللفا العربا والهربا  ا ردياء التراأ االدما. 10-3-1

(2المجال الثاني: مجال التخصص المساند )  

 المعيار األول:
 يظهر الخريج تمكنا من المعارف المساندة في عملية التدريس. - 2-1ُ  

 ات:  المؤشر 
 المصعلدال عال الصلة بمجا، علم التاريخ.العالن المعلم يلرح  8-1-2

 التصائب العبيعية لجهرا ية مصر.العالن المعلم يص   9-1-2

 التصائب البلرية واالجتماعية لجهرا ية مصر.  العالن المعلم يلتب 10-1-2
درررو، مبررررز جضرررايا تررراريخ مصرررر الدرررديأ  مبرررررا   دكمرررا   العالرررن المعلرررم يصررردر 11-1-2

 والمعاصر.

األدررداأ التاريتيررة لمصررر مدررع االدررتد، البريعررادا دتررل لعالررن المعلررم ايتتبررع  12-1-2
 جيام الدرن العالمية األولل.

الدركررال الوعديررة  ررا مصررر مدررع معلررع القرررن العلرررين  العالررن المعلررم يلرررح 13-1-2
 دتل الدرن العالمية اليادية.

التاريتيررررة الهامررررة  ررررا ترررراريخ مصررررر مدررررع يررررورة  العالررررن المعلررررم األدررررداأ يدلرررر، 14-1-2
 .1973مكتوبر  تل درند 1952

 
 المعيار الثاني:

 .بالمواد المساندةالمتصلة األساسية  المهارات  يمتلك الخريج  -2-2
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 المؤشرات

 يميز العالن المعلم بين الدقائا وا راء واأللاعير .  1-2-2

 ملالين البدأ العلما   ا د، الملكدل  ا البيئة والمجتمع. العالن المعلم يوظ  2-2-2

 الترائع المتتلفة ويلتدتج  مدها المعلومال .العالن المعلم يقرم  3-2-2

درررردوال دررررو، دور الدركررررال الوعديررررة  ررررا ترررراريخ مصررررر العالررررن المعلررررم يررردظم  4-2-2
 الدديأ والمعاصر.

يكترررن العالررررن المعلررررم بديررررا عررررن الرررردروس الملررررتفادة مررررن درالررررة األدررررداأ والقضررررايا  5-2-2
 التاريتية.

اأ الليالرية  را تريعرة زمديرة للدركرال الوعديرة واألدردالعالرن المعلرم يصمم  6-2-2
 تاريخ مصر الدديأ والمعاصر.

 العالن المعلم ترائع للتوزيعال  ا مصر . يرلم 7-2-2

 المعيار الثالث: 
 يبدي الخريج اتجاهات ايجابية بناءة نحو المواد المساندة. -2-3

 المؤشرات:

 اهتماما بدرالة األدداأ التاريتية لمصر  ا العصر الدديأ. العالن المعلميبدي  7-3-2

 اهتمام بدرالة الموضوعال الجهرا ية وعدجتها باأل كار الفللفية  لن المعلمالعايبدي  8-3-2

 مكادة مصر بين دو، العالم من ديأ الظرو  العبيعية والبلرية. العالن المعلميقدر  9-3-2

 بدور الدركال الوعدية  ا مصر  ا العصر الدديأ.العالن المعلم يعتز  10-3-2

ة مواجهة العديد من الملكدل المدلير جيمة الوددة ااجليمية  االعالن المعلم يقدر  11-3-2
 وااجليمية.

بررررالفتر لتضررررديال األجررررداد  ررررا لرررربي، التدرررررر وااللررررتقد،  العالررررن المعلررررميلررررعر  12-3-2
 الوعدا.

 
 

(3المجال الثالث: مجال التخصص الثقافي )  

 المعيار األول:
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يظهةةر الطالةةب المعلةةم مسةةتوى مناسةةب مةةن المعةةارف الثقافيةةة المرتبطةةة بمةةادة  -3-1
 ة والمنطق الفلسف

 المؤشرات: 
الرررررا واالجتصررررررادي يالمعاصررررررة  ررررررا المجرررررا، الل القضرررررايامهررررررم  يلترررررب العالرررررن المعلرررررم 1-1-3

 واالجتماعا والعلما والتكدولوجا.

يبررردر العالرررن المعلرررم رميررر   رررا كيفيرررة مواجهرررة الملررركدل البيئيرررة علرررل الملرررتور المدلرررل  2-1-3
 والقوما والعالما.

 ررا مييرراا دقرروا اادلرران الصررادر عررن  مهررم المبررادئ المتضررمدة العالررن المعلررميلتررب  3-1-3
 مدظمة األمم المتددة.

 المعيار الثاني:
 يتقن الطالب المعلم المهارات الالزمة المرتبطة بمادة الفلسفة والمنطق. -3-2

 المؤشرات:
 األدداأ الجارية مدليا وعربيا وعالميا. العالن المعلميتابع  1-2-3

 وكتابة. اللهة العربية بدجة جراءة العالن المعلم يلتتدم 2-2-3

 لبعض القضايا والملكدل.  ترائع مفاهيمي العالن المعلميرلم  3-2-3

 رررا تعلررريم وتعلرررم الفللرررفة  مرررن مهرررارال الرررتتدام الدالرررن ا لرررا العالرررن المعلرررم يرررتمكن 4-2-3
 .والمدعا

المهررارال الدياتيررة الدزمررة لدرر، الملرركدل اليوميررة داترر، المدرلررة  يررتقن العالررن المعلررم 5-2-3
 وتارجها.

 المعيار الثالث:
 يبدي الطالب المعلم اتجاهات ثقافية ايجابية بما يخدم بمادة الفلسفة والمنطق. -3-3

 المؤشرات:  
 التكدولوجيا  ا د، الملكدل.و  دور البدأ العلما العالن المعلم يقدر - 7-3-3

اهتمامرا بالدفراظ علرا دقروا ا تررين وملراعدتهم وادتررام  العالرن المعلرميبدي  – 8-3-3
         التدوع 
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المعايير األكاديمية القياسية لخريجي شعبة) علم النفس ( 

 بكليات التربية
 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 19 معيار المعارف

 20 معيار المهارات 50
 11 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 8 معيار المعارف

 7 يار المهاراتمع 20
 5 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 4 معيار المعارف

 4 معيار المهارات 11
 3 معيار االتجاهات

 مجال التخصص : -1
المعياراألول: يتقن الخريج المعارف والمهارات واإلتجاهات المتصةلة بمةادة / مةواد  -1

 تخصصه فى علم النفس .
 المعارف : 1-1

 رات :المؤش
 يظهر العالن المعلم تمكدا  من المعار   ا عملية التدريس . 1-1-1
 يتمكن من المعار  التاصة بالمراد، العمرية  المتتلفة . 1-1-2
 يتفهم تصائب ومتعلبال التدميع . 1-1-3
 يتفهم دظريال الدمو . 1-1-4

 المتتلفة .يكون علل معر ة باالتتبارال والمقاييس وااللتبيادال الدفلية  1-1-5

 .بالمرحلة الثانوية علم النفسبرنامج إعداد معلمي  -8

  



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

196 

\ 

العوام، التا تؤير علل الصدة الدفلية والعوام، التا تؤدر رلل لروء توا را  يتفهم 1-1-6
 للتدميع.

 يكون علل معر ة  بدظريال اللتصية ومددداتها. 1-1-7

 يكون علل دراية بدظريال التعلم والعوام، المؤيرة  ل عملية التعليم والتعلم   1-1-8

 وعدجتها بلتصية العدن . مكودال االتجاا يعر  1-1-9

 مؤيرة  يها وكيفية التعام، معها يدرر الفروا الفردية بين العدن والعوام، ال 1-1-10

 التدميع. للوريفهم العرا المتتلفة لتقويم  1-1-11

 يتفهم التفاعدل االجتماعية بين التدميع كك راد وجماعال . 1-1-12

 ماعية  ا تدمية لتصية التدميع.يفهم دور مؤللال التدلئة االجت 1-1-13

 يعر   روع علم الدفس المتتلفة . 1-1-14

 يكون علل معر ة بليكولوجية التعلم . 1-1-15

 الوراية والبيئة  ل تكوين الصدة الدفلية للفرد . يتفهم العدجة بين ك، من 1-1-16

 دوا ع الللور اادلادل . يدرر 1-1-17

 دفعاالل وااتجاهال والقيم .بين ك، من واا يعر  الفرا 1-1-18
 المهارات : 1-2

 المؤشرات :
 المهارال المتصلة بمادة تتصص  . يمتلر العالن المعلم 1-2-1
 يتمكن من تقويم ملتور دمو العدن  ل ضوء معايير الدمو.   1-2-2

 يتمكن من توظي  دظريال الدمو  ا المواج  التعليمية المتتلفة مع التدميع . 1-2-3

 للتدميعي وكيفية التعام، معها  يددد ااضعرابال الللوكية والملكدل الدفلية  1-2-4

 يقوم بدورا اارلادي  ا د، ملكدل التدميع . 1-2-5

 تقديم  للمعر ة .يراعل ملتور الدمو العقلل للتدميع عدد  1-2-6

 الفروا الفردية بين التدميع . يراعا 1-2-7

 لتدميع .عرا التقويم لتتل  يمتلر مهارة التتدام م 1-2-8

يتمكن من المهارال األلالية لتكوين اتجاهال ريجابية لدر العدن ددو األدلعة  1-2-9
 دات، المؤللة ودات، الجماعال المتتلفة بالبيئة المديعة .

 مهارة التتدام االتتبارال الدفلية المتتلفة وتعبيقها . يتقن 1-2-10

 االجتماعا  ا تداو، القضايا والملكدل المتتلفة .يعبا دظريال علم الدفس  1-2-11
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 يدوع  ل المييرال التعليمية بما يتفا والفروا الفردية . 1-2-12

قريم والمعتقردال ( ال –جماعرة االجرران  –االجتماعية المتتلفة ) االلرة  راعا تكيير العوام،ي 1-2-13
 التلميع . للورعلل 

وضررح كيرر  يمكررن من يلرراعد علررم الرردفس  ررل يقرردم للعرردن ملرركدل واجعيررة وي 1-2-14
 دلها .

 يتمكن من تدلي، دوا ع الللور اادلادل . 1-2-15

 يدل، الفروا بين ك، من واادفعاالل وااتجاهال والقيم . 1-2-16

 . تتلفةع علم الدفس الميتمكن من توظي   رو  1-2-17

 الللوكية .وضع البرامج العدجية للتدميع عور الملكدل  لارر  اي 1-2-18

 للتدميع عور الملكدل الللوكيةوضع البرامج اارلادية األلرية  لارر  اي 1-2-19
 اإلتجاهات : 1-3

 المؤشرات :
 يبدر العالن المعلم رتجاهال ريجابية ددو تتصص  . 1-3-1
 يتعام، مع جميع العدن بللوكيال ريجابية . 1-3-2
 لدفلية المفلرة للللور اادلادل .يبدر رتجاهال ريجابية ددو الدظريال ا 1-3-3
  يبصر العدن بكهمية التتدام المفاهيم الليكولوجية  ل تفلير للور ا ترين . 1-3-4
 يدمل لدر العدن اتجاهال ريجابية ددو موضوعال علم الدفس المتتلفة . 1-3-5
 عدجال ايجابية بالمعلمين واالتصائين والتدميع . يعم، علل 1-3-6
 ون مع العدن لتدقيا التوا ا اللتصا وااجتماعل وصوال  للصدة الدفلية .يتعا 1-3-7
 التدميع . للوريبدر اهتمام بااعدع علل عرا التقويم وتفلير  1-3-8
 يبدر اهتمام بالتعام، مع االضعرابال الللوكية للتدميع وكيفية دلها . 1-3-9
 تتلفة .يبدر اهتمام بتعبيا االتتبارال الدفلية الم 1-3-10
المعيارالثةةةانى: يمتلةةةك الخةةةريج المعةةةارف والمهةةةارات واإلتجاهةةةات الخاصةةةة  -2

 بالمواد التعليمية المسانده لتخصصه .
 المعارف : 2-1

 المؤشرات :
 يفهم الدظريال المتتلفة لعلم ااجتماع . 2-1-1
 . تكوين لتصية العدناليقا ية  ل يلتوعن دور المؤيرال  2-1-2



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

198 

\ 

جة بين علم وظائ  األعضاء وللور االدلران واالدرار يفهم العد 2-1-3 9-3-3
 واللتصية.

 يلم بالمفاهيم وااللالين االدصائية المتتلفة وتدلي، البيادال .  2-1-4 10-3-3
 يلتوعن المبادئ االلالية لعلم االدلان . 2-1-5 11-3-3
يفهم عرا البدأ العلمرل وكيفيرة الرتتدامها  رل در، الملركدل   2-1-6 12-3-3

. 
 المهارات : 2-2 13-3-3
 ت :المؤشرا 14-3-3
 ا تلكي، لتصرية  الفليولوجيةيتمكن من كيفية الهام الجوادن  2-2-1 15-3-3

 وللور اادلان .
البيادرررال اادصرررائية المرتبعرررة بتقرررويم لرررلور تدليررر، يرررتمكن مرررن  2-2-2 16-3-3

 التدميع .

بللررررباع  التررررا تهررررتم  ةالمؤللررررال االجتماعيررررديررررد يررررتمكن مررررن تد 2-2-3 17-3-3
 الدلان.اداجال 

معيرررة ويوضرررح كيفيرررة ملررراهمة علرررم يقررردم للعررردن ملررركدل مجت 2-2-4 18-3-3
 الجتماع  ل دلهاا
 اإلتجاهات : 2-3 19-3-3
 المؤشرات : 20-3-3
يبدر العالن المعلم اتجاهال ايجابية ددو المرواد الملراددة لمرادة   2-3-1 21-3-3

 تتصصة .
باللررلور  فلرريولوجيةجابيررة ددررو ربررع الجوادررن اليبرردر اتجاهررال اي 2-3-2 22-3-3

 االدلادل.
امررررررر، مررررررع البيادرررررررال والقررررررريم يبرررررردر اتجاهرررررررال ايجابيررررررة ددرررررررو التع 2-3-3 23-3-3

 اادصائية  ا تقويم الللور 
يبدر العالن المعلرم اتجاهرال ايجابيرة ددرو التدروع  را الجماعرال  2-3-4 24-3-3

 واللدالل المتتلفة 
 يدترم التلفيال اليقا ية للتدميع ويتقب، الفروا الفردي  بيدهم . 2-3-5 25-3-3
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ر المعيار الثالث : يتوفر للخةريج مسةتوى مناسةب مةن التنةو  -3 26-3-3
 العام بما يضع أنشطة التعليم والتعلم فى سياق ثقافى مستنير .

 المعارف : 1ة3  27-3-3
 المؤشرات : 28-3-3
يظهرررررر العالرررررن المعلرررررم ملرررررتور مدالرررررن مرررررن المعرررررار  اليقا يرررررة  3-1-1 29-3-3

 المرتبعة بمادة تتصص  .
 يتمكن من معر ة و هم دقوا التدميع . 3-1-2 30-3-3
ل تكررروين لتصرررية يررردرر العالرررن المعلرررم دور العوامررر، اليقا يرررة  ررر 3-1-3 31-3-3

 التدميع .
يلررم العالررن المعلررم برركهم القضررايا العالميررة ومررا يررؤير مدهررا علررل   3-1-4 32-3-3

 للتالميذ  الصدة الدفلية

 المهارات : 3-2 33-3-3
  المؤشرات : 34-3-3
يرررتقن مهرررارة االرررتفادا مرررن التلفيرررة اليقا يرررة للتدميرررع  رررل التعامررر،  3-2-1 35-3-3

 . ممعه
مرؤيرة علرل الصردة الدفلري  يتمكن من تدلير، القضرايا العالميرة وال 3-2-2 36-3-3

 للتدميع .
يمتلر مهارة ااتصا، مع مؤللال المجتمع المرددل عال العدجر   3-2-3 37-3-3

 بعلم الدفس مدليا  وعربيا  ودوليا  .
 اإلتجاهات : 3-3 38-3-3
 المؤشرات : 39-3-3
يبرررردر العالررررن المعلررررم رتجاهررررال يقا يررررة ريجابيرررر  بمررررا يترررردم مررررواد  3-3-1 40-3-3

 تتصص  .
تعامرررر، مررررع القضررررايا العالميرررر  بموضرررروعي  يكررررون مدفتدررررا  علررررل ال 3-3-2 41-3-3

يجابي    وا 
يبدر رتجاا ريجابل ددو التواص، مع الجمعيال الدفلي  المصرري   3-3-3 42-3-3

 واألجدبي  .
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 معلمالطالب / ال المعايير األكاديمية القياسية إلعداد
 لكيمياء بالمرحلتين اإلعدادية والثانويةتدريس ال 
 المجمو  عدد المؤشرات المعايير التالمجا

 مجال المواد األساسية
 42 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 62
 11 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 36 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 52
 7 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 9 معيار المعارف

 9 اتمعيار المهار  25
 7 معيار االتجاهات

 

 المجال األول: المواد التخصصية: -1

 فةي كيميةاءالب ةالمعيار األول:  يتقن المتعلم المعةارف والمهةارات واالتجاهةات المتصةل
 عملية التدريس: 

 سالمعارف 1-1

 المؤشرات:

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية الكيمياءلمي برنامج إعداد مع -9
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 يددد القوادين األلالية  ا الكيمياء والتواب الدورية للعداصر الكيميائية. 1-1-1
 ال التركين العرر وااللكترودا والجدو، الدوري والروابع الكيميائية.يص  دظري 2-1-1
 يفلر ادليان اللوائ، ولزوجتها وظواهر االدتلار والدفاعية االتتيارية. 3-1-1
 يلتتدم  رضيال الدظرية الدركية للهازال  ل وص  تواب الهازال.   4-1-1
 يددد تواب المدالي، وتعبيقاتها العملية المتتلفة.   5-1-1
د األلالررررية للكيميرررراء الكهربيررررة والتررررواب االلكتروليتيررررة وعرررررا القيرررراس يلررررتدتج القواعرررر 6-1-1

 الكيميائا.  
 يص  مهمية العداصر والمركبال الكيميائية  ل الصداعة والزراعة.   7-1-1
 يوضح الجوادن الرئيلية للكيمياء العضوية ومهمية مركباتها  ل الدياة العملية.   8-1-1
 الكيميائية المتتلفة.  تفاعدل تكييرها علا اللروابع و مدواع ايلرح  9-1-1

 يفلر مفهوم االتزان الكيميائا والعوام، المؤيرة  ي  مع ملاليال التدضير الكيميائا  10-1-1
 يلرح جوادين الديداميكا الدرارية وتعبيقاتها علل الدظم الكيميائية.   11-1-1
يعدد  عبيعة وتصائب الجزيئال  ل الدالة الهازية واللائلة والصرلبة ومردر االلرتفادة  12-1-1

 يا .  مدها علم
 يلرح عرا ودظريال عمليال المعايرة المتتلفة  ا الكيمياء التدليلية.    13-1-1
 يقارن بين التدلي، الكما والوصفا مع االلتفادة عمليا مدها.   14-1-1
 بتلوأ الماء والهواء والهعاء.   التاصةيلرد الدظريال الكيميائية  15-1-1
 لقياس مبعاد الدواة ولددتها وكتلتها. متتلفةالعرا يددد ال 16-1-1
 ر مرودة المواد والتوتر اللعدا والتاصية اللعرية وكيفية تعبيقاتها عمليا.  يفل 17-1-1
 يددد مدواع التفاعدل المتتلفة الملتتدمة  ل التدلي، الدجما.   18-1-1
 يصد  المركبال العضوية دلن التواب المميزة لها وللتلاب  الجزيئا.   19-1-1
 يفاتية بكدواعها المتتلفة يددد التواب الفيزيائية والكيميائية وعرا تدضير المواد األل 20-1-1
 يددد التواب الفيزيائية والكيميائية وعرا تدضير المواد األروماتية بكدواعها المتتلفة.   21-1-1
يدرررردد التررررواب الفيزيائيررررة والكيميائيررررة وعرررررا تدضررررير المررررواد الهيررررر متجادلررررة الدلقررررة  22-1-1

 بكدواعها المتتلفة.
  التتليقية وتعبيقاتها العملية.  ءيوضح ملاليال الكيميا 23-1-1
 يلرح مدواع وميكاديكيال التفاعدل المرتبعة بالكيمياء العضوية. 24-1-1
 يبين تعبيقال الدادو تكدولوجا  ل مجاالل الكيمياء العضوية.   25-1-1
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 العداصر االدتقالية ومهميتها  ل الصداعة والعمليال الدياتية.   دددي 26-1-1
 دلجة.  يصد  األدواع المتتلفة من تديا الجلم واا رازال المتتلفة للتديا واأل 27-1-1
 يلرح  بعض عرا الصداعال الكيميائية العضوية.   28-1-1
 ةة للتررررابع  رررا الجزيئرررال العضررروية وغيرررر العضرررويةي  والبوليمريرررئيلررريدررردد المفررراهيم الر  29-1-1

 وكيمياء البترو،.  
 يوضح التركين الكيميائا للكائدال الدية ومكوداتها.   30-1-1
 دالي، االكتروليل.  يلرح المفاهيم التاصة الكيمياء الدركية وكيمياء اللعوح وم 31-1-1
 بعض العداصر الكيميائية وتصائصها ومركباتها.   عرا تدضير يددد  32-1-1
 يلرح عرا التدلي، الكيفا والمجموعال األيودية.   33-1-1
 يلتدتج تفاعدل األدماض والقواعد وتفاعدل الترلين وتفاعدل األكلدة واالتتزا،. 34-1-1
 يددد عرا التدلي، الكما الكيميائا.   35-1-1
 ديية المتتلفة  ل التدلي، الكيميائا )عرا عيفية وكروماتوجرا ية(.  يلرح العرا الد 36-1-1
 .  دور الكيمياء  ا الدد من تكييرات  الللبية التلوأ البيئا و مدواع يددد  37-1-1
 يلرح ملس الكيمياء الدرارية والكهربائية وتعبيقاتها المتتلفة. 38-1-1
 يبين الدور اايجابا للكيمياء الدووية  ل الصداعة.   39-1-1
 ة  الكيمياء الهروية وتعبيقاتها العملية.  يوضح ماهي 40-1-1
 يبين مفهوم  الكيمياء التدالقية وميكاديكية تفاعدتها. 41-1-1
 .الليرامير ( ومهميتها –الزجاع  –يلرح بعض الصداعال غير العضوية ) االلمدل  42-1-1

 سالمهارات

 المؤشرات:

 يقوم بعم، مبداأ وتقارير علمية عن الموضوعال المتتلفة  ا الكيمياء. 1-2-1
 م بكداء التجارن المعملية التاصة بمادة الكيمياء بدجة.  يقو  2-2-1

 يد، التدريبال والملائ، بالتتدام القوادين الكيميائية المتتلفة بعريقة صديدة. 3-2-1

 يرلم األجهزة الملتتدمة  ا درالة مادة الكيمياء مع كتابة البيادال عليها.   4-2-1

 يصمم مجهزة مبلعة تتعلا بمادة الكيمياء.               5-2-1

 مصادر التعلم المتتلفة مع االلتفادة العملية مدها  ا الكيمياء.   تدميلت 6-2-1
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 اد الكيميائية.                                                           و يتمكن من التعام، ا من مع الم 7-2-1

 يلتتدم األدوال وولائ، القياس المتتلفة  ا الكيمياء.   8-2-1

 واد الكيميائية للمدا ظة علا بيئت .  يتمكن من التتلب من متلفال الم 9-2-1

 ساالتجاهات

 المؤشرات:

 يتعاون مع زمدئ  عدد مداء التجارن المعملية المتصلة بالكيمياء. 1-3-1
 يلارر  ا التعلم الملتمر لتدميت  عاتيا   ا مادة الكيمياء. 2-3-1

 يلارر  ا األدلعة التعبيقية المرتبعة بمادة الكيمياء. 3-3-1

 لكيمياء  ا تقدم المجتمع.يلجع زمدءا علا مهمية دور ا 4-3-1

 يلارر  ا اتتاع القرارال الدزمة لتدلين البيئة عدد درالة الكيمياء.                        5-3-1

 .  المتتلفة  يهتم بدرالة مقررال الكيمياء 6-3-1
 يتابع الملتجدال الدديية المرتبعة بالكيمياء.   7-3-1
 .   يقدر دور وجهود علماء الكيمياء  ا تقدم اادلادية 8-3-1
 لن روح البدأ ودن االلتعدع للملتدديال  ا الكيمياء.  يكت 9-3-1

 يتعوا الدور الوظيفا للكيمياء  ا د، ملكدل مجتمع .   10-3-1
 يلتلعر عظمة التالا لبداد  وتعالا من تد، درالت  لمواد الكيمياء المتتلفة.   11-3-1

 المجال الثاني : المواد المساندة: -2

لمهةةةارات واالتجاهةةةات الخاصةةةة بةةةالمواد المعيةةةار الثةةةانى: يمتلةةةك المةةةتعلم المعةةةارف وا
 : الدراسية المساندة للكيمياء

 :المعارف

 المؤشرات:

يعرردد الدركررال المررؤيرة علررا القلرررة األرضررية والملررتمدة مررن العاجررة الكامدررة مررن برراعن  1-1-2
 األرض.  
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 يددد المجاالل التعبيقية والمعملية للجيو يزياء وااللتلعار عن بعد.   2-1-2

يرررة والفيزيائيرررة للمعرررادن والصرررتور وعررررا تكويدهرررا والتدليررر، يدررردد  التصرررائب الكيميائ 3-1-2
 الكيميائا لها.  

 يلرح مجهزة اادلان المتتلفة ووظائفها مع وص  عدجال األجهزة ببعضها.   4-1-2

يلرح مهمية علم الفلر والمجموعة اللمليةي مع درالة األدقران الجيولوجيرة وجيولوجيرا  5-1-2
 مصر.

 لهازي للكرة األرضية.  يددد عبيعة وتصائب الهد  المائا وا 6-1-2

يدرردد التفرراعدل الداديررة ميدرراء عمليتررا الهضررم وااتررراعي ودور اادزيمررال واألدمرراض  7-1-2
  يهاي مع درالة األمراض الداتجة عن اتتد، هعا اادزيمال واألدماض.

 يلرح الوضع التقليما للديوان والصفال الملتركة لك، مجموعة متلابهة.   8-1-2

 ا مدواع ومجداس وعائدل تبعا  للتلية والبيولوجيا الديوية.يصد  المملكة الديوادية رل 9-1-2

 يلرح مفهوم الدظام البيئا وتركيب ي والتدوع الديويي مع تلوأ الدظم البيئية المتتلفة.   10-1-2

 يصد  المملكة الدباتية معبقا  دظم التصدي  الزهري المتتلفة.    11-1-2
تقلررررريم الدبرررررال مرررررع يلرررررتدتج األجرررررزاء الرئيلرررررية للدبرررررال ووظائفهررررراي مرررررع درالرررررة ملرررررس  12-1-2

 التصائب التلريدية للدباتال.  

 يفلر تعور التدوع الديوي وميرها علا الدظم البيئية المتتلفة.   13-1-2
 المقاومة والمداعة واللقادال واألجلام المضادة مع تفاعدتها الدياتية.يددد المقصود ب 14-1-2
 يلرح عمليتا البداء الضوئا والتدفسي وعمليال الدمو والتكاير. 15-1-2
 ئب الكائدال الدجيقة و وائدها ومتاعرها وعرا مكا دتهايبين تصا 16-1-2

 يددد المعادالل التفاضلية العادية والدوا، التاصة.   17-1-2
 يلرح ملاليال علم الجبر  وتعبيقات . 18-1-2
 يفلر دظريال الزمر وتعبيقاتها.   19-1-2
 يلتدتج المعادالل التفاضلية الجزئيةي والتفاض، والتكام، المتقدم.  20-1-2
 لرياضا والتدلي، االتجاها.  يلتدتج مبادئ التدلي، ا 21-1-2
 يلرح المبادئ األلالية لإلدصاء واالدتماالل والتعبيقال المتتلفة لهما. 22-1-2
 يبين مفهوم علم التعور ودظريات  المتتلفة. 23-1-2

الفيزيرررراء و يلررررم بالمفرررراهيم التاصررررة بالكهربرررراء اللرررراكدة والمهداعيلرررريةي ومفرررراهيم الضرررروء  24-1-2
 الدديية 
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 لفة ومصادرها ومهميتها.يددد مفهوم  العاجة ومدواعها المتت 25-1-2
الرتتدام العاجرة البديلرة للدفراظ علرا بيئتر  مفهوم العاجة بكدواعها ومصرادرها ي و يوضح  26-1-2

 مع بيان كيفية االلتفادة من الدفايال الدووية.   
 دوائر التيار الملتمر والتيار المتردد وتعبيقاتهما.   قارن بيني  27-1-2
 لكهرومهداعيلية.يلرح ملاليال الدأ الكهرومهداعيلا والموجال ا 28-1-2
 يددد التواب األلالية للدواةي والدلاع االعاعا وآيارا الللبية وكيفية الوجاية مد  29-1-2
 االهتزازية ومدواعها وتعبيقاتها.يعدد المفاهيم األلالية للدركة  30-1-2
 العملية. مع التعبيقالوجوادين الله،  بكدواعها  يفلر ملاليال جوادين ديوتن للدركة 31-1-2
 التفيفة واليقيلة  ا درالة التفاعدل الدووية.   يددد مهمية األدوية  32-1-2
 يلتدتج عرا ادتقا، الدرارة والقوادين المتصلة بها.    33-1-2
 يددد مفهوم الضوء وتواص  ودظريات  وتعبيقات   ا األجهزة المتتلفة.    34-1-2
 يلرح عبيعة الموجال وعرا ادتلارها مع التعبيقال العملية لتواب الصول.    35-1-2
 ميكا الدرارية  وتعبيقاتها علا الدظم الكيميائية.  يوظ  جوادين الديدا  36-1-2

 سالمهارات

 المؤشرات:

يقرررررروم بعمرررررر، مبدرررررراأ وتقررررررارير علميررررررة  ررررررا موضرررررروعال الدبررررررال والديرررررروان والجيولوجيررررررا  1-2-2
 .  والرياضيالوالفيزياء

 يد، التدريبال والملائ، بالتتدام القوادين الرياضية المتتلفة بعريقة صديدة.  2-2-2

 ئ، بالتتدام جوادين الفيزياء المتتلفة بعريقة صديدة.يد، التدريبال والملا 3-2-2

والديررررروان والفيزيررررراء والجيولوجيرررررا  ليرلرررررم األجهرررررزة واألدوال الملرررررتتدمة  رررررا مرررررواد الدبرررررا 4-2-2
 والرياضيال.

 يصمم مجهزة مبلعة تتعلا بمواد الجيولوجيا والفيزياء.   5-2-2

 يتعام، بدجة مع األجهزة والمواد المعملية المتتلفة.   6-2-2

ً  بعض الدفريال والصتور.  يفدب معملي 7-2-2  ا 
 يلرررتتدم ولرررائ، االتصرررا، الددييرررة  رررا مجررراالل الفيزيررراء والجيولوجيرررا والدبرررال والديررروان 8-2-2

 .  والرياضيال 
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 يدا ظ علا بيئت  المدلية مع صيادة مواردها المتتلفة.   9-2-2

 ساالتجاهات

 المؤشرات:

 ن والدبال والجيولوجيا.  يتعاون مع زمدئ  عدد مداء التجارن المعملية  ا الفيزياء والديوا 1-3-2
يلررارر  ررا الررتعلم الملررتمر لتدميترر  عاتيررا   ررا مررواد الفيزيرراء والدبررال والديرروان والجيولوجيررا  2-3-2

 والرياضيال.  

يلررررارر  ررررا األدلررررعة التعبيقيررررة المرتبعررررة بمررررواد الفيزيرررراء والدبررررال والديرررروان والجيولوجيررررا  3-3-2
 والرياضيال.  

ء والدبررال والديرروان والجيولوجيررا والرياضرريال يلررجع زمرردءا علررا مهميررة دور علرروم الفيزيررا 4-3-2
  ا تقدم المجتمع.  

 .  مع اتتاع القرارال المدالبة يؤمن بكهمية الترليد والمدا ظة علا بيئت  5-3-2
 يقدر دور علماء العرن واألجادن  ا تقدم علوم الفيزياء والجيولوجيا والدبال والديوان.   6-3-2
 درالت  للموضوعال العلمية المتتلفةيلتلعر عظمة التالا لبداد  وتعالا من تد،  7-3-2

 المجال الثالث : المواد الثقافية: -3

المعيار الثالث:  يتوفر للمةتعلم مسةتوي مناسةب مةن التنةور العةام يضةع التةدريس فةي 
 سياق ثقافي مستنير

 المعارف:
 المؤشرات:

 لتدميعا. التبرال الصدية تقديملالللور الصدا اايجابا  يددد 1-1-3

 ء ومصادرا وادتياعال التعام، ب .يعكر مفهوم الدوا 2-1-3

  يلرح متاعر المتدرال والمدلعال علا الفرد والمجتمع. 3-1-3
 يبين الجهال والمؤللال العلمية  ا المجتمع المدلا التا تتدم مجا، تتصص   4-1-3

و رررا رعرررار العدجرررة المتبادلرررة للعلرررم والتكدولوجيرررا والمجتمرررع  رررا لرررياجها التررراريتا لررررح ي 5-1-3
 اادلادا اللعا
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 رررا مجرررا، واللتصرررية واالجتماعيرررة  ةوتعبيقاتهرررا األكاديميررر تدديال العلميرررةيعررردد الملررر 6-1-3
 تتصص 

 االجتماعية والعلمية واالجتصادية وملكدت  المصري جضايا المجتمعيلتب  7-1-3

 الدزمة لتفلير القضايا الدالية والتدبؤ بالملتقبلية.اليقا ة التاريتية يبين ددود  8-1-3

ة المعمو، بها  را مجتمرع ديمقراعراي مير،س  ادتررام لتربية المدديلالمفاهيم األلالية  يددد 9-1-3
وااعردم والتدظيمرال  مدوار وملؤوليال المواعدين والدكومة واألدزان الليالية وجماعال المصرالح

 .المهدية وعالم األعما، ومدظمال المجتمع المددا
 المهارات:
 المؤشرات:

 جراءة وتدديا وكتابة. للهة العربيةتدور  يمتلر ملتوي 1-2-3

 ن من التتدام المهارال األلالية األولية  ا اللهة األجدبية.يتمك 2-2-3

 .عرا الدصو، علل المعر ةالتتدام االلتقصاء و و ملالين البدأ يتقن  3-2-3
 .مع التدميع وك، عوي العدجة بتربيتهم لتتدم ملالين اتصا،  عالةي 4-2-3

  المهدا لدموا اللتيفاء متعلبالمدر الدياة  التعلميتمكن من مهارال  5-2-3
 0قرار والتصر  اللليم  ا األزمال والمواج  الصعبةي والعارئةيتتع ال 6-2-3

 عبر الددود اليقا ية والجهرا ية. مرتبعة بدقوا االدلانيلارر  ا مدلعة  7-2-3

  ا لياجها التاريتا.القدرة علل التفاع، مع المجتمع و هم القضايا والملكدل  يمتلر 8-2-3

المددظرالج والرتتدام المرواد  وتوجي  مي، تدويني يلتتدم مهارال ردارة الوجل والعال. 9-2-3
 ة.والمقابدل اللتصي المرجعيةي واادصاء األلالا ج تدظيم المكتبةج

 االتجاهات:
 المؤشرات:

 يقدر عظمة التالا عز وج،  ا ربداع  للكون بظواهرا المتتلفة 1-3-3

لررررهامات للعلررررم  ررررا كا ررررة مجرررراالل الديرررراة  الرررروظيفا يقرررردر الرررردور 2-3-3  ررررا درررر، ملرررركدل  وا 
 0المجتمع المتتلفة

 يقدر جهود العلماء العرن واألجادن  ا تقدم المجتمع اادلادا 3-3-3

 .العربية  ا جمهورية مصر التعليم ومبادئ الللور لمهدةالعلم  بميياا متدجياليلتزم  4-3-3
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 0 يتابع األدداأ والتعورال العلمية والتكدولوجية المتتلفة مدلية وعالميا   5-3-3
 التصدي لملكدتها.يبدي اهتماما بالملاركة  ا الدفاظ علا البيئة و  6-3-3

يدترم مبادئ دقوا اادلان  ا لائر الللور ) ادترام العال ي ادترام ا تر ي الدقوا  7-3-3
 الفردية والجماعية ي المواعدة ي العدالة ي الملاواة ي ليادة القادون ي ...الخ
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 معلمالطالب / ال دادالمعايير األكاديمية القياسية إلع

 لفيزياء بالمرحلتين اإلعدادية والثانويةتدريس ال 

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 42 معيار المعارف

 8 معيار المهارات 59
 9 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 34 معيار المعارف

 8 معيار المهارات 49
 7 يار االتجاهاتمع

 مجال المواد الثقافية
 9 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 25
 7 معيار االتجاهات

 فةي فيزيةاءالب ةالمةتعلم المعةارف والمهةارات واالتجاهةات المتصةل المعيار األول:  يتقن
 عملية التدريس: 

 سالمعارف

 المؤشرات:

 بعررراد بداللرررة هرررعا الكميرررال مرررع الرررتدتاعيدررردد الكميرررال الفيزيائيرررة األلالرررية وتدليررر، األ 1-1-1
 العدجال الفيزيائية األلالية بعض

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية الفيزياءبرنامج إعداد معلمي  -10
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 يعدد  مفاهيم الله، والعاجة الداتلية وجوادين الديداميكا الدرارية وتعبيقاتها المتتلفة.    2-1-1
 مهداعيلية.كهرو يلرح عبيعة وتصائب الموجال الميكاديكية وال 3-1-1
 ة مبعاد مع تعبيقاتها العملية.  يلتدتج معادلة لروددجر  ا بعد وادد و ا يدي  4-1-1
 يلتتدم الفرضيال األلالية للدلبية التاصة و يزياء الجوامد.  5-1-1
العاجة الدووية  والتتدام الدظائر الملرعة  رل بعرض الصرداعال مرع  ليددد التتداما  6-1-1

 درالة الجليمال األولية غير التقليدية الموجودة بدواة العداصر.
 اليقيلة  ل درالة التفاعدل الدووية.يددد مهمية  األدوية التفيفة و   7-1-1
 .تعبيقال مدواع الدركة المتتلفة  ا الدياة العملية يبين   8-1-1
 يوظ  جوادين الديداميكا الدرارية وتعبيقاتها علل الدظم الكيميائية.  9-1-1

ميررر، الدركرررة التوا قيرررة البلررريعة  لموجيرررة بكدواعهرررايدررردد تصرررائب كررر، مرررن الدركرررة ا  10-1-1
 .  مي، ظاهرة الردينوتعبيقاتها  ا ظواهر متتلفة 

 يددد المفاهيم المتعلقة بالمتجهال والقيم وتعبيقاتها  ا الفيزياء.  11-1-1
 الضوء المتتلفة وتعبيقاتها  ل األجهزة الضوئية. جوادينيفلر  12-1-1
يددد كيفية جياس درجة درارة مجلام متتلفة بعرا متتلفة مع تعبيا القروادين التاصرة  13-1-1

 بها  ل الدياة اليومية.
 لاليال والعمليال والتعبيقال العملية لفيزياء الليزر.يتمكن من األ  14-1-1
 الكهربل والمجا، المهداعيلا وتعبيقاتها  ل الدياة اليومية. يربع بين المجا،  15-1-1
 يلرح  تركين المواد الصلبة وتعبيقال األلعة الليدية  ل التصوير البللورر. 16-1-1
مرن الدفايرال  تتلبالر يوضح التتدام العاجة البديلة للدفاظ علل البيئة مع بيران كيفيرة 17-1-1

 الدووية.
بالجلرم اادلراس راكز يفلر   يزيائية التديا العصبية لإلدلان وادتقرا، االرارال مرن م  18-1-1

 رلل المخ والعكس.
موجررال يدرردد مفهرروم  الموجررال وعرررا ادتلررارها مررع بيرران التعبيقررال العمليررة لتررواب  19-1-1

 الصول.
لرررديداميكا ل القرررادون األو، ضررروءيلررررح  جررروادين دفرررظ العاجرررة  رررل الديررراة وتعبيقاتهرررا  رررل  20-1-1

 الدرارية.
االلكتروديرة المتتلفرة الملرتتدمة  رل األجهرزة االلكتروديرة الددييرة  مكودراليددد مدرواع ال 21-1-1
 .تعبيقاتها العملية  ا الدوائر االلكترودية كيفية و 
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للترررواب المهداعيلرررية   المهداعيلرررية وتعبيقاتهرررا مرررن ترررد،  همرررالمرررواد  يوضرررح مدرررواع 22-1-1
 للمواد.
األلالرررية  مفررراهيمالمفررراهيم األلالرررية للفيزيررراء اادصرررائية  رررل التررردرين علرررل اليلرررتتدم  23-1-1

 لدظرية االدتماالل.
 . الدرارة علل المواد المتتلفة  يص  تكيير 24-1-1
 م علم البلورال واأللعة الليدية والتواب الدرارية والكهربائية للمواد.اهييوضح مف 25-1-1
 يددد المفاهيم األلالية للدركة ومدواعها وتصائصها. 26-1-1
يفلررر الدلرراع االلررعاعل للدررواة والتفرراعدل الدوويررة مررع ا يررار اللررلبية لأللررعة الدوويررة  27-1-1

 والوجاية مدها.
 .كموجة كهرومهداعيليةيددد ملاليال الكهرومهداعيلية وتواب الضوء  28-1-1
 الموجال الكهرومهداعيلية وادعكالها وادكلارها مع تعبيقاتها العملية.هوم يلرح مف 29-1-1
 ر ومدواع  وتعبيقات .يددد مبادئ  عم، الليز  30-1-1
 يفلر  األمواع المدتلرة  ل البدزما وتعبيقاتها المتتلفة. 31-1-1
والتعبيقال  لكتروديةالدوائر اال  ا تصميمالترادزلتور و ملباا الموصدل تعبيقال  يددد 32-1-1

 التاصة بك، مدها.
 يددد دوائر التيار المتردد والملتمر مع درالة التعبيقال العملية لهما. 33-1-1
 ا، الدرارة والقوادين المتصلة بهما.يلرح عرا ادتق 34-1-1
 يص  الدركة مع المفاهيم المتعلقة بالمتجهال وتعبيقاتها. 35-1-1
 يددد  المبادئ  األلالية للتوزيع اادصائا وتعبيقاتها المتتلفة  ا الفيزياء.   36-1-1
 يلتدتج مبادئ الدظرية الدلبية وتعبيقاتها المتتلفة.   37-1-1
لتعبيقررال التكدولوجيررة ألدررواع العاجررال يلرررح مفهرروم  العاجررة ومصررادرها وصررورها مررع ا 38-1-1

 المتتلفة.
 ة اليومية.  ايعدد ملالين تتزين العاجة ودفظها وكيفية االلتفادة مدها  ا الدي 39-1-1
 المتتلفة. ايددد معيا  العرال واأليودال بكدواعه 40-1-1
يلتدتج تواب الضوء ومدواع العدلال مع درالة ظواهر التردات، والديرود وااللرتقعان  41-1-1

 عملية المتصلة بهم.                              والتعبيقال ال
  ا المجاالل المتتلفة للفيزياء.   اتعبيقال الدادو تكدولوج ععا مميلة من ي 42-1-1

 سالمهارات
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 المؤشرات:

 يقوم بعم، مبداأ وتقارير علمية عن الموضوعال المتتلفة  ا الفيزياء.   1-2-1
   يجري التجارن العملية التاصة بمادة الفيزياء بدجة. 2-2-1

 يد، التدريبال والملائ، بالتتدام جوادين الفيزياء المتتلفة بعريقة صديدة.   3-2-1

 يرلم األجهزة الملتتدمة  ا درالة مادة الفيزياء مع كتابة البيادال عليها.   4-2-1

 يصمم مجهزة مبلعة تتعلا بمادة الفيزياء.   5-2-1

 يلتيمر مصادر التعلم المتتلفة مع االلتفادة العملية مدها.   6-2-1
 لملعة.  ا التعام، ا من مع المواد يتمكن من 7-2-1

 .  يتصر  بدجة  ا األزمال والعوارئ 8-2-1

 ساالتجاهات

 المؤشرات:

 يتعاون مع زمدئ  عدد مداء التجارن المعملية المتصلة بالفيزياء. 1-3-1
 يلارر  ا التعلم الملتمر لتدميت  عاتيا   ا مادة الفيزياء.  2-3-1

 زياء.يلارر  ا األدلعة التعبيقية المرتبعة بمادة الفي 3-3-1

 مهمية دور الفيزياء  ا تقدم المجتمع.  ردرار يلجع زمدءا علا  4-3-1

 يلارر  ا اتتاع القرارال الدزمة لتدلين البيئة  يما يتص،  بمادة الفيزياء. 5-3-1

 جهود علماء الفيزياء  ا تقدم اادلادية وزيادة الر اهية.  يقدر  6-3-1
  يتابع الملتجدال الدديية المرتبعة بمادة الفيزياء. 7-3-1

 الدور الوظيفا للفيزياء  ا د، ملكدل مجتمع .   قدري 8-3-1

 يلتلعر عظمة التالا لبداد  وتعالا من تد، درالت  لمواد الفيزياء المتتلفة. 9-3-1

 

المعيةةةار الثةةةانى: يمتلةةةك المةةةتعلم المعةةةارف والمهةةةارات واالتجاهةةةات الخاصةةةة بةةةالمواد 
  سالدراسية المساندة للفيزياء

 سالمعارف
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 المؤشرات:

لمررؤيرة علررا القلرررة األرضررية والملررتمدة مررن العاجررة الكامدررة مررن برراعن ا يفلررر الدركررال 1-1-2
 األرض.

 يلرح المجاالل التعبيقية والمعملية للجيو يزياء وااللتلعار عن بعد.   2-1-2

وملررالين الزراعررة  والتدليرر، الكيميررائا للصررتور ي يدرردد مفهرروم التربررة ومدواعهررا وصررفاتها 3-1-2
 الدديية.

 لهازي والمائا للكرة األرضية.  عبيعة وتصائب وبدية الهد  ا دددي 4-1-2

 المتتلفة ووظائفها مع وص  عدجال األجهزة ببعضها.   اادلانمجهزة  فلري 5-1-2

المجموعررررة اللملررررية ودرالررررة األدقرررران الجيولوجيررررة تركيررررن علررررم الفلررررر و  ماهيدرررردد مفرررري 6-1-2
 وجيولوجيا مصر.

 يوضح ملاليال  ليولوجيا التلية وتركيبها الجزيئا.   7-1-2

واألدمرراض  اادزيمررالي ودور ااتررراعديررة ميدرراء عمليتررا الهضررم و يدرردد التفرراعدل الدا 8-1-2
 واألدماض. اادزيمال يهاي مع درالة األمراض الداتجة عن اتتد، هعا 

ي والوضرررع مدررواع ومجدرراس تبعررا  للتليررة والبيولوجيررا الديويررة رلررايصررد  المملكررة الديواديررة  9-1-2
 .  التقليما للديوان 

 ي والتدوع الديويي مع تلوأ الدظم البيئية المتتلفة يلرح مفهوم الدظام البيئا وتركيب  10-1-2

يددد األجزاء الرئيلية للدبال ووظائفهاي مع درالرة ملرس تقلريم الدبرال مرع التصرائب  11-1-2
 التلريدية للدباتال.  

  المتتلفة.يصد  المملكة الدباتية معبقا  دظم التصدي  الزهرية  12-1-2

 المتتلفة.   يفلر تعور التدوع الديوي وميرها علا الدظم البيئية 13-1-2
 وعمليال الدمو والتكاير.   التدفسييلرح عمليتا البداء الضوئا و  14-1-2
يلررررح تصرررائب الكائدرررال الدجيقرررة و وائررردها  ومتاعرهرررا الصررردية واالجتصرررادية وعررررا  15-1-2

 مكا دتها.  

 الدوا، التاصة ود، معادالل البدس  ا االدداييال المتتلفة.   دددي 16-1-2
 بيقات .دظريال علم الجبر األلالية وتع  عددي 17-1-2
 الهددلة الفراغية والتفرجة بين البعدين واليدية مبعاد.   لرح مفاهيمي 18-1-2
 يلتدتج المعادالل التفاضلية الجزئيةي والتفاض، والتكام، المتقدم.   19-1-2
 مدواع البراهين بالتتدام دظريال الدأ الرياضا. عددي 20-1-2
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 يددد مفهوم الديداميكا التدليلية وتعبيقاتها.   21-1-2
 ية لقوادين التوزيع اادصائا والتعبيقال المتتلفة لها.يددد المبادئ األلال 22-1-2

 القوادين األلالية  ا الكيمياء والتواب الدورية للعداصر الكيميائية.   فلري 23-1-2
يلررررح ملالررريال الكيميررراء مرررن الرررعرال والجزيئرررال واأليودرررال ودررراالل المرررادةي واألدرررواع  24-1-2

 المتتلفة للتفاعدل الكيميائية.  
 الكهربية والدرارية والقوادين المتعلقة بها.   يبين ملاليال الكيمياء 25-1-2
 مدواع األدماض والقواعد ودظرياتهاي وتصائب المدالي، وعرا تدضيرها  لرد ي 26-1-2
 جواعد االتزان األيودا  ا المدالي، المائية.وضح ي 27-1-2
 عرا تقلي، تلوأ الهواء والماء بالتتدام الكيمياء.    دددي 28-1-2
 ودجادها  ا وص  تواب الهازال.  يلرح  رضيال الدظرية الدركية للهازال  29-1-2
 جوادين الديداميكا الدرارية وتعبيقاتها علا الدظم الكيميائية.   فلري 30-1-2
 يوضح العداصر االدتقالية ومهميتها  ا الصداعة والعمليال الدياتية. 31-1-2
 يددد بعض العداصر الكيميائية من تدضيرها وتصائصها ومركباتها.   32-1-2
 عضوية ومركباتها المتتلفة.  يوضح الجوادن الرئيلية للكيمياء ال 33-1-2
 الدظريال الكيميائية التا تهتم بتلوأ الماء والهواء والهعاء لرحي 34-1-2

 :المهارات
 المؤشرات:

يقررررروم بعمررررر، مبدررررراأ وتقرررررارير علميرررررة  رررررا موضررررروعال الدبرررررال والديررررروان والجيولوجيرررررا  1-2-2
 والكيمياء.  

 قة صديدة.يد، التدريبال والملائ، بالتتدام القوادين الرياضية المتتلفة بعري 2-2-2

 يد، الملائ، التاصة بالتتدام القوادين الكيميائية المتتلفة بدجة. 3-2-2

 والديوان والكيمياء والجيولوجيا   ليرلم األجهزة واألدوال الملتتدمة  ا مواد الدبا 4-2-2

 يصمم مجهزة مبلعة تتعلا بمواد الجيولوجيا والكيمياء. 5-2-2

 متتلفة.  يتعام، بعريقة صديدة مع التجهيزال والمواد المعملية ال 6-2-2

 يلررتتدم ولررائ، االتصررا، الددييررة  ررا مجرراالل الكيميرراء والجيولوجيررا والديرروان والدبررال 7-2-2
 .  والرياضيال

 .  يدا ظ علا بيئت  مع صيادة مواردها المتتلفة 8-2-2

 ساالتجاهات
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 المؤشرات:
يتعرررررراون مررررررع زمدئرررررر  عدررررررد مداء التجررررررارن المعمليررررررة  ررررررا الكيميرررررراء والديرررررروان والدبررررررال  1-3-2

 والجيولوجيا.  
 ارر  ا التعلم الملتمر لتدميت  عاتيرا   را مرواد الكيميراء والدبرال والديروان والجيولوجيرايل 2-3-2

 والرياضيال.

 يلررارر  ررا األدلررعة التعبيقيررة المرتبعررة بمررواد الكيميرراء والدبررال والديرروان والجيولوجيررا 3-3-2
 والرياضيال.

والرياضيال يلجع زمدءا علا مهمية دور علوم الكيمياء والدبال والديوان والجيولوجيا  4-3-2
  ا تقدم المجتمع.

 .  واتتاع القرارال المدالبة  يؤمن بكهمية الترليد والمدا ظة علا بيئت  5-3-2
يقرررردر دور العلمرررراء العرررررن واألجادررررن  ررررا تقرررردم علرررروم الكيميرررراء والجيولوجيررررا والديرررروان  6-3-2

 والدبال.  

يلتلرررررعر عظمرررررة الترررررالا لررررربداد  وتعرررررالا مرررررن ترررررد، درالرررررت  للموضررررروعال العلميرررررة  7-3-2
 ة.  المتتلف

المعيار الثالث:  يتوفر للمةتعلم مسةتوي مناسةب مةن التنةور العةام يضةع التةدريس فةي 
 سياق ثقافي مستنير

 المعارف:
 المؤشرات:

 لتدميعا. التبرال الصدية تقديملالللور الصدا اايجابا جواعد  يددد 1-1-3

 يعكر مفهوم الدواء ومصادرا وادتياعال التعام، ب . 2-1-3

  ال علا الفرد والمجتمع.متاعر المتدرال والمدلع ظهري 3-1-3
 يبين الجهال والمؤللال العلمية  ا المجتمع المدلا التا تتدم مجا، تتصص   4-1-3

و را رعرار لعلم والتكدولوجيا والمجتمع  ا لرياجها التراريتا بين ا العدجة المتبادلةلرح ي 5-1-3
 اادلادا اللعا

 رررا مجرررا، يرررة واللتصرررية واالجتماع ةوتعبيقاتهرررا األكاديميررر يعررردد الملرررتدديال العلميرررة 6-1-3
 تتصص 

 االجتماعية والعلمية واالجتصادية وملكدت  المصري جضايا المجتمع كون ملما  ببعضي 7-1-3
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 الدزمة لتفلير القضايا الدالية والتدبؤ بالملتقبلية.التاريتية  يمتلر جدرا  من المعار  8-1-3

لتربيرررة المدديرررة المعمرررو، بهرررا  رررا مجتمرررع ديمقراعررراي ميررر،س  لالمفررراهيم األلالرررية  يدررردد 9-1-3
وااعررردم  ادترررام مدوار وملرررؤوليال المرررواعدين والدكومرررة واألدرررزان الليالرررية وجماعرررال المصرررالح

 .والتدظيمال المهدية وعالم األعما، ومدظمال المجتمع المددا
 المهارات:
 المؤشرات:

 جراءة وتدديا وكتابة. للهة العربية ا اتدور  يمتلر ملتوي 1-2-3

 األجدبية. الاللهاددر لية  ا يتمكن من التتدام المهارال األلالية األو  2-2-3

 .عرا الدصو، علل المعر ةالتتدام االلتقصاء و و ملالين البدأ يتقن  3-2-3
 .مع التدميع وك، عوي العدجة بتربيتهم لتتدم ملالين اتصا،  عالةي 4-2-3

  والوظيفا  المهدا لدموا اللتيفاء متعلبالمدر الدياة  التعلميتمكن من مهارال  5-2-3
 0 ا األزمال والمواج  الصعبةي والعارئة يتتع القرار والتصر  اللليم 6-2-3

 عبر الددود اليقا ية والجهرا ية. مرتبعة بدقوا االدلانيلارر  ا مدلعة  7-2-3

  ا لياجها التاريتا.القدرة علل التفاع، مع المجتمع و هم القضايا والملكدل  يمتلر 8-2-3

م المرواد المددظرالج والرتتدا وتوجي  مي، تدويني يلتتدم مهارال ردارة الوجل والعال. 9-2-3
 ي والتتعيع اامهام واألدلعة ةوالمقابدل اللتصي المرجعيةي واادصاء األلالا ج تدظيم المكتبةج

 االتجاهات:
 المؤشرات:

 يقدر عظمة التالا عز وج،  ا ربداع  للكون بظواهرا المتتلفة 1-3-3

لررررهامات للعلررررم  ررررا كا ررررة مجرررراالل الديرررراة  الرررروظيفا يقرررردر الرررردور 2-3-3  ررررا درررر، ملرررركدل  وا 
 0لمتتلفةالمجتمع ا

 يقدر جهود العلماء العرن واألجادن  ا زيادة ر اهية البلر وتقدم المجتمع اادلادا 3-3-3

 .العربية  ا جمهورية مصر التعليم ومبادئ الللور لمهدةالعلم  بميياا متدجياليلتزم  4-3-3

 0 وعالميا  ا  يتابع األدداأ والتعورال العلمية والتكدولوجية المتتلفة مدلي 5-3-3
 لملاركة  ا الدفاظ علا البيئة والتصدي لملكدتها.اهتماما با يظهر   6-3-3
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يدترم مبادئ دقوا اادلان  ا لائر الللور ) ادترام العال ي ادترام ا تر ي الدقوا  7-3-3
 الفردية والجماعية ي المواعدة ي العدالة ي الملاواة ي ليادة القادون ي ...الخ(
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معلم الطالب / ال المعايير األكاديمية القياسية إلعداد
 للبيولوجي بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 50 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 68
 9 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 31 معيار المعارف

 10 معيار المهارات 49
 8 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 9 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 25
 7 معيار االتجاهات

 فةي بيولوجيالب ةالمعارف والمهارات واالتجاهات المتصل المتعلم المعيار األول:  يتقن
 عملية التدريس: 

 سالمعارف

 المؤشرات:

ويصرررد  المملكرررة الديواديررة رلرررل مدرررواع ومجدررراس  تصررردي  الكائدررال الديرررة مبرررادئ دررددي 1-1-1
 الديوية والتصائب الورايية  والبيولوجياوعائدل تبعا  للتليةي 

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية البيولوجيبرنامج إعداد معلمي  -11
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 يوضح العمليال الديوية والفليولوجية التا تددأ  ا الكائدال الدية 2-1-1
 يلتعرض التعور التاريتا لبيولوجيا التلية 3-1-1

البيوكيميائيرة والتدروع البيولروجا الرعر يدكرم بديرة ووظيفرة الجزيئيرة و  البيولوجيرا برين دوري 4-1-1
 الديوية علل كا ة الملتويال المدلية وااجليمية والعالمية الدظم

لتكروين األدلرجة واألعضراء  التلية يص  الميكاديزمال والتركيبال الورايية التل تتتعها 5-1-1
 .العضوية المتتصصةوظائ  وال

  قارية من ديأ تركيبها .يقارن بين الديوادال الفقارية والد 6-1-1

يقارن بين الديوادال الد قارية المتتلفة من ديأ اللك، التارجاس   تصديفهاي بيئاتهاي   7-1-1
 تعورها ومهميتها االجتصادية 

وظررررائ  مكوداتهرررراي وكررررعلر التركيررررن مكوداتهررررا ي يوضررررح التركيررررن الكيميررررائا للتليررررة و  8-1-1
 .ة  ا علم التليةالملتعمل المجهري ألعضاء الجلم والعرا التكدولوجية

يوضح األمراض الترا تدلرك عرن تلر،  را التديرا بلربن دردوأ تدرور مو دتيجرة لتركيير  9-1-1
 مو الفيزيائية بعض المواد الكيميائية 

ومجهزتهرررا المتتلفرررة ومهميتهرررا ر الفقاريرررة ر مرررن الديوادرررال الدبليرررة  األميلرررةبعرررض  ععررراي 10-1-1
 االجتصادية وعدجتها باادلان

ر الفقاريال ر رلا مدواع ومجداس وعائدل ي و رتبها وعوائفها يصد  الديوادال الدبلية  11-1-1
. 

يددد دور األدواع واألجداس المتتلفة من الكائدال الدية  را تلركي، الردظم اايكولوجيرة  12-1-1
 وتد ا العاجة  ا هعا الدظم  ا ملتويال وملكا، متعددة 

 راكايددد مبادئ البيولوجيا التعوريةي والبيئيةي وبيولوجيا األعصان ااد 13-1-1

يدل، للور الكائدرال الديرة وعدجاتهرا االجتماعيرة  را بيئاتهرا العبيعيرة مرن الرتجابالي  14-1-1
 تعليمي للور التوجي ي للوكية الدزاعي والهرمودال والللور

واألجلام المضادة  من ديأ واألمصا، المقاومة والمداعة واللقادال المقصود ب وضحي 15-1-1
 الدياتية وغير الدياتية دتهاعبيعتها وتركيبها الكيميائا ومدواعها وتفاع

الديرة الدجيقرة  را األولراع المتتلفرة ومهرم مدلرعتها وعررا الرتدكم  الكائدرال برين مفهرومي 16-1-1
 والكل  عدها وااللتفادة مدها  ا المجاالل المتتلفة.    يها
 يص  التتدامال تكدولوجيا الجيدال  ا التهلن علل األمراض الورايية 17-1-1
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دظريرررال التعررور والتكيرر  واالتتد رررال وترردعيم لتكرروين يوضررح األدلررة العلميررة الدزمرررة  18-1-1
 البيولوجية وكيفية تعوراألجدة المتتلفة  

يدلرر، الترركييرال العبيعيررة واادلررادية المتتلفررة التررا توضررح جرردرة األرض علررل االدتفرراظ  19-1-1
 باالتتد ال البيولوجية

وملررارال يدرردد األدزيمررال الدزمررة  ررا ميررض الكربوهيرردرال وميررض البروتيدررال والرردهون  20-1-1
 بداء الجزيئال الصهيرة والكبيرة ومتعلبال العاجة  وداالل  لوء التهعية

واعتمراد  مفراهيم ومبرادئ البيولوجيرا االرعاعية بمرا  را علرر المتعلبرال التدظيميرةي لرردي 21-1-1
مدظمررال الرعايررة الصرردية للجرعررال الملررموح التعرررض رليهررا وتكييراتهررا اللررلبية علررل البيئررة والتديررا 

 DNAللر دائاالتركين البواألدلجة و 
  يعبررا مبررادئ التلررريح المقررارن لفهررم العدجررة التعوريررة بررين مدررواع ومجدرراس وعررائدل 22-1-1

   الفقاريال
المتتلفرة  البيئيرة األلالرية وتقلريمال البيئرال ومدئمرة الكائدرال للبيئرال يوضح المبرادئ 23-1-1

   وادتلارها وتكييرها علل دلاع الكائدال الدية
مقاومتهررا ودورال  وعرررالإلدلرران لرررال التررا تلرربن ممراضررا  الدوعررائدل رتررن  لررردي 24-1-1

 الدياة لبعض مدواعها وكيفية مكا دتها

يدرررردد  الجوادررررن االجتصررررادية االيجابيررررة واللررررلبية للدلرررررال )الضررررارة والدا عررررة والداجلررررة  25-1-1
  را مقاومرة الدلررال وا  رال الدلررية الرئيلرية علرل الدباترال واادلران لألمراض( واأللس العامة

 لديوانوا
وتعرور الديراة البدريرة وملركدتها وعررا التكير  للديراة  را عبقرال البدرر  يددد دلرك ة 26-1-1

 ومهميتها االجتصادية 
 دظم التصدي  المتتلفة ليصد  المملكة الدباتية عبقا   27-1-1

يدررررردد اللرررررمال الدباتيرررررة والوظيفيرررررة لألدمررررراض والبروتيدرررررال والكربوهيررررردرال والليبيررررردال  28-1-1
 دركاتها وتفاعدتهاالدووية من ديأ ت ألدماضوا

 يقارن بين األدلجة الدباتية المتتلفة من ديأ التركين والوظيفة  29-1-1
 يددد االلتتدامال االيجابية لعلم اللموم 30-1-1
 مفاهيم وجوادين علم الجيدال والوراية والهددلة الوراية دددي 31-1-1

 األدواع المتتلفة من العدالن وملكالها المور ولوجية وعرا تكايرها وتصديفاتها  بيني 32-1-1
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يدل، األدظمة البيولوجية تبعا  لقوادين الكيمياء والفيزياء الموجرودة بهرا موضردا  التهيررال  33-1-1
 العاجة ميداء العمليال الديوية  التا تددأ  ا

يوضررح الرردور الديرروي للبروتيدررال المتعررددة التررا تعمرر، علررل تدلرريا المهررام المعقرردة  ررا  34-1-1
 متتل  العمليال البيولوجية

 بالوظائ  الفليولوجية المتتلفةكيفية جيام الدبال  لرحي 35-1-1
  الرتفاعي والجهرا يا  علل المجتمعال الدباتية والكائدال الدجيقةاو  يدل، مير المداخي 36-1-1
 يددد االلتتدامال المتتلفة للدبال والمدتجال الدباتية التا لها مهمية بالدلبة لإلدلان. 37-1-1

ال(  رل األراضرا يد، ملكدل مجا، الميكروبيولوجيا بمتتلر  مدواعهرا )بكتريرا و عرير 38-1-1
 المياا والهعاء و

 ة للفيرولال الدباتيةي تصديفاتها واألمراض التا تلببها التصائب الرئيل بيني 39-1-1
األدلرعة  المور ولوجية وتركيبها التلريدا ومهرم البكتيريا وتصائصها متعور عليوضح  40-1-1

 ومهميتها االجتصادية   البكتيرية  ا األولاع البيئية المتتلفة

 ارجا والداتلا للفعريالي  وتصديفاتها ومميلة لدورة الدياة لبعضهايددد اللك، الت 41-1-1
ادتقالهرررا وااصرررابة بهرررا ومميلرررة لررربعض  يدررردد مدرررواع التعفررر، ومصرررادر العررردور وعررررا 42-1-1

 األمراض العفيلية اللائعة
األدلرجة الدباتيرة المتتلفرة  للدباترال المتتلفرة وتدوراتهرا مدرددا   يصر  التركيرن الرداتلا 43-1-1

 التا تددأ  يها الووظائفها والتهير 
 للمتلفال والمواد التام الموجودة جا البيئة يددد عرا المعالجة الميكروبيولوجية 44-1-1
يجابا   45-1-1  يددد دور اادلان  ا التكيير علل الدظم اايكولوجية للبا وا 
عبيعررة الجيدررالي األدمرراض الدوويررةي وظررائ  الكرومولررومالي العفرررالي تدظرريم  يلرررح 46-1-1

 للوراية الجزيئية الجيدال والتعبيقال الدديية
المبررادئ العلميررة التررا يبدررل عليهررا مجررا، البيوتكدولرروجا التررا تلررتتدم  ررا علررم  صرر ي 47-1-1

 الدبال
   تها.ديايوضح العدجال التركيبية بين مجاميع الدباتال األرليجودية مع توضيح دورال  48-1-1
  لورا مصر وما بها من مجاليم دباتية ودظم ريكولوجية ومراضا رعبةي وصدراء  دددي 49-1-1
 للدظريال البيولوجية والجيولوجية وتكييرها علل العلم الدديأ االتعور التاريتيوضح  50-1-1

 سالمهارات
 المؤشرات:
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 يلتتدم مدوال التلريح بلك، صديح 1-2-1
 يتعام، مع األدوال المعملية بلك، صديح 2-2-1

 يجهز جعاع عرضا وعولا لبعض دراكين الدبال المتتلفة . 3-2-1
 كين الدباتية و الديوادية .  ا  دب الترا يلتتدم الميكرولكون الضوئا 4-2-1
 يدضر عيدة دم ويفدصها بالتتدام الميكرولكون 5-2-1
 يعبا جواعد األمان واللدمة  ا المعم،  6-2-1
 يفدب اللك، الظاهري لألدواع واألجداس المتتلفة للدبال   7-2-1
ويصرربهها ويقرروم بدرالررة مجهريررة لمتتلرر  األدلررجة المكودررة لعضرريال  يجهررز اللرررائح 8-2-1

 ديةالتلية الدباتية والديوا
 .للفقاريال الصهيرةالعظمية ر الهياك، يدض 9-2-1

 ساالتجاهات
 المؤشرات:

بداع   1-3-1   ا الكائدال الدية . يقدر عظمة التالا عز وج،  ا عظيم تلق  وا 

يقدر دور وجهود علماء البيولوجا  ا  هم البيئرة والكائدرال الديرة الموجرودة بهرا وكيفيرة  2-3-1
 التعام، معهم  

 التعام، مع الكائدال الدية  ا المعم،يدترم األتدجيال العلمية عدد  3-3-1

 يتعاون مع زمدئ   ا التجارن المعملية      4-3-1
 الجمالية الموجودة  ا البيئة الدوادايقدر  5-3-1
يلرررترر  رررا مجتمعرررال ومدلرررعة علميرررة عال الصرررلة بموضررروعال وملررركدل مجتمعيرررة  6-3-1

 مدلية

 يلارر  ا التعلم الملتمر لتدمية عات  7-3-1

 بمادة البيولوجايلارر  ا مدلعة تعبيقية مرتبعة  8-3-1

 يلارر  ا اتتاع القرارال الدزمة لتدلين البيئة المديعة باادلان 9-3-1

 

المعيةةةار الثةةةانى: يمتلةةةك المةةةتعلم المعةةةارف والمهةةةارات واالتجاهةةةات الخاصةةةة بةةةالمواد 
 س الدراسية المساندة للبيولوجي

 :المعارف
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 المؤشرات:

 صررائ،  لررس تقلرريمها رلررلللمعررادني والتررواب العبيعيررة وم يوضررح التراكيررن الكيميائيررة 1-1-2
 ررا المجهررر  لألدررواع الصررترية اليديررة المفصرر، للرجررائا الصررترية ومجموعررال بالررتتدام الوصرر 

 الملتقعن
 يعرردد مدررواع الميرراا األرضررية دلررن عريقررةالجو يررة و يدرردد اليررروال العبيعيررة والميرراا  2-1-2

االدهيررارال األرضررية تتزيدهررا ومصررادر العاجررةي واألتعررار البيئيررة ميرر، الهررزال األرضررية )الررزالز،( و 
  واالعاعال

مع التركيز علل  الموارد العبيعية واالجتصادية ومدواعها من مواد الروالن المعددية عددي 3-1-2
  للموارد المتجددة والتتداماتها مللون االلتهد، األمي،

وتررواب وتقلرريم الصررتور وعوامرر، وعمليررال التهيررر علررل دلرركتها علررم األرض و  لرررحي 4-1-2
 لعح القلرة األرضية 

الصرتور  وتركيبها والدياة القديمة عليها وتفلير تتابعال األرض وموادهاوضح مفهوم ي 5-1-2
 الفيزيائية )العبيعية( والعضوية )الدياتية( كللللة من األدداأ ومجم، األدداأ

  يها المتدكمةالصتور الرلوبيةس  مدواعها  وتواصهاي ومدلجتهاي والعوام،  دددي 6-1-2
 اوية المتتلفةدلكة الكون واألجرام اللم لرحي 7-1-2
األرضررية رلررل  األرضررية اليادويررة الداتجررة مررن تعرررض صررتور القلرررة يوضررح التراكيررن 8-1-2

 بلبن القور التكتودية وغير التكتوديةي واألدماع الهددلية للصتور   عملية التلوي 
 الصترية من دادية األدرداأ وويفلرر العمليرال الملرئولة عرن تكويدهراي يرتن الوددال 9-1-2

 لتاريخ األرض  مال زمديا من اج، بداء لج، زمدا صتريومضاهاة هعا المعلو 
يعبررا عرررا تدليرر، التضرراريس األرضررية والررتدباع بعررض التصررائب الهددلررية بمعر ررة   10-1-2

 ملكا، األرض 

التربرررررة والصرررررتور والرررررتدباع التصرررررائب الجيولوجيرررررة   يلرررررتتدم األجهرررررزة الدقليرررررة  رررررا 11-1-2
 الهددلية للمواجع

 ةعن الكائدال الدية التا كادل موجود والكل  ية تكويدها يماهية الدفريال وكيفددد ي 12-1-2
  ا الماضا

 العضوية األلالية للترابع  ا جزيئال المركبال العضوية وغير يوضح المفاهيم 13-1-2

الرردهوني الديوكليوتيرردالي    كرر، مررن البروتيدررالي الكربوهيرردرالي يلرررح تركيررن ووظيفررة 14-1-2
  (RNA, DNA)الدووية  األدماض
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 العضوية وغير العضوية ة  ل الكيمياءآليال التفاعدل المتتلف بيني 15-1-2
 األجهزةالتدليلية بوالعة  المعايرة المتتلفة  ا الكيمياء يددد عرا ودظريال عمليال 16-1-2
يدرردد كيميرراء عداصررر المجموعررة األلالرريةي ومهررم تواصررها العامررة )الهيرردروجيني  لررزال  17-1-2

 ير  العضويةاألرضية والعداصر االدتقالية(  ا الكيمياء غ األجدءي الفلزال القلوية
معرادن التامرال وتواصرها العبيعيرة والكيميائيرة وتوازدهرا  را األدظمرة  تقلريمال صر ي 18-1-2

والكبريتيردال واألمردح الكبريتيرة ولررعة التفراعدل الكيميائيرة غيرر  اليدائية واليديية لبعض األكاليد
 العضوية 

 بدية المادة وتواصها  علل الملتور العري والجزيئا  وضحي 19-1-2

 ن الكهربية والمهداعيلية ويربع بيدهما مدددا  العوام، المؤيرة عليهما جوادي دددي 20-1-2
 الظواهر الدرارية وتكييراتها علل المواد والفيزياء الكمية  ا األدظمة   الدراريةلرح ي 21-1-2
  ا وجواديدها .  للدركة وتصائصه األلاليةيددد المفاهيم  22-1-2
 دظريال الضوء وتعبيقاتها  ا األجهزة البصرية فلري 23-1-2
 الكهرومهداعيلا وبعض دظريال الضوء وظواهرا وتصائص  وتعبيقات   العي  ص ي 24-1-2

 دوبلر وظواهرا وتصائص  وتعبيقات  التواب الفيزيائية للصول وظاهرة بين ي 25-1-2

 مبادئ الفيزياء العرية  والدووية لرحي 26-1-2
 يددد التتدامال العاجة الدووية  ا الدياة والتتدامال الدظائر الملعة 27-1-2

  ي والمقاردة بيدهما .با الملتمر والمتردد التيار الكهر  ص ي  28-1-2

 األلس العامة  ا الرياضيال الجبريةي ودلان الميليال وتعبيقاتهما دددي 29-1-2
المتتلفرة للمتهيررال العلروائية وعرررا  يعبرا دظريرة االدتمراالل والتوزيعرال االدتماليرة  30-1-2

لدن العيدة  عيدال وعراالتقدير للمتولع واتتبارال الفروض اادصائية ودظرية المعايدة ومدواع ال
 لدلتتدام  ا مجا، البيولوجا 

الدركيررة كمعررادالل تفاضررلية وتكامليررة  ررا علررم األديرراء )  ترررة دصرر   يعبررا األدظمررة 31-1-2
 العمر والتركيزال(

 :المهارات
 المؤشرات:

 يلتتدم األجهزة المعملية المتتلفة 1-2-2

 يعبا جواعد األمان واللدمة  ا المعم، 2-2-2
 الليرم الكلل والفولفال غير العضوي  ا عديي والكالليوميقيس ك، من الفولفال القا 3-2-2
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 يعبا العرا البيوكيميائية  ا  ص، األدماض 4-2-2
الفيزيائيرة للمرادةي  المفراهيم األلالرية للدراالل مبلرعة ومصرممة لتوضريح يجرري تجرارن 5-2-2

 .والتفاعدل العضوية اارتكالية واالتزان الكيميائاي والتفاع،

الدلربا  ح البلريعة العضروية والهيرر عضرويةي والروزنللتعر  علل األمد يجري تجارن 6-2-2
  ا العيدال المتتلفة 

 يلتتدم األدوال التكدولوجية الدديية  ل درالة الظواهر الفيزيائية 7-2-2
 يرلم ويكون الدوائر الكهربية 8-2-2

 عد مبداأ وتقارير علمية  ا العلوم العبيعيةي 9-2-2

 عريقة صديدةد، الملائ، والتدريبال  ا الرياضيال والعلوم العبيعية بي 10-2-2

 

 ساالتجاهات
 المؤشرات:

 يقدر عظمة التالا  ا تكوين األرض واألجرام اللماوية 1-3-2

 يقدر دور وجهود علماء العلوم العبيعية    2-3-2
 يعا مهمية المدا ظة علل البيئة  ا المجتمع 3-3-2
 الموارد العبيعية واالجتصادية الموجودة  ا بيئت  يدا ظ علل 4-3-2

 يتبع جواعد األمان دات، المعم، 5-3-2
ر  ا مجتمعال ومدلعة علمية عال الصلة بموضوعال وملكدل مجتمعية يلتر  6-3-2

 مدلية

 يلارر  ا مدلعة تعبيقية مرتبعة بالعلوم العبيعية  7-3-2

 يلارر  ا اتتاع القرارال الدزمة لتدلين التفادة اادلان بك، ما يديع ب   8-3-2

فةةي المعيةار الثالةةث: يتةوفر للمةةتعلم مسةتوي مناسةةب مةةن التنةور العةةام يضةع التةةدريس 
 سياق ثقافي مستنير

 المعارف:
 المؤشرات:

 لتدميعا. التبرال الصدية تقديملالللور الصدا اايجابا  يددد 1-1-3

 يعكر مفهوم الدواء ومصادرا وادتياعال التعام، ب . 2-1-3
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  يلرح متاعر المتدرال والمدلعال علا الفرد والمجتمع. 3-1-3
 مجا، تتصص  يبين الجهال والمؤللال العلمية  ا المجتمع المدلا التا تتدم  4-1-3

و رررا رعرررار العدجرررة المتبادلرررة للعلرررم والتكدولوجيرررا والمجتمرررع  رررا لرررياجها التررراريتا لررررح ي 5-1-3
 اادلادا اللعا

 رررا مجرررا، واللتصرررية واالجتماعيرررة  ةوتعبيقاتهرررا األكاديميررر يعررردد الملرررتدديال العلميرررة 6-1-3
 تتصص 

 االجتماعية والعلمية واالجتصادية وملكدت  المصري جضايا المجتمعيلتب  7-1-3

 الدزمة لتفلير القضايا الدالية والتدبؤ بالملتقبلية.اليقا ة التاريتية ين ددود يب 8-1-3

لتربيرررة المدديرررة المعمرررو، بهرررا  رررا مجتمرررع ديمقراعررراي ميررر،س  لالمفررراهيم األلالرررية  يدررردد 9-1-3
وااعررردم  ادترررام مدوار وملرررؤوليال المرررواعدين والدكومرررة واألدرررزان الليالرررية وجماعرررال المصرررالح

 .ة وعالم األعما، ومدظمال المجتمع المدداوالتدظيمال المهدي
 المهارات:
 المؤشرات:

 جراءة وتدديا وكتابة. للهة العربيةتدور  يمتلر ملتوي 1-2-3

 يتمكن من التتدام المهارال األلالية األولية  ا اللهة األجدبية. 2-2-3

 .عرا الدصو، علل المعر ةالتتدام االلتقصاء و و ملالين البدأ يتقن  3-2-3
 .مع التدميع وك، عوي العدجة بتربيتهم عالةلتتدم ملالين اتصا،  ي 4-2-3

  المهدا لدموا اللتيفاء متعلبالمدر الدياة  التعلميتمكن من مهارال  5-2-3
 0يتتع القرار والتصر  اللليم  ا األزمال والمواج  الصعبةي والعارئة 6-2-3

 يلارر  ا مدلعة مرتبعة بدقوا االدلان عبر الددود اليقا ية والجهرا ية. 7-2-3

  ا لياجها التاريتا.ل التفاع، مع المجتمع و هم القضايا والملكدل القدرة عل يمتلر 8-2-3

المددظرالج والرتتدام المرواد  وتوجي  مي، تدويني يلتتدم مهارال ردارة الوجل والعال. 9-2-3
 ة.والمقابدل اللتصي المرجعيةي واادصاء األلالا ج تدظيم المكتبةج

 االتجاهات:
 المؤشرات:

 بداع  للكون بظواهرا المتتلفةيقدر عظمة التالا عز وج،  ا ر 1-3-3
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لررررهامات للعلررررم  ررررا كا ررررة مجرررراالل الديرررراة  الرررروظيفا يقرررردر الرررردور 2-3-3  ررررا درررر، ملرررركدل  وا 
 0المجتمع المتتلفة

 يقدر جهود العلماء العرن واألجادن  ا زيادة ر اهية البلر وتقدم المجتمع اادلادا 3-3-3

 .العربية هورية مصر ا جم التعليم ومبادئ الللور لمهدةالعلم  بميياا متدجياليلتزم  4-3-3

 0 يتابع األدداأ والتعورال العلمية والتكدولوجية المتتلفة مدلية وعالميا   5-3-3
 يبدي اهتماما بالملاركة  ا الدفاظ علا البيئة والتصدي لملكدتها. 6-3-3

يدترم مبادئ دقوا اادلان  ا لائر الللور ) ادترام العال ي ادترام ا تر ي الدقوا  7-3-3
 اعدة ي العدالة ي الملاواة ي ليادة القادون ي ...الخ (الفردية والجماعية ي المو 
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 معلم الطالب / ال المعايير األكاديمية القياسية إلعداد

 لجيولوجيا بالمرحلتين اإلعدادية والثانويةتدريس ال

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 األساسيةمجال المواد 
 31 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 49
 9 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 37 معيار المعارف

 7 معيار المهارات 49
 5 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 9 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 25
 7 معيار االتجاهات

 

 فةي جيولوجيةاالب ةالمتعلم المعارف والمهارات واالتجاهات المتصل المعيار األول: يتقن
 عملية التدريس: 

 سالمعارف1-1

األتعار البيئية مي، الهزال و يددد اليروال العبيعية والمياا الجو ية ومصادر العاجةي  1-1-1
 األرضية واالعاعال واالدهيارالاألرضية )الزالز،( 

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية الجيولوجيابرنامج إعداد معلمي  -12
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فة وتصديفها ومعر ة ااجهادال الملببة لها مدواع التراكين الجيولوجية المتتل عددي 2-1-1
 وولائ، تدلي، التراكين ومهميتها  ا عمليال االلتكلا  والتدقين الجيولوجا 

 يعدد مدواع الصتور المتتلفة ر رلوبية ي متدولة ي دارية ر مع المقاردة بيدهم . 3-1-1

صائ،   للمعادني والتواب العبيعية وملس تقليمها رلل يوضح التراكين الكيميائية 4-1-1
 ا المجهر  لألدواع الصترية اليدية المفص، للرجائا الصترية ومجموعال  بالتتدام الوص 

 الملتقعن
  يها المتدكمةالصتور الرلوبيةس  مدواعها  وتواصهاي ومدلجتهاي والعوام،  عددي 5-1-1
 والكويكبال والمعدبال والتصائب العبيعية جوادين كبلرس  الكواكن ومجمارها لرحي 6-1-1

 تارجية لللمسي والملا ال الكوديةوالعبقال ال

 دورة ك، كوكن .ومدة  كيفية تدديد مبعاد الدجوم ودلان لرعة دوران األرض ص ي  7-1-1

األرضية رلل عملية  األرضية اليادوية الداتجة من تعرض صتور القلرة التراكين بيني 8-1-1
 بلبن القور التكتودية وغير التكتوديةي واألدماع الهددلية للصتور   التلوي 

 والتدتاجاتها دظرية األلواح التكتودية األرض وتركيبها  ا ضوء لر مص،يف 9-1-1
 وملس التصدي  العام الكائدال الد قاريةي يوضح العرا المتتلفة لدفظ بقايا 10-1-1

 للمجموعال الديوادية
 يميز تصائب الدفريال الدجيقة التا تلتتدم كمؤلر للدفريال الجيدة  11-1-1

 بهاي وبعض المتاعر الجيولوجية البيئية المتعلقة لكدوالمل البيئةيددد مفهوم  12-1-1

  .والبيئية بالتتدام الصور الجوية والفضائية وتقدياتها يص  الظواهر الجيولوجية 13-1-1
المصعلدال واألدوال التا تلتتدم لمراجبة األرصاد الجويةي ودظم التدبؤ  دددي 14-1-1

 بالعواص  واألعاصير والرياح 
 مكادا والزمادا وتعور الصتور الدارية وتوزيعها ال دلكة فلري 15-1-1
 الجيولوجيا االجتصادية وعدجتها بك رع الجيولوجيا األترر ص ي 16-1-1

مواد الروالن المعددية وملكالها وتقليماتها وتواجدها والتفرجة بين المعادن الهية  دددي 17-1-1
 ومعادن التامال بداء علل تصائب ك، دوع وجيمت  االجتصادية.

وعدجتها بفروع  را يةي وكعلر تاريتهاالمفاهيم األلالية لدظم المعلومال الجه لردي 18-1-1
 .تقدمها للدرالال المكادية المتتلفة الجهرا ية األترري وعدجتها بالمعلوماتيةي والميزال التا

المديعال بالتركيز علل كيفية  يددد ماهية علم المديعال وجيولوجيا جيعان ومدواض 19-1-1
 تلكيلها وتعورها المور ولوجا 
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 وكيفية التجديد بك، مدهاي وكيفية تلوأ مصادرها ومتتل   ا العبيعةدورة الماء  لرحي 20-1-1

 الماء ومتاعرا

ملكا، التعور للدبال من تد، الدفريال الدباتية وكيفية ارتباع األدواع الدباتية  عددي 21-1-1
 ببعض وبالدقبة الزمدية

التا تؤدي  وملبابها والعوام، العبيعية والبلرية ر ولوجيا األراضا الجا ةمو و جي ص ي 22-1-1
 ايدارلل تز 

 التعرية المتتلفة من مدماع جيومور ولوجية عمليال فلري 23-1-1

 المتاعر الجيولوجية وتقييم ميارها  دددي 24-1-1
 مألجاليية  والوددال وارلمصراضا الأليولوجية والبدائية لجئب التصا ا لرحي 25-1-1
 ئيليةرلر ولوجية اموولجيما

 دليا  م ة ورلمعل ا قا للتصديفاتية ولمداا مألجاليا والظرو  المداتية  ص ي  26-1-1
التدولية والتتدام البيادال الكيميائية والمعددية والتميي، البيادا  التفاعدل فلري 27-1-1

 .   لتكييرال التدو، ومميلة التفصيلا
 المياا األرضيةي ودركة المياا والملويال يددد عرا ردارة وتتعيع موارد 28-1-1
ة والمواجع يددد مصادر العاجة المتتلفة  مي، الوجود األدفوريي المصادر الميكاديكي 29-1-1

 الدالية لهعا المصادر
 تصدي  الروالن المعددية وتدديد ملكالها و مماكن تواجدها  ا مصر 30-1-1

 يوضح التتدامال الروالن المعددية وتدزمها مع مدواع الصتور المتتلفة 31-1-1

 
 سالمهارات1-2
 جيولوجي  لمدعقة مددودة تريعةيرلم  1-2-1
اس القعاعال العبقية يلتتدم البوصلة والصور الجوية  ا تدديد المواجع وجي 2-2-1

 والمتجهال الجيولوجية
 ومدواع  الصتور المتتلفة  الدفريال الدجيقة يصدلت لتتدم الميكرولكوني 3-2-1

   برامج الدالن  ا التدلي، الكما للمععيال الجيولوجية المتتلفة يلتتدم 4-2-1

 تجارن  ص، المعادن اليقيلة و  للروالن الدجمايجري تجارن التدلي،  5-2-1
 اليقيلة ويدلن دلبها المئوية قيس كميال المعادني 6-2-1
 يلتتدم مجهزة جياس العقس المتتلفة  7-2-1



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

231 

\ 

التربة والصتور اللتدباع التصائب الجيولوجية الهددلية  يلتتدم األجهزة الدقلية  ا 8-2-1
 للمواجع

 ، الملائ، المرتبعة بالجيولوجيا والفضاءيد 9-2-1
 ساالتجاهات1-3
   ، ما يرتبع بمادة تتصصيقدر عظمة التالا  ا تكوين األرض واألجرام اللماوية وك 1-3-1

 يقدر دور وجهود علماء الجيولوجا  ا  هم األرض والفضاء  2-3-1

 يلتزم بكتدجيال العم، العلما  ا المعم، والزيارال الدقلية 3-3-1
 يهتم باليروال العبيعية والمياا الجو ية ومصادر العاجة الموجودة  ا بيئت  4-3-1

 بيئت الموارد العبيعية واالجتصادية الموجودة  ا  يدا ظ علل 5-3-1
 يتعاون بايجابية  ا المدا ظة علل البيئة 6-3-1
 يدجا  ا رجراء الدلابال الجيولوجية 7-3-1
 يعا بالقيم الجمالية الجيولوجية  ا الصتور والمعادن وعبقال األرض 8-3-1
 يلاهم بايجابية  ا الملاريع الجيولوجية 9-3-1

المعيةةةار الثةةةانى: يمتلةةةك المةةةتعلم المعةةةارف والمهةةةارات واالتجاهةةةات الخاصةةةة بةةةالمواد 
 س دراسية المساندة للجيولوجياال

 سالمعارف2-1

الديويررة علررل كا ررة الملررتويال  الررعر يدكررم بديررة ووظيفررة الرردظم البيولرروجايدرردد التدرروع  1-1-2
 .المدلية وااجليمية والعالمية

ومعضرراء والتعررورال الراهدرة  ررا العلرروم العبيررة ميرر،  مجهررزةمرن  اادلررانبديررة جلررم  يبرين 2-1-2
 اادلان الدتاع  ازرع 

 لكة الديوادية رلل مدواع ومجداس وعائدل تبعا  للتلية والبيولوجيا الديوية يصد  المم 3-1-2

 يقارن بين الديوادال الفقارية والد قارية من ديأ التركين .  4-1-2

يقارن بين الديوادال الد قارية المتتلفة من ديأ اللك، التارجاس   تصديفهاي بيئاتهاي   5-1-2
 تعورها ومهميتها االجتصادية 

واألجلررام المضررادة مررن ديررأ عبيعتهررا واألمصررا، والمداعررة واللقادررال المقاومررة  صرر ي 6-1-2
  وتركيبها الكيميائا ومدواعها وتفاعدتها
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والديوكيميائيررررة  والفيزيائيررررة الميكاديكيررررةيوضررررح ملالرررريال  لرررريولوجيا التليررررة والصررررفال  7-1-2
فسي القلررن واألوعيرررة الدمويرررةي الترررد )العضررردل والجهرراز العصررربا الرررعاتاي الرردمي األعضررراءلرربعض 

 القاعديي التدظيم الدراري( ااتراعي التوازن الدمض

 مفاهيم وجوادين علم الجيدال والوراية والهددلة الوراية دددي 8-1-2

المائيرة للديراة  ررا  األديراءالبدريررة وملركدتها وعررا تكير   ةوتعرور الديرا دلركة فلرري 9-1-2
 االجتصادية  مهميتهاعبقال البدر و 

عرررررررن عريرررررررا البيادرررررررال الجيولوجيرررررررة  وميكاديكيتهرررررررا األعضررررررراءيصررررررر  لرررررررواهد تعرررررررور  10-1-2
 والبيوكيميائية والجيدية والدفريال موضدا  كيفية تعور األجدة 

 وعرالإلدلان والكائدال الدية األتري رتن الدلرال وعوائلها التا تلبن ممراضا   بيني 11-1-2

 مقاومتها ودورال الدياة لبعض مدواعها وكيفية مكا دتها

صرردي  الزهررري المتتلفررة ميرر، ردجلررري تصرردي  يصررد  المملكررة الدباتيررة معبقررا  دظررم الت 12-1-2
 وتصدي  هتلدلون  بلاي

 لررورا مصررر ومررا بهررا مررن مجرراليم دباتيررة ودظررم ريكولوجيررة ومراضررا رعبررة وصرردراءي  برريني 13-1-2
 والهعاء الدباتا  ا مصري 

الدباتيرررةي الدررروع الدبررراتا كودررردة بيئيرررة وتصرررديفيةي واألجررراليم الدباتيرررة   علرررم البيئرررة لررررحي 14-1-2
 العالم التضاريس  ا المياا ومصادرها وتوزيع التربة دلنوالعبوغرا يةي و 

األدلرعة  المور ولوجيرة وتركيبهرا التلرريدا ومهرم تعرور علرم البكتيريرا وتصائصرها فلري 15-1-2
 ومهميتها االجتصادية   البكتيرية  ا األولاع البيئية المتتلفة

المتتلفرررة  يررراءاألديدررردد التصرررائب العبيعيرررة والكيميائيرررة للبيئرررة المائيرررة وتكييرهرررا علرررل  16-1-2
 العدالن البدرية  ا مصر والفلورا المائية  ومدها 

 األدواع المتتلفة من العدالن وملكالها المور ولوجية وعرا تكايرها وتصديفاتها عددي 17-1-2

  تها.ديايوضح العدجال التركيبية بين مجاميع الدباتال األرليجودية مع توضيح دورال  18-1-2

 ومهميتها للدبال .ي وبديتها التركيبية يددد ماهية دبون اللقاح واللك، الظاهر  19-1-2

يدرردد اللررك، التررارجا والررداتلا للفعريررالي  وتصررديفاتها ومميلررة لرردورة الديرراة لبعضررها  20-1-2
 التا تلببها األمراضو 

 تقديال البيولوجيا الجزيئية و تتليا الدمض الدووي  لرحي 21-1-2
  .يددد كيمياء عداصر المجموعة األلاليةي ومهم تواصها العامة  22-1-2
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األرضررية والعداصررر االدتقاليررة  ررا الكيميرراء   لررزال األجرردءي الفلررزال القلويررةميررة يدرردد مه 23-1-2
 غيرالعضوية

 العضوية وغير العضوية آليال التفاعدل المتتلفة  ل الكيمياء ص ي 24-1-2

الردهوني الديوكليوتيرردالي  كر، مرن البروتيدرالي الكربوهيردرالي تركيررن ووظيفرة يوضرح  25-1-2
  (RNA, DNA)الدووية  األدماض

 ة األجهزةالتدليلية بوالع المعايرة المتتلفة  ا الكيمياء عرا ودظريال عمليالدد عي 26-1-2
معررادن التامررال وتواصررها العبيعيررة والكيميائيررة وتوازدهررا  ررا األدظمررة  يدرردد تقلرريمال 27-1-2

والكبريتيردال واألمردح الكبريتيرة ولررعة التفراعدل الكيميائيرة غيرر  اليدائية واليديية لبعض األكاليد
 العضوية 

 ي ودظريال الضوء .بدية المادة وتواصها علل الملتور العري والجزيئا  لرحي 28-1-2

 جوادين الكهربية والمهداعيلية و العوام، المؤيرة عليهما  دددي 29-1-2
 الظواهر الدرارية وتكييراتها علل المواد والفيزياء الكمية  ا األدظمة الدرارية فلري 30-1-2
 اهرا وتصائص  وتعبيقات الكهرومهداعيلا وبعض دظريال الضوء وظو  العي  ص ي 31-1-2

 التواب الفيزيائية للصول  وتعبيقات  وضحي 32-1-2

 ي والمفاهيم األ؟لالية للدركة و تصائصها . مبادئ الفيزياء العرية  والدووية دددي 33-1-2
 يددد التتدامال العاجة الدووية  ا الدياة والتتدامال الدظائر الملعة 34-1-2

   بدجة . التيار الكهربا الملتمر والمتردد فرا بيني 35-1-2

المتتلفررة للمتهيرررال العلرروائية وعرررا  يعبررا دظريررة االدتمرراالل والتوزيعررال االدتماليررة 36-1-2
 التقدير للمتولع واتتبارال الفروض اادصائية ودظرية المعايدة ومدواع العيدال 

 الدركية كمعادالل تفاضلية وتكاملية  ا علم الجيولوجيا يعبا األدظمة 37-1-2
 :المهارات2-2
الفيزيائيرة للمرادةي  المفراهيم األلالرية للدراالل لتوضريحومصرممة  مبلرعة تجرارنيجرري  1-2-2

 والتفاعدل العضوية واالتزان الكيميائاياارتكالية والتفاع،

 يفدب اللك، الظاهري لألدواع واألجداس المتتلفة للدبال   2-2-2
 يلتتدم مدوال التلريح بلك، صديح 3-2-2
 اضليةيدلن الملائ، الرياضية  ا دلان الميليال والجبر والمعادالل التف 4-2-2
يلررررررتتدم الدالررررررن ا لررررررا لتعبيررررررا البرررررررامج المرابعررررررة بتدليرررررر، البيادررررررال والمعلومررررررال  5-2-2

 الجيولوجية. 
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 يصمم مجهزة مبلعة مرتبعة بالعلوم العبيعية 6-2-2

 يعد مبداأ وتقارير علمية  ا العلوم العبيعية 7-2-2

 ساالتجاهات2-3
 يقدر عظمة التالا  يما تلا من تدوع  ا الكائدال الدية 1-3-2

     ا تقدم العلم والمجتمع  العلوم العبيعيةجهود علماء يقدر  2-3-2
 يلارر  ا مدلعة تعبيقية مرتبعة بالعلوم العبيعية  3-3-2

 الدزمة لتدلين التفادة اادلان بك، ما يديع ب   ليلارر  ا اتتاع القرارا 4-3-2

  يلارر  ا التعلم الملتمر لتدمية عات  5-3-2

يضةع التةةدريس فةةي  المعيةار الثالةةث: يتةوفر للمةةتعلم مسةتوي مناسةةب مةةن التنةور العةةام
 سياق ثقافي مستنير

 المعارف:3-1
 لتدميعا. التبرال الصدية تقديملالللور الصدا اايجابا  يددد 1-1-3

 يعكر مفهوم الدواء ومصادرا وادتياعال التعام، ب . 2-1-3

  يلرح متاعر المتدرال والمدلعال علا الفرد والمجتمع. 3-1-3
 تتدم مجا، تتصص   يبين الجهال والمؤللال العلمية  ا المجتمع المدلا التا 4-1-3

و را رعرار العدجة المتبادلة للعلم والتكدولوجيرا والمجتمرع  را لرياجها التراريتا لرح ي 5-1-3
 اادلادا اللعا

 را مجرا، واللتصرية واالجتماعيرة  ةوتعبيقاتهرا األكاديمير يعدد الملتدديال العلمية 6-1-3
 تتصص 

 ديةاالجتماعية والعلمية واالجتصا وملكدت  المصري جضايا المجتمعيلتب  7-1-3

 الدزمة لتفلير القضايا الدالية والتدبؤ بالملتقبلية.اليقا ة التاريتية يبين ددود  8-1-3

لتربيررة المدديررة المعمررو، بهررا  ررا مجتمررع ديمقراعرراي ميرر،س  لالمفرراهيم األلالررية  يدرردد 9-1-3
وااعررردم  ادترررام مدوار وملرررؤوليال المرررواعدين والدكومرررة واألدرررزان الليالرررية وجماعرررال المصرررالح

 .المهدية وعالم األعما، ومدظمال المجتمع المدداوالتدظيمال 
 المهارات:3-2

 جراءة وتدديا وكتابة. للهة العربيةتدور  يمتلر ملتوي 1-2-3
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 يتمكن من التتدام المهارال األلالية األولية  ا اللهة األجدبية. 2-2-3

 .عرا الدصو، علل المعر ةالتتدام االلتقصاء و و ملالين البدأ يتقن  3-2-3
 .مع التدميع وك، عوي العدجة بتربيتهم الةلتتدم ملالين اتصا،  عي 4-2-3

  المهدا لدموا اللتيفاء متعلبالمدر الدياة  التعلميتمكن من مهارال  5-2-3
 0يتتع القرار والتصر  اللليم  ا األزمال والمواج  الصعبةي والعارئة 6-2-3

 عبر الددود اليقا ية والجهرا ية. مرتبعة بدقوا االدلانيلارر  ا مدلعة  7-2-3

  ا لياجها التاريتا.التفاع، مع المجتمع و هم القضايا والملكدل  القدرة علل يمتلر 8-2-3

المددظرالج والرتتدام المرواد  وتوجير  مير، تردويني يلتتدم مهارال ردارة الوجرل والرعال 9-2-3
 ة.والمقابدل اللتصي المرجعيةي واادصاء األلالا ج تدظيم المكتبةج

 االتجاهات:3-3

 ون بظواهرا المتتلفةيقدر عظمة التالا عز وج،  ا ربداع  للك 1-3-3

لررررهامات للعلررررم  ررررا كا ررررة مجرررراالل الديرررراة  الرررروظيفا يقرررردر الرررردور 2-3-3  ررررا درررر، ملرررركدل  وا 
 0المجتمع المتتلفة

 يقدر جهود العلماء العرن واألجادن  ا زيادة ر اهية البلر وتقدم المجتمع اادلادا 3-3-3

 .العربية  ا جمهورية مصر التعليم ومبادئ الللور لمهدةالعلم  بميياا متدجياليلتزم  4-3-3

 0 يتابع األدداأ والتعورال العلمية والتكدولوجية المتتلفة مدلية وعالميا   5-3-3
 يبدي اهتماما بالملاركة  ا الدفاظ علا البيئة والتصدي لملكدتها. 6-3-3

يدتررررم مبرررادئ دقررروا اادلررران  رررا لرررائر اللرررلور ) الرررعال ي ادتررررام ا ترررر ي الدقررروا  7-3-3
 الملاواة ي ليادة القادون ي ...الخ( الفردية والجماعية ي المواعدة ي العدالة ي
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 الرياضيات لتدريسلقياسية للطالب المعلم الذى يعد المعايير األكاديمية ا
 باللغة العربية في المرحلتين اإلعدادية والثانوية

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 52 لمعارفمعيار ا

 9 معيار المهارات 72
 11 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 28 معيار المعارف

 12 معيار المهارات 47
 7 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 8 معيار المعارف

 5 معيار المهارات 16
 3 معيار االتجاهات

 
 

علةةةم المعةةةارف والمهةةةارات ويمتلةةةك االتجاهةةةات يةةةتقن الطالةةةب الم المجةةةال األول: -1
المتصةةلة بمةةاده تخصصةةه ) مةةاده الرياضةةيات ( شةةعبه عامةةة لمراحةةل مةةا بعةةد التعلةةيم 

 االبتدائي .
 المعارف : 1-1

 المؤشرات:
 يددد دظم العد  المتتلفة والتدويدل بيدها 1-1-1

 مركب ( –دقيقية –دلبي   –صديدة  –يصد  مجموعال األعداد )عبيعي     2-1-1

 ملية لوغارتمية( –ميليي   -جموعال والعدجال والدوا، بكدواعها )جبري  يلتا الم  3-1-1

 يبلع مبدم االلتقراء الرياضا ومبدم العد    4-1-1

 .بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية الرياضياتمج إعداد معلمي برنا -13
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 يتدقا من البدية الرياضية المجردة ) الزمرة والدلقة والدق، و ضاء المتج ...(   5-1-1

 –المصررررفو ال  –الرررردوا،  –يصررررد  األدررررواع المتدوعررررة مررررن الجبررررر) جبرررررس األعررررداد    6-1-1
 بو،.... (  –المتجهال 

 –الملررررررررلمال  -يدرررررررردد ملالرررررررريال الهددلررررررررة األجليديررررررررة  )الدمعر ررررررررال والمعر ررررررررال    7-1-1
 الدظريال( –المبرهدال

 يعدد األدواع  المتتلفة من التدويدل الهددلية  ا الهددل  االجليدي   8-1-1
الهددلرر   –الهددلرر  التوبولوجيرر   –يلتررب ادررواع مررن الهددلررال ) الهددلرر  االلررقاعي   9-1-1
 هددل  الكلوريال( -تفاضلي  ال

يلررررتدبع دظررررم االدررررداييال المتتلفرررر   ررررل الملررررتور والفضرررراء اليديررررل البعررررد )الفررررراغ( )  10-1-1
 كروي (  ل دظام الهددل  االجليدي . –العوادي  –جعبي   –كاريتزي  

يدرردد الصررور الهددلرري  والتميرريدل البياديرر  ومعررادالل لرردوا، متتلفرر  ومعررادالل لررعوح   11-1-1
 د المركبة والتدويدل عليها.  متتلف  واالعدا

 يلرد األلالين المتتلف  للبرهان ومللها المدعقي  . 12-1-1
 الدهايال  و جوادين ايجادها ويدرس اتصا، الدوا،. يشرح 13-1-1

يددد مفهوم االلتقاا والتفليرال الهددلية والفيزيائية ل  وعرا ايجاد الملرتقة األولرل    14-1-1
 ي  .والملتقال المتتالية لدوا، متتلف  جبري  ومل

يلررررتدتج التفاضرررر، الجزئررررل  للدالرررر   ررررل متهيرررررين ويديرررر  ودهايتهررررا واتصررررالها والقرررروادين   15-1-1
 التاص  بعلر  . 

يدررردد التكامررر، كعمليررر  عكلررري  للتفاضررر، وكدهايررر  لمجررراميع ي مدرررواع التكامررر، المدررردد    16-1-1
 اتتزا،.......( . -تعويض -وغير المددد والعرا المتتلفة اليجاد  تكام، دال  )تجزئ

المعادالل التفاضلي  ورتبتها ودرجتها وعرا ايجراد دلولهرا وبعرض ادرواع الردوا،  يدرس  17-1-1
 بال، ( –البدس  -الجير –ليجدد ر  –بيتا  –التاص  )جاما 

المفاهيم  األلالي  لك، منس التدلي، الدقيقل ر التدلي، العددر ر التدلي، الدالل ر  يدرك 18-1-1
 التدلي، المركن. 

 دقيقي  والدظريال التاص   يعبا االتصا،  ل الدوا، ال   19-1-1
 يعكر جوادين التفاض، والتكام، العددر ر التعك وااللتكما،    20-1-1
 -يدرررردد الفراغررررال والفراغررررال التعيرررر  الملررررتقل  والتدررررويدل التعيرررر  وغيررررر التعيرررر    21-1-1

 و راغال مترر  بيدا، ر هيلبرل والفراغال الكدلكي (
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 ريمان . -يتعر  الدوا، المركب  ومعادالل كولل 22-1-1

 هم متلللدل القور ومتلللدل لوردس والدقاع اللاعا للدوا، التدليلي  .يتف   23-1-1

 يتعر  التكام،  ل الملتور المركن ودظريات  . 24-1-1

 االدصاء االلتداللل –االدصاء الوصفل  -يددد المفاهيم االلالية  ل االدصاء 25-1-1
االرتبررررررراع  -التلرررررررتل  -يرررررررعكر االلرررررررالين االدصرررررررائية الوصرررررررفيةس الدزعرررررررة المركزيرررررررة  26-1-1
 وجيالاتها  -ددارواالد
 -اتتبررارمربع كررار -يلرررح جرروادين واتتبررارال االدصرراء االلررتداللل )ميرر، تدليرر، التبرراين 27-1-1

 مربع ايتا( يتدقا صدا ويبال االتتبارال - اتتبار  –اتتبار ل  -اتتبار   -مربع موميجا
االدتمررا،  -التجربرة العلروائية -العيدرة -يصر  مفراهيم ملالرية  رل االدتمرا،س المجتمرع 28-1-1
 االدتما، التجريبل -ظررالد
 يددد االدداأ البليع  والمركبة والملتقلة والمتدا ي  واالدتما، اللرعل 29-1-1
 يميز المتهيرال العلوائي  والتوزيعال االدتمالي   30-1-1
 يصد  التوزيعال االلالي  المتقعع  والمتصل . 31-1-1
 يددد مفهوم القوة وادواعها وجيالها وودداتها .  32-1-1

جاعرردا  -الررتقرار االتررزان -( تدررل ترركيير جررور ملررتوي يعررين اتررزان جلرريم )دقعررة ماديررة  33-1-1
 جاعدة المل. -ميلأ القور 

 يدرس مدصلة مجموعة من القور الملتويةي والعزم دو، دقعة 34-1-1

 يعدد جوادين الموائع اللاكد  ) الهيدرولتاتيكا (  35-1-1

 يعكر جودين اللللل  واالجهاد القصل وعزم  االلتواء. 36-1-1

مركرز اليقر، والرتتدام التكامر،  رل ايجراد مركرز  -يددد جوادين هور واللره، اال تراضرل 37-1-1
 اليق، .

 يص  جوادين الجعن والجهد وعزم القصور العاتل  38-1-1

جروادين ديروتن  -عجلرة الجاعبيرة -العجلرة -يددد المفاهيم االلالرية  رل الدركرةس اللررعة 39-1-1
  ل الدركة التعية

 درك  المقعو ال  -يددد درك  االجلام بالتتدام االدداييال  ل الملتور  40-1-1

الدركر   -دركة البدردو، المركرن –يص  الدرك  التوا قي  البليع  والدرك    ل دائرا   41-1-1
 جوادين كبلر -دركة الكواكن  -المركزي 

 يص  الدرك   ل يدي  مبعادس بالتتدام ادداييال كارتيزية والعوادية وكروي  .  42-1-1
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 يميز بين الدرك  الد عي  والدرك  المقيدا والدرك  الدورادي  التعي    43-1-1

 يميز بين التكام، األو، للدرك  وداالل مويلر والجرادج وهاملتون وجاكوبل   44-1-1

 يددد الدرك  المركزي  وتعبيقاتها ودركة الكواكن )جوادين كبلر وتعبيقاتها( .  45-1-1

 الكروي  . –االلعوادية  -يص  الدرك   ل يدي  ابعاد باالدداييال الكارتيزية  46-1-1

 والدركة التعية والدورادي  لجلم  يص   الدركة الد عي  والدركة المقيدة  47-1-1

 يتعر  ميكاديكا الفضاء واالجمار الصداعي  48-1-1

 تدلي، االجهاد والتلوا واالدفعا، . -دظرية الممتدال  -يعكر الاليال هاملتون   49-1-1

الموائرررع اللزجرررة  –بردرررولل(  –يتعرررر  الميكاديكرررا المتصرررل  والدركررر   رررل الموائرررع )اويلرررر  50-1-1
 بوازي،( . -الدلو، المضبوعة )كويل -)جلم االدلان( وتعبيقال  ل الميكاديكا الديوية

يلررررررررح التعبيقرررررررال المتدوعرررررررة  رررررررل الكهربيرررررررة والمهداعيلرررررررية وترررررررواب المرررررررادةوالقوادين  51-1-1
 البدس( -بوالون -لروددجر -ممبير -والمعادالل المرتبعة بها )ماكلوي،

 يتفهم ملاليال ميكاديكا الكم 52-1-1

 
ال األدائية من تد، التتدام  لك، ما يتعلم  ويتقد  يكتلن العالن المعلم المهار المهارات:   1-2

 من مفاهيم وتعميمال  ل المجاالل البدتة والتعبيقية من مدظور كلل متكام،.
 المؤشرات :

يمتلر مهارال د، الملكدل ويعبقها  ل د، ملكدل متدوعة ملتتدما اللهة العربيرة  1-2-1
 اللليمة

مواج  وملكدل ويوظفها  ل د، تلرر يلتتدم العدجال الرياضية  ل دمعجة وتميي،   2-2-1
 الملكدلي ويتدقا من صدة ما توص، الي  

 يميز بين عرا االجداع وعرا البرهان للتدلي، علل صدة جضية ما  3-2-1

يميرررز برررين االلرررتقراء وااللرررتدباعي ويلرررتتدم االلرررتقراء  رررل االكتلرررا  وااللرررتدباع  رررل   4-2-1
 تعبيا التعميمال

عررررال  رررل المجرررراالل الرياضررريةي كمررررا يرررربع بررررين يرررربع برررين المفرررراهيم الرياضرررية والتراب  5-2-1
 المفاهيم الرياضية والمفاهيم  ل مجاالل تارع الرياضيال

يتمكن من لهة الرياضيال )مصعلدال ورموز وتمييدل( ويلتتدمها ويتقن التواصر،   6-2-1
بهرررا وتوصررريلها لرررزمدء ومتعلمرررين اتررررين وامكاديرررة تبلررريعها التررررين  رررل ملرررتويال تعليميرررة متتلفرررة 

 العربية المدالبة  باللهة
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يلررررتتدم باجترررردار التكدولوجيررررا المدالرررربة وبرمجايتهررررا  ررررل الدرالررررة والترررردريبال الميداديررررة   7-2-1
 والتدمية المهدية

يمتلررر مهررارال عقليررة متضررمدة مهررارال التفكيررر التدليلررل والداجررد واالبررداعل باالضررا ة   8-2-1
رال التفكير العلمل بصرفة الل مهارال المداجج  واكتلا  المهالعال والتداجضال ان وجدلي ومها

 عامة

يمتلر مهارال الرتعلم الرعاتل الكتلران المزيرد مرن المعرار  الرياضرية الملرتددية والترل   9-2-1
 لم يدرلها بالكلية 

يدرر مفهوم بدوأ العمليال وكعا مباديء البرمجة التعية وغير التعية مع تعبيقاتهرا  10-2-1
  ا مجاالل متدوعة.

معرفية والمهارية يكتسةب الطالةب المعلةم اتجاهةات تتةواءم االتجاهات: فى اطار الجوانب ال  1-3
 مع وظيفته المرتقبة كمعلم وتتناغم مع مواثيق شرف مهنة التعليم.

 المؤشرات :
 يقدر مهمية الرياضيال  ل د، كيير من الملكدل  ل مجاالل االدتاع والتدمال 1-3-1

 اييمن دور الرياضيال  ل تدمة العلوم االترر وتقدمها وتيلير  همه  2-3-1

يمتلرررر اتجاهررررال ايجابيررررة ددوودررردة الرياضرررريال  يمررررا بيدهررررا وودررردة المعر ررررة بمررررا  يهررررا   3-3-1
 الرياضيال البدتة والتعبيقية

 يقدر دور الرياضيال  ل امكادية تدلين الدياة والدفاظ علل البيئة  4-3-1

يقرردر مهميررة الرياضرريال وامكاداتهررا  ررل تفلررير كييررر مررن الظررواهر الفلكيررة والتقليرر، مررن   5-3-1
 مظاهر  وضوية مي، البراكين والتلودامل واالعاصيرمتاعر بعض 

 يقدر مهمية ظاهرال التعقد والدتعية  ل كيير من الملارال  6-3-1

 يكون اتجاهال ايجابية ددو تكام، الدضارال واليقا ال  7-3-1

يقدر العلماء والهاماتهم مرن كر، يقا رال جديمرة وددييرة ولررجية وغربيرةي ودور العلمراء   8-3-1
علررر دا عررا لمزيررد مررن االلررهامال واليقررة  ررل العقليررة المصرررية وامكاداتهررا المصررريين والعرررني ويجعرر، 

  ل االبداع واالبتكار

يلتزم بالللوكيال االيجابيرة والتملرر بمبرادئ التلرامح والعدالرة والملراواة وادتررام ا كرار   9-3-1
 االتر وتقدير د، الملكدل واالتتد ال بالدوار الللمل والبداء والعقددية

لديلولررررة دون التجمررررد واللرررركون والدفررررز علررررل المزيررررد مررررن االكتلررررا ال يرررريمن التعررررور وا 10-3-1
 الرياضية والعلمية بصفة عامة والتجديد  ل الفكر



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

241 

\ 

يتعوا العم، الرياضياتل ويلتلعر الجما، الكامن  ل العمليرال الرياضرية والجمرا،  رل  11-3-1
 ادماعها ودماعجها

 

 المجال الثاني: المواد المساندة: -2
المعلم المعةارف والمهةارات واالتجاهةات المتصةله بمةادة الفيزيةاء المعيار: يتقن الطالب 

 كمادة مساندة لتخصصه فى الرياضيات وكمجال يتضح فيه دور الرياضيات
 المعارف: 2-1

  المؤشرات :

يددد المبرادرء االلالري  لعبيعر  وادتلرار الضروء وادعكالر  وادكلرارا والقروادين المدظمر   1-1-2
 وتعبيقاتها  ل الدياا العملي 

 يصد  ادواع العدلال  2-1-2

 يعكر القوادين الملتتدم   ل علم الدرارا وتعبيقاتها 3-1-2
 يلرح الدال  الدراري  للمادا  ل اعوارها المتتلف   4-1-2

 يفلر التعبيقال العملي  للدرارا  ل الدياا اليومي  5-1-2

 يددد القوادين االلالي  والمعادالل التاص  بعلم تواب المادا 6-1-2
 ظام معين الل دظام اتريميز بين التدوي، من وددال  ل د 7-1-2
 يلرح التجارن الميكاديكي  لتواب المادا 8-1-2
 يععل مميل  للزوج  اللائ، 9-1-2

 يلرح القوادين والدماعع الملتتدم   ل الكهربية والمهداعيلية 10-1-2
 يددد التعبيقال العملي  للكهربية والمهداعيلي   ل الدياا اليومي  11-1-2

 يفلر عبيعة عم، الدوائر الكهربية والمهداعيلي   12-1-2

 الظواهر التل ترتبع بالكهربية والمهداعيلي  وتكييرها  ل العبيعة المديع  يفلر 13-1-2

 يفرا بين التيار المتردد والملتمر بدجة  14-1-2
 يددد العرا المتتلف  للدصو، علل التيار المتردد 15-1-2

 يددد جيم واتجاهال التيار للدوائر الكهربية المتتلف   16-1-2

 ية متصل  علل التوالل وعلل التوازر يلرح الدوائر المكا ئ  لدائرا بها عدا مكودال كهرب 17-1-2

 يتعر  االلس والمفاهيم العام  لعلم الديداميكا الدراري   18-1-2
 يتفهم ويص  ظواهر  يزيائي  مرتبعة باألدظم  الديداميكية الدرارية  19-1-2
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 يتعر  للور بعض االدظم  الديداميكية 20-1-2
 يددد ملبان ولروع ظاهرا التدات، 21-1-2
 يفرا بين التدات، والديود  22-1-2

 االلتقعان وتعبيقات يلرح معدل  23-1-2

 يفرا بين الفيزياء الدديية والتقليدية 24-1-2
يدردد العدجررة برين كتلرر  األجلرام كلمررا زادل اللررعة التررل تتدررر بهررا مقتربر  مررن لرررع   25-1-2

 الضوء .

 يفلر وددال التدوي، من وددا االكترون  ولل الل الجو،  26-1-2

 يددد العدج  بين الكتل  والعاج  وبين كمي  التدرر والعاج  27-1-2

الترركيير الكهروضرروئل وترركيير كوميتررون وااللررع  اللرريدي  والدمرراعع العريرر  والتوزيررع  يفلررر 28-1-2
 االلكترودل للعرال المتتلف  ومبدم عدم التيقن.

 

 ررررل اعررررار المعررررار  اللررررابقة  ررررل مجرررراالل الفيزيرررراء يكتلررررن العالررررن المعلررررم  المهةةةةارات:  2-2
 المهارال المرتبعة بها

 المؤشرات:
 المتتلفة للفيزياء ملتفيدا بمعار   الرياضيةيد، ملكدل  ل المجاالل   1-2-2

 يفلر دتائج الملكدل التل يتوص، الل دلها  2-2-2

 يقوم بلجراء رجراء تجارن عملي  لتدقيا جوادين  يزيائية  3-2-2

 يتمكن من عم، دماعع رياضية لبيان ظواهر  يزيائية 4-2-2

 يقارن عمليا  بين التصائب التركيبة الدرارية للمواد المتتلفة 5-2-2

 ض الظواهر ويتقن جياس بعض التصائب الفيزيائية يقارن بين بع 6-2-2

يدمرررل مهرررارال الرررتتدام التكدولوجيرررا الددييرررة  رررل  هرررم وتدليررر، وعمررر، دمررراعع ومداكررراة  7-2-2
 لظواهر  يزيائية متعددة

 يقارن  تجريبيا بين للور المادة  ل مكير من عملي  ديداميكي    8-2-2
 الفيزيائيةيكتل  تعبيقال عملي  جديدة من تد،  هم وتدلي، الظواهر    9-2-2

 يدمل جدرال ابتكاري  من تد، تعامل  مع التعبيقال المتتلفة   10-2-2
 يجرر تجارن عملي  عن ظواهر  يزيائية بعرا آمدة 11-2-2

 يميز بين عرا الوصو، الل عدجال وجوادين والتيقن مدها  ل الفيزياء والرياضيال 12-2-2
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مةةةى االتجاهةةةات: فةةةي إطةةةار المعةةةارف والمهةةةارات يكتسةةةب الطالةةةب المعلةةةم وين  2-3
 االتجاهات اإليجابية المناسبة 

 المؤشرات:
 يقدر مهمية المبادئ األلالية  ا الفيزياء 1-3-2
 يقدر مهمية علم الفيزياء الدديية  ا الدياة اليومية 2-3-2

 ييمن دور العلم والعلماء من متتل  اليقا ال والدضارال 3-3-2

 يقدر ترابع العلوم ووددة المعر ة 4-3-2

 ن د، كيير من الملكدل التا تهم اادلانيلجع التفوا واالبتكار والتجديد  ا ملالي 5-3-2

 يقدر المدفعة المتبادلة بين العلم والتكدولوجيا 6-3-2

 يلجع ا ترين علل االلتداا باألجلام العلمية بالمردلة اليادوية والجامعية 7-3-2
 

يترررو ر للعالرررن المعلرررم ملرررتور مدالرررن مرررن اليقا رررة المجةةةال الثالةةةث : الثقافةةةة الرياضةةةية:  -3
 الرياضية 

 رف :المعا 3-1
 المؤشرات:

يلرح دلركة ومرادر، دمرو العردد بردءا مرن ادظمر  العرد البدائير  وتعورهرا دترل الوصرو، الرل  1-1-3
 دظام العد العلري وادتلارا عالميا وكعا عرا ودظم العد  ل يقا ال متتلفة.

يتعر  من الجبر يعتبر علمرا عربيرا وان كلمرة الجبرر ملرتقة مرن كتران مدمرد برن مولرل   2-1-3
 الجبر والمقابلةر.التوارزما بعدوان ر

يتعررر  ان دلرركة الهددلررة الدجليديررة كادررل األلرراس لتجديررد الفكررر الرياضررا وتدريرررا ومدل  3-1-3
 رلل االدعدا المدعقا  ل المجاالل الرياضية.

يتعررررر  األصررررو، التاريتيررررة والقضررررايا الجدليررررة التررررا صررررادبل دلرررركا التفاضرررر، والتكامرررر،  4-1-3
 وتعورا. 

دررراء الرياضررريال المودررردا درررو، بدرررل مجرررردا ي يصررر  تكامررر، الفرررروع الرياضررري  ودركررر  ب  5-1-3
 ن لدي  صورة عامة عن المدظومة الرياضياتية وترابعال مكوداتها.ِّويكو

يدرردد عبيعررة الرياضرريال ومرادرر، تعورهررا واللررياا اليقررا ا واالجتمرراعا الررعي دلرركل  يرر    6-1-3
 بعض الموضوعال.

 ضية.يص  الفللفال المتتلف  )الددلي  واللكلية(   ل المعاالجال الريا 7-1-3
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يدررردد المصرررعلدال الرياضرررية ومعداهرررا باللهرررة العربيرررة ولهرررة اجدبيرررة وادررردة علرررل االجررر،ي  8-1-3
 وتعريفاتها الدجيقة ورموزها. 

 المهارات: 3-2
 المؤشرات:

 يتقن مهارة التعلم بلهة اجدبية. 1-2-3

 يلتتدم مصادر المعلومال المتعددة مي، القواميس ودوائر المعار  ولبكال الدل. 2-2-3
 االتجاهات: 3-3
 ت:المؤشرا 4-3

يقررردر مهميررر  علمررراء الرياضررريال  رررا اليقا رررال المتتلفرررةي وميرررر المصرررريين والعررررن ولرررائر  1-3-3
الدضرررارال  رررا دلررركة وتعرررور الرياضررريال بمرررا يدفرررز علرررل ضررررورة االلرررتمرار والملررراركة  رررا تقررردم 

 الرياضيال. 

 للرياضيال وميرها  ا تعور الدياة . ةييمن األهمية الديدامكي 2-3-3
 لكة وتعور دظام العد العربا الدالا.يقدر دور العلماء العرن  ا د 3-3-3

 

األكاديمية القياسية للطالب المعلم الذي  رملحوظة مهمة : تتحدد المعايي
يعد لتدريس الرياضيات باللغة األجنبية في المرحلتين اإلعدادية والثانوية 

 كما يلي :
 المجال األول: المواد األساسية )الرياضيات(: -1
  ولكن تدرس باللهة األجدبية .كما ها  ا موالالمعارف:  1-1

 :رضا ة رلل ما هو موجود )للتدريس باللهة العربية(المهارات :  1-2

 يتقن التعلم والتعليم باللهة األجدبية المتتصب  ا التدريس بها. -10
يلرررتتدم مراجرررع مجدبيرررة مصررريلة وتاصرررة الكترررن المدرلرررية المقرررررة والمصرررعلدال ومرررن ترررد،  -11

 باللهة التا يعد للتدريس بها. لبكال الدل المرتبعة
 كما ها بالدلبة لمن يعد لتدريس الرياضيال باللهة العربيةاالتجاهات:  1-3

 

 المجال الثاني: المواد المساندة: -2
 المتصلة بالمواد المساندة وهى : تيتقن الطالب المعلم المعارف والمهارات واالتجاهاالمعيار: 
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 اللغة األجنبية -2الفيزياء ،  -1
 يزياءالف -1

 المعارف والمهارات واالتجاهات

كمررا هررل كمررا جرراء باللهررة العربيررة ولكررن ترردرس تعليميررا وتعلمررا باللهررة األجدبيررة التررا يعررد بهررا  -1
 العالن المعلم

يمتلررر مهررارة التواصرر، باللهررة األجدبيررة مررن مراجررع مجدبيررة مصرريلة ومررن لرربكال الدررل ولررائر  -2
 المصادر المتادة

 الجدبيةيددد برمجيال متتصصة باللهة ا -3

 يلتزم باليقا ة العربية يم التعليم والتعلم باللهة االجدبية  -4

 اللغة االجنبية -2

 المعارف والمهارات واالتجاهات

 يمتلر دفس المعار  الرياضية والملاددة باللهة األجدبية -1
 يتقن المصعلدال باللهة األجدبية  ا مراد، التعليم الجامعا وجب، الجامعا -2

مجدبيرررة ورجيرررة والكتروديرررة  عالرررعاتا والدمرررو المهدرررا بالرررتتدام مراجررر يمتلرررر القررردرة علرررل الرررتعلم -3
 باللهة األجدبية

 يتقن التواص، باللهة األجدبية بمهارال القراءة والكتابة والتددأ والتفاع، الكدما -4

 يمارس تدرين ميدادا  ا مدارس يكون التدريس  يها بدفس اللهة األجدبية -5

قا رة المتتصصرة المتعلبرة كعالرن معلرم يعرد للتردريس يمتلر دفرس المهرارال واالتجاهرال والي -6
 بالدلقة االبتدائية

 المجال الثالث: الثقافة الرياضية: -3
يترروا ر للعالررن المعلررم ملررتور مدالررن مررن اليقا ررة الرياضررية العامررة كمررا هررو بالدلرربة للترردريس باللهررة 

ل وميرهررا علررل التعررور  ررل العربيررة مررع التككيررد علررل دور اليقا ررة العربيررة  ررل دلرركة وتعررور الرياضرريا
 اليقا ال االترر
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 االقتصاد المنزلي  اتعداد معلماألكاديمية القياسية إلمعايير ال

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 60 معيار المعارف

 22 هاراتمعيار الم 101
 19 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 25 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 40
 6 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 4 معيار المعارف

 4 معيار المهارات 10
 2 معيار االتجاهات

 

 مجال مواد التخصص األساسية: -1
فةةي  المعةةارفشةةعبة االقتصةةاد المنزلةةي تمكنةةًا مةةن  أن تظهةةر خريجةةةالمعةةارف:  -1-1

 المواد التخصصية في عملية التدريس:
 المؤشرات:

تدررردد المتعلمررررة المصررررعلدال والمفررراهيم األلالررررية المرتبعررررة بمجررراالل علررررم االجتصرررراد  1-1-1
 المدزلا.

 .برنامج إعداد معلمات االقتصاد المنزلي - 1

  

  رابعا : المعايير األكاديمية القياسية لمحتوى رابعا : المعايير األكاديمية القياسية لمحتوى 

  برامج إعداد معلمي المواد النوعية بكليات التربيةبرامج إعداد معلمي المواد النوعية بكليات التربية
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 توضح المتعلمة مكودال ومهمية ك، مجموعة من مجموعال الهعاء المتتلفة. 2-1-1
وجبرال المتكاملرة وغيررر المتكاملرةي وتوضرح كيفيررة تعردي، الوجبررال تفررا المتعلمرة بررين ال 3-1-1

 غير المتكاملة وتععا مميلة لك، مدهما.
 ير تداو، الوجبال غير المتكاملة علل صدة الفرد.آتلتدتج المتعلمة  4-1-1
 مرررة وكيفيرررةععاأل ودفرررظ العمررر، الواجرررن رتباعهرررا عدرررد رعرررداد والتوضرررح المتعلمرررة تعررر 5-1-1

 الهعاء. وآمن ولدمة القيمة الهعائية علل الدفاظ
تررعكر المتعلمررة العوامرر، التررا يتوجرر  عليهررا اتتيررار األععمررة المدالرربة للفئررال المتتلفررة.  6-1-1

 .الهعائية للفردالتهعية والدالة توضح المتعلمة العدجة بين 

 تبين المتعلمة العوام، التا تؤير علل دظام الوجبال اليومية لأللرة. 7-1-1

 التهعية اللليمة  ا دياة الفرد واأللرة.توضح المتعلمة مهمية ودور الهداء و  8-1-1

تتعررع المتعلمررة جرروائم لوجبررال يوميررة لررريعة ااعررداد جليلررة التكررالي  متكاملررة العداصررر  9-1-1
 الهعائية.

متكاملررة  غعائيررةوصرردديتها لعمرر، وجبررال  تفاضرر، المتعلمررة بررين عرررا رعررداد األععمررة 10-1-1
 .العادال الهعائيةالجتصادية و ة الدالة اامع مراع

علمرررررة العررررررا الفديرررررة والجماليرررررة اعرررررداد المائررررردة واأللرررررلون األميررررر، لتقرررررديم توضرررررح المت 11-1-1
 .ععمةاأل

 للفرد . دتياجال الهعائيةالتوضح المتعلمة المقصود با 12-1-1

 توضح المتعلمة العدجة بين التهعية والمتهيرال التا جد تعرم علا  الجلم. 13-1-1

 ح ك، مدها.تفرا المتعلمة بين األدواع المتتلفة من العجائن وتوضح لروع دجا 14-1-1
 – لمرضرل )البرو، اللركريلتهعية االتا تصلح الهعائية المتعلمة بعض الوجبال  تععت 15-1-1

 رلخ(.الزهايمر .... –اللرعان  –ممراض الكبد  –ممراض الكلل  –ممراض العظام  –ممراض القلن 

 تععا المتعلمة مميلة ألدواع األجملة والمدبس المدالبة لألدلعة المتدوعة. 16-1-1

مميلرة ألدمراع اللتصريال )الجلرمية والدفلرية( المرؤيرة علرل االتتيرارال  تععا المتعلمة 17-1-1
 الملبلية.

 توضح المتعلمة المقصود بالعادال الملبلية وتلرح العوام، المؤيرة عليها. 18-1-1

توضح المتعلمة المقصود بالموضة وتددد مصادرها وكيفية تعوير المدبس بما يتدءم  19-1-1
 ية االجتصادية.وتعوع الموضة اللائدة مع مراعاة الداد

 .ية التتعيع التتيار ولراء المدبستلرح المتعلمة كيف 20-1-1
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 تععا المتعلمة مميلة ألدواع المدبس والتتداماتها ومدواع األجملة المدالبة لتدفيعها. 21-1-1

 تعكر المتعلمة العوام، التا يتوج  عليها اتتيار ولراء المدبس. 22-1-1

 –تدظيفها  -من ديأ ) التتدامها  تعكر المتعلمة كيفية العداية بالمدبس والمفرولال 23-1-1
 تتزيدها(. -رصددها

 -المتلوعرررررة  -تقرررررارن المتعلمرررررة برررررين تصرررررائب والرررررتتدامال األجملرررررة ) العبيعيرررررة  24-1-1
 الصداعية(.

تررعكر المتعلمررة بعررض غرررز الدياكررة اليدويررة ومدررواع غرررز التعريررز اليرردوي التررا يمكررن  25-1-1
 التتدامها لتدفيع وتجمي، المدبس والمفرولال .

 متعلمة مفهوم التعوا الملبلا .تلرح ال 26-1-1

 تلرح المتعلمة جواعد اتتيار األلوان المدالبة وكيفية مراعاة األلس الفدية  ا التصميم. 27-1-1

 و االكللورال المدالبة للمدبس والمفرولال. توضح  المتعلمة مدواع الكل   28-1-1

ن توضررح المتعلمررة مواصررفال المفرولررال المدزليررة واألجملررة المدالرربة لكرر، مدهررا وممرراك 29-1-1
 االلتتدام.

 تقارن المتعلمة بين مدواع البقع المتتلفة من ديأ المصدر وعريقة المعالجة المدالبة. 30-1-1

 توضح المتعلمة معدل التتعيع ولروع دجاد  ومهميت   ا ردارة الموارد. 31-1-1

 ضع تعة لتدقيا هد  ما.ية و تعكر المتعلمة مميلة تبين كيف 32-1-1

 بعضها. ضع تعة لكيفية التيمارهااأللريةي وت تععا المتعلمة مميلة لبعض الموارد 33-1-1
 تددد المتعلمة العوام، التا يتكير بها الفرد عدد ردارة لئون األلرة. 34-1-1

تقررارن المتعلمررة بررين التتعرريع لتدقيررا ملررروعال جصرريرة المرردر وعويلررة المرردر تاصررة  35-1-1
 المرتبعة باأللرة .

 تعل، المتعلمة مهمية الدفاظ علل الموارد. 36-1-1

  ا األلرة وملتويال رلهامها. لئوليةلمتددد المتعلمة مظاهر تقب، ا 37-1-1

 .عيع ادارة الوجل والجهد تلرح المتعلمة كيفية التت 38-1-1

 توضح المتعلمة كيفية اتتاع القرارال وتدديد الملئوليال 39-1-1

 تددد المتعلمة مدواع األهدا   ا األلرة ولروع تدديدها 40-1-1

 تلرح المتعلمة مهمية متابعة األعما، المدزلية عدد التدفيع 41-1-1

 لمة العوام، التا تؤير علل التتدام األلرة لمواردها المتتلفة.تلرح المتع 42-1-1
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الصرديدة الترا تلراعد علرل اتتيرار معلومرال ال علرل الدصرو،تددد المتعلمرة مصرادر  43-1-1
 واألجهزة المدزلية.األدوال 

 .علمة مميلة لألدوال واألجهزة المدزلية تععا المت 44-1-1

 .وكيفية العداية بها دزليةاألجهزة المة الصديدة اللتتدام توضح المتعلمة العريق 45-1-1

 بالمدز، وتوضح كيفية العداية ب . علمة مميلة لدماعع األياأ والديكورتععا المت 46-1-1
 .ومجهزة المعبخ بما يو ر الوجل والجهد تقترح المتعلمة بعض العرا لتدظيم مياأ 47-1-1
 تقترح  المتعلمة بعض الدلو، للتهلن علل ملكدل الملكن. 48-1-1

وعرررا العدايررة المدررز، بمررا يتدالررن مررع األيرراأ  دلررياوت المتعلمررة ولررائ، تجميرر، توضررح 49-1-1
 .ب 

 تددد المتعلمة مدواع األياأ العي يصلح للملكن االجتصادي وملبان التتدام . 50-1-1

واألللون اللرليم المتبرع  را العدايرة  لتصاتوضح المتعلمة مظاهر العداية بالمظهر ال 51-1-1
 بالبلرة والدظا ة اللتصية.

دتج العدجررررة بررررين اجتصرررراديال األلرررررة وتدميررررة توضررررح المتعلمررررة معدررررل االجتصرررراد وتلررررت 52-1-1
 المجتمع.

 توضح المتعلمة مهمية وملالين التكي  للدياة األلرية. 53-1-1

 تفلر المتعلمة معدل االلتعداد الدفلاي الدضج االجتماعا واليقا ا  ا الزواع. 54-1-1

 توضح المتعلمة دقوا وواجبال ك، من الزوع _ الزوجة _األبداء  ا األلرة 55-1-1
 ن التفكر األلرري والملكدل الملببة ل .تربع المتعلمة بي 56-1-1

 .وكيفية التعام، معها تلرح المتعلمة بعض الملكدل التا تواج  المرمة العاملة 57-1-1
 .الفرد و األلرة  تداجش المتعلمة ميار التضتم اللكادا علل 58-1-1

 .توضح المتعلمة مفهوم تدظيم األلرة 59-1-1

 ض الداالل غير اللوية.،  ا الدالة اللوية وبعتوضح المتعلمة مللون معاملة العف 60-1-1

 
المتصةلة  المهارات تمتلك خريجة شعبة االقتصاد المنزلي العديد منالمهارات:  -1-2

 بمادة تخصصها:

 المؤشرات:
 تلتتدم المتعلمة األدوال واألجهزة المدزلية بعريقة صديدة وآمدة. 1-2-1
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لترا تصرلح تعبا المتعلمة األلس التا تعلمتها  ا رعداد وتدفيع وجبرال غعائيرة متكاملرة ا 2-2-1
 .متتلفةاللمدالبال ل
 تعد المتعلمة األدوال واألجهزة الدزمة عدد رعداد الوجبال. 3-2-1

 تلارر المتعلمة  ا تدظيم مياأ المعبخ بما يو ر درية الدركة والوجل والجهد. 4-2-1

 تلارر المتعلمة  ا تدظي  مماكن دفظ الععام وترتيبها.  5-2-1
 لمفرولال.تتقن المتعلمة عرا العداية باألجملة والمدبس وا 6-2-1
 تبتكر المتعلمة عرا لتدفيع جعع مدوعة من المفرولال والمدبس 7-2-1
لتامرال راألجملرة و تدفع المتعلمة الملروعال الرعي جامرل بتصرميمها وترتقن التعامر، مرع ا 8-2-1

 ااكللوارال 

 تدفع المتعلمة بهرز الدياكة والتعريز اليدوي مجموعال من المدبس والمفرولال. 9-2-1

عادتهرا رلررل تعرد المتعلمرة مدوال الم 10-2-1 ائرردة لوجبرال متتلفررة وتلرارر  ررا ر عهرا وتدظيمهررا وا 
 مماكدها

 تعبا المتعلمة القواعد العلمية التعبيقية  ا تدفيع المدبس والمفرولال. 11-2-1
 تلتعين المتعلمة بالمصادر المويوجة عدد لرائها لبعض األدوال والماكيدال واألجهزة. 12-2-1
 لباترون.تدفع المتعلمة بعض القعع الملبلية بالتتدام ا 13-2-1
 اللتصابالجلم والمظهر  تلتتدم المتعلمة األللون الصدا اللليم  ا العداية 14-2-1
تلتتدم المتعلمة العرا العلميرة والصردية  را رعرداد العجرائن المتتلفرة لعمر، المدتجرال  15-2-1

 .المعلوبة
 تتتار المتعلمة األياأ المدالن للمدز، وتدلن ترتيب . 16-2-1
 هزة المدزلية الدزمة وعرا المدا ظة عليها تتمكن المتعلمة من اتتيار األدوال واألج 17-2-1
المرايررررا / دباتررررال  /تجمرررر، المتعلمررررة مدزلهررررا بالررررتتدام اللررررتائر / المفررررارش/ التابلوهررررال  18-2-1

 ... الخ الزيدة..
 .ملالين تجمي، وتقديم األععمة  تلتتدم المتعلمة بعض 19-2-1
 .تكون المتعلمة دماعع متعددة من األياأ تصلح لللكن االجتصادي 20-2-1
  ا التتصب وتوضح اامكادال والمهارال الدزمة. علمة لملروع ردتاجاتتعع المت 21-2-1

 لعم، وجبال مكتملة العداصر الهعائية . تتعع المتعلمة 22-2-1
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االتجاهات: تبدي خريجة شعبة االقتصاد المنزلي اتجاهات ايجابيةة بنةاءه نحةو   1-3
 مواد تخصصها:

 المؤشرات:
لدمة واألمان والمدا ظة علل دظا ة ولردمة تلتزم المتعلمة الدجة  ا رتباع ادتياعيال ال 1-3-1

 الهعاء.
 تدرب المتعلمة علل االعتماد علل الدفس عدد ردجاز األعما، المعلوبة.  2-3-1
تدرب المتعلمة علل تدفيع وتداو، وجبال غعائية متكاملة وتتبع الللور اللرليم  را تقرديم  3-3-1

 ور ع الععام
 ة ترليد االلتهدر.تهتم المتعلمة بالعداية بقعع األياأ بالمدز، مراعي 4-3-1
المتعلمررة  ررا تدظرريم ميرراأ ومجهررزة المعرربخ بمررا يررو ر الوجررل والجهررد ويععررل دريررة  تلررارر 5-3-1

 الدركة.
 تبادر المتعلمة باتتيار المدبس المدالبة. 6-3-1
مرررررع مراعرررررراة الدالرررررة االجتصررررررادية  ترررررداوم المتعلمرررررة علررررررل االهتمرررررام بمظهرهررررررا اللتصرررررا 7-3-1
 اعر ا تر.االجتماعية والعادال والتقاليد والدين وملو 
 تبدي المتعلمة تعاودها مع زمدئها  ا تدفيع ملروع تعاودا اجتماعا. 8-3-1
 تهتم  المتعلمة بلتقان الهرز التا تعلمتها. 9-3-1

 تفاتر المتعلمة بلدهاء مدتج جديد. 10-3-1
 تدرب المتعلمة علل رتباع الللوكيال الصديدة للتهلن علل الضهوع الدفلية. 11-3-1
رب علرل الرتتدام  بعرجرة صرديدة بعيردة تهتم المتعلمة بكللون  ض المدازعرال وتدر 12-3-1

 عن العد .
 تهتم المتعلمة بالتتعيع عدد لراء ملتلزمال الملكن. 13-3-1
 تلارر المتعلمة  ا د، بعض الملكدل األلرية. 14-3-1
 تلارر المتعلمة  ا تعدي، بعض العادال الهعائية التاعئة المدتلرة. 15-3-1
 تدرب المتعلمة علل العداية باألدوال واألجهزة المدزلية. 16-3-1
، المتادة  ا تجمي، وزتر ة المدبس والمفرولال والرتهد ل  المتعلمة اامكادياتوظ 17-3-1

 كللوارل.الملادال واتتيار الكل  مو اا
 تراعا المتعلمة دظا ة وترتين المفرولال والمدبس وتتزيدها بالعرا اللليمة 18-3-1

 لملكلة اللكادية.التوعية باتلارر المتعلمة  ا مدلعة تاصة ب 19-3-1
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 لمساندة:مجال المواد ا -2
فةةي  المعةةارفأن تظهةةر خريجةةة شةةعبة االقتصةةاد المنزلةةي تمكنةةًا مةةن المعةةارف:  2-1

 المواد المسانده لمواد تخصصه:
 المؤشرات:

 تلرح المتعلمة كيفية تو ير اللدمة واألمان بالمدز،. 1-1-2

 وكيفية التصر  معها. ل المتعلمة مميلة لداالل العوارئتعع 2-1-2

 .رللور الملتهل  اضح المتعلمة العوام، التا تؤير تو  3-1-2

 تععل المتعلمة مميلة لبعض رلهامال المراها  ا األلرة. 4-1-2

 تعكر المتعلمة مدتويال الصيدلية المدزلية . 5-1-2

 تععل  المتعلمة مميلة لبعض االعا ال األولية البليعة . 6-1-2

تدرراجش المتعلمررة مظرراهر االهتمامررال العامررة  ررا المرادرر، العمريررة المتتاليررة )العفولررة ي  7-1-2
 اللبان .......رلخ (المراهقة ي 

 توضح المتعلمة مهمية التدكم  ا الملاعر. 8-1-2

 .المتعلمة مهارال االتصا، الفعا، تلتدبع 9-1-2

 تععل المتعلمة مميلة لكيفية االلتفادة من موجال الفراغ. 10-1-2

توضرررررح المتعلمرررررة تررررركيير الدمرررررو الجلرررررما علرررررل الدضرررررج العقلرررررا وتعرررررور االتجاهرررررال  11-1-2
 تتلفة تاصة الهعائية والملبلية.واالهتمامال وعدجة دلر باالدتياجال الم

تقررارن المتعلمررة بررين مدمرراع التعرراون المتبادلررة بررين م ررراد األلرررة واألصرردجاءي وكررعلر بررين  12-1-2
 . لتيمار األمي، للموارد المتادةعدجة بين ك، مدهم ومير علر علا االاألصدجاء والزمدء وددود ال

تهيرررررال الجلررررمية ودور توضرررح المتعلمررررة العدجرررة بررررين الصررردة والدظا ررررة اللتصرررية وال 13-1-2
 المدبس والتهعية الصدية  ا علر.

ترررعكر المتعلمرررة مهرررم اللرررمال اللتصرررية رلرررل تلررراهم  رررا لرررعادة الفررررد وا تررررين ودور  14-1-2
 المظهر الملبلا  ا تقبلها من ا ترين.

 تقارن المتعلمة بين تكلفة المدتجال المصدعة بالمدز، ومييدتها  ا اللوا. 15-1-2
 فادة من دظرية العرض والعلن عدد اللراء.تددد المتعلمة كيفية االلت 16-1-2
 تعل، المتعلمة مهمية ملاهمة األبداء بلك،  عا،  ا ردارة لؤون وموارد األلرة. 17-1-2
 )البلرية والمادية(.الموارد  ردارةعلمة العوام، التا تتوج  عليها تددد المت 18-1-2
 تعكر المتعلمة دلو، لبعض الملكدل األلرية بعريقة صديدة  19-1-2
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 عض عرا التهلن علل الضهوع الدفلية .تلرح المتعلمة ب 20-1-2
 تلرح المتعلمة تعوال العملية اادارية و مهميتها  ا ر ع الملتور االجتماعا. 21-1-2
 توضح المتعلمة المقصود بك، من االدتار وااللتيمار والعدجة بيدهما. 22-1-2
 تلرح المتعلمة العوام، التا تؤير علل ملتور االدتار العائلا  23-1-2
 ادة من علم الكيمياء الديوية  ا مجا، التتصب.توضح المتعلمة مدر االلتف 24-1-2
  ا مجا، التتصب. االلتفادة من علم الميكروبيولوجا توضح المتعلمة مدر  25-1-2

 
 المهةةاراتاالتجاهةةات: أن تمتلةةك خريجةةة شةةعبة االقتصةةاد المنزلةةي العديةةد مةةن  2-2

 المتصلة بالمواد المساندة لمواد التخصص:
 المؤشرات:

 . دمة واألمان ودلن التصر تتبع المتعلمة جواعد الل  1-2-2
 تدظ  المتعلمة جعع األياأ بعريقة اجتصادية. 2-2-2
 تصمم المتعلمة المدبس والمفرولال عبقا  أللس التصميم العلمية اللليمة. 3-2-2
تدفررررع المتعلمررررة التصررررميمال الملبلررررية بالررررتتدام الباترودررررال وتلررررتعيع تدويرررر، تعرررروع  4-2-2

 التصميم رلا واجع تدفيدي بدجة.
 مدبس المقتداة لزيادة العمر االلتهدكا لها.تصلح المتعلمة ال 5-2-2
 دارة المدز،  ا جميع معمالها.اتعبا المتعلمة األللون العلما  6-2-2
تعررد المتعلمررة وجبررال متدوعررة لررريعة ااعررداد جليلررة التكررالي  علررل من تتدالررن الكميررال  7-2-2

 مع عدد األ راد.
 تمارس المتعلمة ملالين التربية اللليمة مع األعفا،. 8-2-2
 لمة بعض الوجبال المقددة أل راد  ئال متتلفة .تعد المتع 9-2-2

 

االتجاهةةات: أن تبةةدي خريجةةة شةةعبة االقتصةةاد المنزلةةي اتجاهةةات ايجابيةةة بنةةاءه  2-3
 نحو المواد المساندة لمواد تخصصها:

 المؤشرات:
 تله، المتعلمة وجل  راغها  يما هو مفيد. 1-3-2
 تدرب المتعلمة علل جراءة موضوعال دو، الموارد. 2-3-2
 تعلمة  ا بعض الملئوليال األلرية .تلارر الم 3-3-2
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 تللر المتعلمة للور الملتهلر الرليد. 4-3-2
تتبررررع المتعلمررررة اللررررلوكيال الصررررديدة عدررررد تقررررديم وتدرررراو، الععررررام مررررع مراعرررراة ترلرررريد  5-3-2

 االلتهدر.
 تتعاون المتعلمة  ا ردارة المدز، متبعة األللون العلما . 6-3-2

 

 مجال المواد الثقافية: -3
المتعلمةة مسةتوى مناسةبًا مةن المعةارف الثقافيةة المرتبطةة أن تظهر المعارف:  -3-1

 بمادة تخصصها:
 المؤشرات:

تلرح كيفية التتدام ملاليال اللهة العربية  ا الترجمة وتفلير المصعلدال المرتبعة  1-1-3
 بالفروع المتتلفة من التتصب.

 ررررا ضرررروء  وعدجتهررررا بفررررروع التتصررررب توضررررح المتعلمررررة المقصررررود بدقرررروا اادلرررران 2-1-3
 وااعددال الدولية وميياا األمم المتددة. االتفاجال

وتفلرررررير تلررررررح ملالررررريال اللهرررررة اادجليزيرررررة و كيفيرررررة الرررررتتدامها  رررررا ترجمرررررة الكترررررن  3-1-3
 ع المتتلفة من التتصب.المصعلدال المرتبعة باأل ر 

تددد المتعلمرة ملالريال الدالرن ا لرا والرتتدام   را التردريس برالفروع المتتلفرة مرن   4-1-3
  التتصب.

 

 تتقن المتعلمة المهارات الثقافية بما يخدم مواد تخصصها:المهارات:  -2-3
 المؤشرات:

تعبررررا المتعلمررررة مررررا تعلمترررر  مررررن ملالرررريال اللهررررة العربيررررة مررررن تررررد، رععرررراء األميلررررة   1-2-3
 المتتلفة وتفلر المصعلدال المرتبعة بالفروع المتتلفة من التتصب. 

، ريجرراد دلررو، تعبررا المتعلمررة مررا اكتلرربت  مررن معررار  دررو، دقرروا اادلرران مررن تررد 2-2-3
 للملكدل الدقيقية  العامة مدها والمرتبعة بالفروع المتتلفة من التتصب.

تعبا المتعلمة ما تعلمتر  مرن ملالريال اللهرة اادجليزيرة مرن ترد، رععراء مميلرة يمكرن  3-2-3
تعبيقهرررا  رررا الفرررروع المتتلفرررة للتتصررربر المدبرررس ي التهديرررة وعلررروم األععمرررةي ردارة مررروارد األلررررة 

 مومة والعفولةر .ومؤللال األ
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تعبررا  المتعلمررة مررا تعلمترر  مررن ملالرريال  ررا الدالررن ا لررا مررن تررد، رععرراء مميلررة  4-2-3
يمكن تعبيقها  ا الفروع المتتلفة للتتصبر المدبس ي التهعية وعلوم األععمةي ردارة موارد األلرة 

 ومؤللال األمومة والعفولةر .
 

 ية بما يخدم مواد تخصصها:االتجاهات: تبدي المتعلمة اتجاهات ثقافية إيجاب -3-3
 المؤشرات:

 المتتلفة دات، الجامعة وتارجها. تدرب المتعلمة علل الملاركة   ا الملابقال 1-3-3
 امررررع زمدئهرررر ا ررررا تعامدتهرررر اكتلرررربت  مررررن معررررار تدرررررب المتعلمررررة علررررل تعبيررررا مررررا  2-3-3

 والعاملين باادارة و ا الفروع المتتلفة من التتصب.  اوملاتعته
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معايير محتوى برنامج إعداد الطالب المعلمين ) شعبة التربية الفنية ( 
 بكليات التربية

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 41 معيار المعارف

 23 معيار المهارات 81
 17 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 17 معيار المعارف

 18 معيار المهارات 50
 15 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 9 معيار المعارف

 13 معيار المهارات 29
 7 معيار االتجاهات

 
 أواًل: مجال مواد التخصص األساسية:

المعةةةارف والمهةةةارات واالتجاهةةةات  ةالمعيةةةار األول: يةةةتقن خةةةريج شةةةعبة التربيةةةة الفنيةةة
 المتصلة بمعلم التربية الفنية :) المؤشرات المتوقعة فى أداء الخريج (

من المعةارف التخصصةية  يظهر خريج شعبة التربية الفنية تمكناً المعارف:  1-1
 في عملية تدريس مجاالت التربية الفنية المختلفة : 

 المؤشرات :

بالتربيررة الفديررة  يبررين العالررن المعلررم مرردلو، المصررعلدال والمفرراهيم األلالررية المرتبعررة  1-1-1
 ومجاالتها . 

 .برنامج إعداد معلمي التربية الفنية - 2
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 يوضح العالن المعلم مهمية التربية الفدية  ل عملية التعليم .  2-1-1

 يلرح العالن المعلم المقصود بك، مجا، من مجاالل التربية الفدية.  3-1-1

 يوضح العالن المعلم المقصود بمراد، التعبير الفدا للعف،  .  4-1-1

 متلقا الفن ومدتج العم، الفدا .يقارن العالن المعلم بين مهارال وتبرال ك، من   5-1-1

 يوضح العالن المعلم عمليال ومراد، ردتاع العم، الفدا .  6-1-1

 يلرح العالن المعلم المقصود بالتبرة الجمالية  .  7-1-1

يوضح العالن المعلم مهمية التتدامال التامال البيئية  ل األدلرعة اابداعيرة لتلرا   8-1-1
 جي، من المبدعين.

 العم، الفدا . يبين العالن المعلم ملس بداء  9-1-1

 يوضح العالن المعلم المقصود بمجا، التعوا الفدا .  10-1-1

 يعدد التريج الولائ، الوجائية اللتتدام بعض التامال  ل غر ة التربية الفدية . 11-1-1

 المتتلفة لفن عباعة المدلوجال  . نواأللالي ،يميز التريج بين الولائ  12-1-1

 ية والفرا بيدهما .يلرح العالن المعلم المقصود بالمتاد  والمعارض الفد  13-1-1

 يلرح العالن المعلم ملالين تصميم المواج  التعليمية الداعمة للللور اابداعا.  14-1-1

 يددد العالن المعلم مفهوم الفن التلكيلا وعلماء الجما، .  15-1-1

 يلتدتج العالن المعلم وظائ  الدقد الفدا والدكم الجمالا .  16-1-1

 صور المتتلفة .يميز العالن المعلم بين لمال الفن وتصائص   ل الع  17-1-1

يددد العالن المعلم  مدواع االلتتدامال للكمبيوتر التعليميرة  رل تردريس التربيرة الفديرة   18-1-1
. 

يوضررح العالررن المعلررم عمليررال ردترراع اللررفا يان لألعمررا، اابداعيررة واللودررال العالميررة   19-1-1
 ومهميتها  ل التعليمية.

 يوضح العالن المعلم المقصود بالمعر ة المدلة.  20-1-1

 لعالن المعلم مدوار المعلم  ل غر ة التربية الفدية .يلتدتج ا  21-1-1

 يلرح العالن المعلم مصادر المعلومال المرجعية لتدريس مجاالل الفن المتتلفة .  22-1-1

يلرررتدتج العالرررن المعلرررم المقصرررود بعمليرررال تفريرررد وتدويرررع التررردريس  رررل تعلررريم الفئرررال   23-1-1
 التاصة .

 جمعا  ل تدريس الفن .يوضح العالن المعلم عملية رعداد تعة الملروع ال  24-1-1
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يقرررارن العالرررن المعلرررم برررين دور األلرررالين التقليديرررة والرررتتدام التكدولوجيرررا  رررل تررردريس   25-1-1
 التربية الفدية  .

(  رررررل مجرررررا، ردتررررراع ومعالجرررررة photoshopيلررررررح العالرررررن المعلرررررم كيفيرررررة الرررررتتدام )  26-1-1
 التصميمال اابداعية وكيفية توظي  هعا التقدية  ل تدريس التربية الفدية .

دترراع الولرريلة   27-1-1 يقررارن العالررن المعلررم بررين رتررراع الولرريلة التعليميررة  ررل التربيررة الفديررة ي وا 
  ل المواد األترر .

 يددد العالن المعلم المعايير العلمية للقيم الجمالية .  28-1-1

 يقارن العالن المعلم بين التراتيجيال تدمية التيا، اابداعا عدد العف، .  29-1-1

 تدام الولائ، المتعددة  ل تدريس التربية الفدية .يلرح العالن المعلم  دور الت  30-1-1

 يددد العالن المعلم األدوال والتامال األلالية  ل تدريس التربية الفدية .  31-1-1

عدادها المدالبة لعمر المتعلم .  32-1-1  يوضح العالن المعلم ملالين معالجة التامال وا 

 يبين العالن المعلم عمليال تدظيم  مصادر المعر ة للمتعلم  .  33-1-1

متدوعررة و ررل  التلرركيلامدكررام تقويميررة علررل مدتجررال مررن الفررن  العالررن المعلررمصرردر ي  34-1-1
 لياا المعايير العالمية للقيم الجمالية  .

 الفدية المعاصرة وملهر  داديها  . سيددد العالن المعلم المدار   35-1-1

 يددد العالن المعلم عرا وملالين معاصرة  ل تدريس الفدون .  36-1-1

 لدظريال المعاصر  ل تدريس الفدون.يددد  العالن المعلم بعض ا  37-1-1

 يلرح العالن المعلم التتدام التربية الفدية كدت، متميز  ل تعليم الفئال التاصة .  38-1-1

 يلرح العالن المعلم دور التربية الفدية  ل تدمية المواعدة والوعا الليادا للمتعلم.  39-1-1

 لتربية الفدية . يلرح العالن المعلم  معايير التقييم  العاتا وتقييم األجران  ل ا  40-1-1

 يددد العالن المعلم معايير بداء مل  اادجاز الويائقا )بورتفوليو التلميع (.  41-1-1
العديةةةد مةةةن المهةةةارات المتصةةةلة بمةةةادة   الطالةةةب المعلةةةميمتلةةةك المهةةةارات:  2-1

 التربية الفنية.
 المؤشرات :

 م ض، الدتائج  ل الفن. ايعد العالن المعلم التامال واألدوال المدالبة لتدقي 1-2-1

 يعد العالن المعلم درس دموعجا يدقا م ض، الدتائج التل تتلم بالدجة والتقدية العالية. 2-2-1

عردادها  3-2-1 يعبا العالن المعلم ما تعلم  عن التتدام مدوال مدالبة  لمعالجرة التامرال وا 
 للعملية التعليمية .
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 لم.يعبا العالن المعلم المجا، الفدا المدالن لتدقيا تكام، والتمرارية التبرة للمتع 4-2-1
 يعبا العالن المعلم ما تعلم  عن الدظريال المعاصرة  ل تدريس التربية   الفدية. 5-2-1
يوظ  العالن المعلرم الرتتدام الملرتهلكال المدالرن لعمرر وتبررة المرتعلم  رل مجراالل  6-2-1

 الفن المتتلفة  ل عم، ملروعال صهير تعود بالدفع علل المتعلم وتلاهم  ل تدمة البيئة .
 مقومال الفن التلكيلا  ل الدكم علل اادتاع الفدا للمتعلم.يعبا العالن المعلم  7-2-1
يصمم العالرن المعلرم دمروعع ملرروع برين التربيرة الفديرة وبعرض المرواد  8-2-1

 الدرالية لتدقيا تكام، المعر ة للمتعلم .
العالن المعلرم تعرة متكاملرة لتردرين المرتعلم علرل رعرداد وبدراء  يصمم 9-2-1

 مل  اادجاز الويائقا ) بورتفوليو( 

 يوظ  العالن المعلم التامال واألدوال بكفاءة  ل تدريس التربية الفدية . 10-2-1
يوظررر  العالرررن المعلرررم مرررا تعلمررر  عرررن مررردارس الفرررن التلررركيلا العالميرررة المعاصرررر  رررل  11-2-1

 االرتقاء بفكرة وبلدتاج  الفدا .
يدرررتج العالررررن المعلررررم معمرررا،  ديررررة  ررررل مجررراالل الفررررن المتتلفررررة تبررررز جدرترررر  وامتدكرررر       12-2-1

 والتقدية العالية. ةللمهار 
 االجتماعية واألدداأ الجارية . ةيعبا العالن المعلم مدلعة  دية متدوعة بالبيئ 13-2-1
يررتمكن العالررن المعلررم مررن الررتتدام الررتراتيجية ترردريس  ررل مجررا، التررعوا الفدررل لتدميررة  14-2-1

 القدرة علل التفكير الداجد لدر المتعلم  .

جامرة ال 15-2-1 معررض المدرلرا علرل ملرس علميرة يتمكن العالرن المعلرم مرن رعرداد معرارض وا 
 لليمة.

 يلتتدم العالن المعلم الللور التعاودا  ل اادتاع الجماعا المتميز . 16-2-1
 يعد التريج موضوعال تعبيرية توضح التتدام األدداأ بفكر ربداعا معبر. 17-2-1
يدرررتج العالرررن المعلرررم مجموعرررة مرررن األعمرررا، اابداعيرررة الترررل توضرررح مررردر جدرتررر  علرررل  18-2-1

 جتمعية والتعبير عدها.مواجهة التدديال الم
 يلتتدم العالن المعلم آالل ومدوال متعورة عال تقدية عالية  ل اادتاع الفدل. 19-2-1
يدرررررتج العالرررررن المعلرررررم تصرررررميمال مبتكررررررة  رررررا مرررررادة التربيرررررة الفديرررررة بالرررررتتدام الفيرررررديو  20-2-1

 والتليفزيون التعليما و بردامج الفوتولون .
س  ل تعبيا بعض العروض من دماعع   يلتتدم العالن المعلم ملرح  العرائ  21- 1-1-2

بعد ردتاجها ةالعرائس المتتلف  



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

260 

\ 

 المتادة ةيلتتدم العالن المعلم مجاالل  دية مدالبة للتامال البيئ 21-2-1
 يعد العالن المعلم ملروع التترع العر يتلم بالقابلية للتعبيا علل المتعلمين 22-2-1
بمةةادة التربيةةة  المعلةةم اتجاهةةات إيجابيةةة متصةةلة بالطالةة : أن يظهةةراالتجاهةةات 1-3

 الفنية:
 المؤشرات :

 بمتابعة الدركة الفدية  ل مجتمع  . م العالن المعل لتزمي 1-3-1
 يقدم العالن المعلم ردتاج  الفدا ويلرح  للفت  الفدية  ل التعبير.    2-3-1

 ويعبر عدها . ةيلتجين العالن المعلم لعداصر الفن  ل البيئة العبيعي 3-3-1

ترراد  الفررن األيريررة ومررا تدتويرر  مررن تررراأ يظهررر العالررن المعلررم اهتمررام بمعررارض وم 4-3-1
 دضاري .

 يقدر العالن المعلم ممارلة الفن كتبرا واجعية ويلارر  ل دلرة .  5-3-1

 العالن المعلم جدرة علل والدكم الداجد  ل ضوء المعايير والقيم الجمالية.  يظهر 6-3-1

يظهرررر العالرررن المعلرررم مرررا لديررر  مرررن جداعرررة مدعقيرررة عرررن دوعيرررة األعمرررا، الفديرررة الترررل  7-3-1
 عرضتعلمي

                                                                                                   يلتجين العالن المعلم للدوار دو، ردجازال المدارس الفدية المعاصرة 8-3-1

 يتمكن العالن المعلم من تلا بيئة مهدية للللور الفدا  9-3-1

 ء العم، الفدا  ل تقويم اادتاع  .العالن المعلم التتدام ملس بدا يفض، 10-3-1

 العالن المعلم الل دضور دلقال الدقاش دو، التعوا والدقد الفدا.  يلعل 11-3-1

 العالن المعلم  ل ردجازال لتلا بيئة جمالية  ل مجتمعة المدلل.  يلاهم 12-3-1

 العالن المعلم التدالا والدس  الجمالا  ا مظهرا   يبدر 13-3-1

 ة  ل البيئة التعليمية ميداء العم، . العالن المعلم المعايير الجمالي يظهر 14-3-1

 العالن المعلم الدس الجمالا  ل تعامدت  مع الهير .  يبدر 15-3-1

 العالن المعلم الجديد  ل دركال الفن المعاصر مدليا وعالميا .  يتابع 16-3-1

 العالن المعلم الجديد  ل مؤتمرال التربية الفدية .  يتابع 17-3-1

 التربية الفنية المجال الثاني: المواد المساندة لتدريس  -2

يمتلةةةك الطالةةةب المعلةةةم المعةةةارف والمهةةةارات والتجاهةةةات الخاصةةةة بةةةالمواد المسةةةاندة  
 لتخصص التربية الفنية
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المعارف: يمتلك الطالب المعلم مستوى مناسبا من المعارف فى المواد المسةاندة  2-1
 لمادة التربية الفنية. 

 المؤشرات:
 دون الدضارال القديمة .يظهر العالن المعلم المعر ة الكا ية بف 1-1-2

  الدضارال يقارن العالن المعلم بين الدضارة المصرية القديمة  وباجا  2-1-2
 يلرح العالن المعلم ما يفيد المعر ة بكلهر  دادا عصر الدهضة .  3-1-2

 يعكر العالن المعلم ما يعر   عن المدارس الفدية الملهورة . 4-1-2

              . يميز العالن المعلم بين االتجاهال الفدية المعاصرة  5-1-2
 يوضح العالن المعلم األلالين المتبعة  ل مدارس الفن المعاصر. 6-1-2
 يعكر العالن المعلم عدجة الفدون التلكيلية بفن الموليقل.           7-1-2
 يلرح العالن المعلم عدجة الفدون التلكيلية بالدراما والملرح .  8-1-2

 يقارن العالن المعلم بين مدواع وملكا، التع العربا .  9-1-2

 لرح العالن المعلم األلالين الزتر ية  ل التع العربا.ي 10-1-2

 يددد العالن المعلم المعر ة التاصة بمادة التلريح الجمالا مهميتها للمعلم  11-1-2

 يظهر العالن المعلم المعر ة بالدلن الجمالية للجلم اادلادا .  12-1-2

  يلرح العالن المعلم القواعد األلالية اللتتدام المدظور  ل التعبير الفدا . 13-1-2

 يظهر العالن المعلم معار  تاصة بالتتدام الرلم الهددلا .  14-1-2

 يعكر العالن المعلم برامج الدالن ا لا المفيدة  ل تدريس التربية الفدية . 15-1-2

 يعكر العالن المعلم ملماء بعض علماء الدفس ودظرياتهم ومدارلهم .  16-1-2

لرردفس  ررل يررعكر العالررن المعلررم معار رر  عررن مرردر الررتفادت  مررن درالررة دظريررال علررم ا 17-1-2
 تدريس التربية الفدية .

المسةةاندة لمةةادة  تجةةاه المةةواد ةالمهةةارات: يةةتقن الطالةةب المعلةةم المهةةارات الالزمةة 2-2
 التربية الفنية 

 المؤشرات :

 يدتج العالن المعلم دماعع  دية توضح تصائب الفدون القديمة . 1-2-2
 . الفدا ةيدتج العالن المعلم تصميم يظهر جدرت  علل التتدام المدظور  ل ردتاجي 2-2-2

  ل مللون العرض . رالفدا ملتتدما الكمبيوت ةيعرض العالن المعلم ردتاجي 3-2-2
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(  ررل معالجررة الصررورة و ررل  (adobe' Photoshopيلررتتدم العالررن المعلررم بردررامج  4-2-2
   سالتدري

  ل ردتاع و رتراع الصورة .  ايلتتدم العالن المعلم جواعد الرلم الهددل 5-2-2

 دا تكييرال ملتوداة من عصر الدهضة .الف ةيظهر العالن المعلم  ل ردتاجي 6-2-2

يظهررر العالررن المعلررم مرردر الررتفادت  مررن الدركررة الفديررة المعاصرررة  ررل ملررلون تدررراو،  7-2-2
 الموضوعال التعبيرية .

مرررررن التقررررردم العلمرررررا  العالرررررن المعلرررررم مهرررررارال  رررررل معالجرررررة التامرررررال ملرررررتفيدا  يبررررردر  8-2-2
  ل الصداعة .  اوالتكدولوج

 ية ولودال بالتتدام التع العربا .يدتج العالن المعلم معما، ربداع 9-2-2

يلتتدم العالن المعلم القواعد األلالية للكتابة عدد ردتا، الدرو  العربية  ل ردتاج   10-2-2
 الفدا .

 بجميع مدواعها .  سيتقن العالن المعلم ردتاع العرائ 11-2-2

 يتقن العالن المعلم التتدامال العرائس المدالبة لك، دوع من مدواع الدراما .  12-2-2

 لن المعلم من تصميم وتدفيع جميع مدواع ملرح العف، . يتمكن العا 13-2-2

 يتمكن العالن المعلم من تصميم وبداء الملرح المدرلا علل ملس تربوية لليمة .  14-2-2

 براز الفكر التلكيلا . ريتمكن العالن المعلم من التتدام الموليقل  ل  15-2-2

مرررا، األعيوظررر  العالرررن المعلرررم مرررا تعلمررر   رررل علرررم الررردفس عدرررد عررررض ولررررح ردتررراع  16-2-2
 . الفدية

يوظ  العالن المعلم ما تعلم   ل علم الدفس عدد تدريس الفرن داتر، وترارع المدرلرة  17-2-2
. 

 يظهر العالن المعلم  ل ردتاج  الفدا ما تعلم  من مدماع اللتصية والتعبير عدها  18-2-2
االتجاهات: يبدى الطالب المعلم اتجاهةات إيجابيةة نحةو المةواد المسةاندة لمةادة  3-2

 لتربية الفنية ا

 مؤشرات :ال
 يبدر العالن المعلم اهتمام ددو مزيد من المعر ة دو،  دون الدضارال .  1-3-2
 يهتم العالن المعلم بدرالة الفن المصري علل مر العصور .  2-3-2

 يبدر العالن المعلم تفضيد لبعض مدارس الفن  ل  عصر الدهضة .  3-3-2

 يبدر العالن المعلم اتجاه  ددو بعض  دادا عصر الدهضة .  4-3-2
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 المعلم تقييم  لبعض المدارس الفدية المعاصرة .  لعالندر ايب 5-3-2

 يظهر العالن المعلم اتجاهال ريجابية ددو مهمية الفدون الموليقية .  6-3-2

 الفدية ومعارض الفن التلكيلا .   يهتم العالن المعلم بزيارة المتاد 7-3-2

 يفض، العالن المعلم التتدام جواعد المدظور  ل معمال  الفدية .  8-3-2

 بكلاليال الرلم الهددلا  ل تصميم لودال الفن التلكيلا .  يهتم العالن المعلم 9-3-2

 يظهر العالن المعلم اهتمام  بالتجارن الملردية المعاصرة .  10-3-2

 يتابع العالن المعلم معر ة المزيد عن  ن العرائس وملرح العرائس .  11-3-2

 يظهر العالن المعلم اهتمام  بعر ة عن درالة الدلن الجمالية  ل التلريح .  12-3-2

 عالن المعلم باهتمام الجديد  ل ملرح العف، . يتابع ال 13-3-2

 يظهر العالن المعلم اهتمام ريجابا لدرالة المزيد عن برامج الدالن ا لا . 14-3-2

 يظهررر العالررن المعلررم اهتمامررال عررن معر ررة الجديررد  ررل دظريررال علررم دفررس اللتصررا 15-3-2
 وعلم الدفس المعر ا وعلم الدفس التربوي . 

مستوى مناسب مةن التنةور العةام يضةع التةدريس  معلميتوفر للطالب ال المعيار الثالث:
  .فى سياق ثقافى مستنير 

يظهر الطالب المعلم مستوى مناسب مةن المعةارف الثقافيةة المرتبطةة المعارف:  1-3
 بمادة التربية الفنية . 

 المؤشرات : 
 . ا تدريس الفنيظهر العالن المعلم ملتور مدالن من المعر ة بقواعد اللهة العربية  1-1-3
 .لها عدجة بالفنالعالن المعلم ملتور مدالن عن ملهر المقاالل التى يظهر 2-1-3

 .  ةيظهر العالن المعلم ملتور مدالن من المعر ة باألدداأ الجاري 3-1-3

يظهر العالن المعلم ملتور مدالن من المعرار  المرتبعرة بتراريخ تردريس التربيرة الفديرة  4-1-3
 . 

 عررررار   ررررل اللرررروائح التعليميررررةيظهررررر العالررررن المعلررررم ملررررتور مدالررررن مررررن القرررروادين والم 5-1-3
 . المرتبعة بالفن

ية والتلررريعية التررل تفيررد يقا رررة يظهررر العالررن المعلررم معررار  تاصررة بررالقوادين االجتصرراد 6-1-3
 . التربية الفديةمعلم 

يظهررر العالررن المعلررم ملررتور مدالررن مررن المعررار  اليقا يررة للهررة األجدبيررة التررل تلرراعد  7-1-3
 يقا ال األترر . معلم التربية الفدية  ل االعدع علل ال
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 يظهر تريج التربية الفدية ملتور مدالن من المعار  التاصة بالتربية البيئية . 8-1-3

يظهررر العالررن المعلررم ملررتور مدالررن مررن المعررار  المرتبعررة بررالمجتمع المررددا ملررتور  9-1-3
 مدالن من يقا ة المجتمع المددا وملكدت  .

 

تبطةةة بمةةادة التربيةةة المهةةارات: يةةتقن الطالةةب المعلةةم المهةةارات الالزمةةة المر  2-3
 الفنية فى سياق ثقافى مستنير. 

 المؤشرات : 

 .  لمعلم التتدام اللهة العربية  ل  ل المصعلدال الفديةيتقن العالن ا 1-2-3
 ل مجاالل  اللتتدام اللهة  ل التعبير والبدأ ةيتقن ا العالن المعلم المهارال الدزم 2-2-3

 . الفن

 مة ودرالة البيئة .لتد ةيتقن  العالن المعلم المهارال الدزم 3-2-3

 .  عن عريا الفن يمارس العالن المعلم ملس وجواعد الزمة لد، الملكدل البيئية 4-2-3

مرن ترد، التعبيرر  لممارلرة دقوجر  المدديرة ةالدزمر ليتمكن العالن المعلم مرن المهرارا 5-2-3
 . الفدل

عررن عريررا يررتمكن العالررن المعلررم مررن دلررر الرروعا بررالدقوا والواجبررال بررين المررواعدين  6-2-3
 .ارض الفديةالمع

 يتابع العالن المعلم دلر اليقا ة الفدية والجمالية  ل البيئة المديعة . 7-2-3

 . االعدع علل المراجع األجدبية يتابع العالن المعلم تدمية مهارات   ل 8-2-3

 الفن.تدريس م ملالين الللور الديمقراعا  ل يعبا العالن المعل 9-2-3

 دضارة بددة . يتمكن العالن المعلم من المعار  المرتبعة بتاريخ و  10-2-3

 يتمكن العالن المعلم من المعار  التاصة بيقا ال اللعون وعدجاتها بالفن التلكيلا  11-2-3

 يلرح العالن المعلم العدجة بين التعور التكدولوجا ومدارس الفن التلكيلا المعاصر  12-2-3

يدرردد العالررن المعلررم بعررض الدمرراعع التررل توضررح العدجررة بررين دظريررال العلررم الددييررة  13-2-3
  ل الفن التلكيلاواابداع 

 

االتجاهةةات: يبةةدى الطالةةب المعلةةم اتجاهةةات ثقافيةةة إيجابيةةة بمةةا يخةةدم تةةدريس  3-3
 التربية الفنية 

 المؤشرات :
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 .  ل الفنجابي  لفهم جواعد اللهة العربية والتتدامها يبدر العالن المعلم اتجاهال ري 1-3-3
 . من تد، الفن يبدر العالن المعلم اتجاها ددو الملاركة المجتمعية وتدمة البيئة 2-3-3

  .بالدصو، علل المعر ة من مصادر علمية مجدبية متدوعة يبدر العالن المعلم اهتماما   3-3-3

 مرن ترد، الفرن ددو البيئة العبيعية والمدا ظة عليها يبدر العالن المعلم اتجاها  ريجابيا   4-3-3
. 

 . من تد، الفن جضايا المجتمع  ن المعلم اهتماما ددو الملاركة  ايبدر العال 5-3-3

 . كمعلم تربية  ديةدر التعدادا ددو معر ة دقوج  وواجبات  يب 6-3-3

بررالتعبير الفدررا  يبرردر العالررن المعلررم اتجاهررا ريجابيررا ددررو جضررايا دقرروا اادلرران التاصررة 7-3-3
 لعف، ل
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 المعايير األكاديمية القياسية لخريج شعبة التربية الموسيقية
 بكليات التربية  

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية
 16      معيار المعارف

 33 معيار المهارات 54
 5 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 8 معيار المعارف

 6 معيار المهارات 16
 2 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 7 المعارفمعيار 

 7 معيار المهارات 17
 3 معيار االتجاهات

 

 مجال مواد التخصص األساسية:
يظهةةر خةةريج شةةعبة التربيةةة الموسةةيقية تمكنةةًا مةةن المعةةارف فةةي المعةةارف:  -1-1

 المواد التخصصية في عملية التدريس : 
 سالمؤشرات 

بقواعرد المولريقل الهربيرة تبعرة علل المصعلدال والمفاهيم األلالرية المر  المتعلميتعر   -1-1-1
. 
 .يتعر  المتعلم علل تاريخ الموليقل الهربية عبر العصور المتتلفة   -1-1-2
 يتعر  المتعلم علل الاليال الهداء الهربل .  -1-1-3

 .التربية الموسيقيةبرنامج إعداد معلمي  - 3
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يتعررررر  المررررتعلم علررررل جواعررررد وملررررالين الترررركلي   ررررل العصررررور المولرررريقية المتتلفررررة  ررررل   -1-1-4
 .الموليقل الهربية 

 يتعر  المتعلم علل الس تدلي، المقعوعال الموليقية الهربية .  -1-1-5
بقواعرد المولريقل العربيرة علل المصعلدال والمفاهيم األلالرية المرتبعرة  المتعلميتعر   -1-1-6
. 
 .يتعر  المتعلم علل تاريخ الموليقل العربية عبر العصور المتتلفة   -1-1-7

 .لعروض الموليقل تعر  المتعلم علل ملاليال اي  -1-1-8

 يتعر  المتعلم علل الاليال الهداء العربل .   -1-1-9
 يتعر  المتعلم علل عرا وملالين تدريس الموليقل . - 1-1-10

يتعرررر  المرررتعلم علرررل جواعرررد وملرررالين التررركلي   رررل العصرررور المولررريقية المتتلفرررة  رررل   -1-1-11
 .الموليقل العربية 

 دلي، المقعوعال الموليقية العربية.يتعر  المتعلم علل الس ت  -1-1-12

  يددد المتعلم عرا وملالين تدريس الموليقل .  -1-1-13
 يتعر  المتعلم علل الضرون العربية المتتلفة .-1-1-14

 يتعر  المتعلم علل الس االرتجا، الموليقل .  -1-1-15

 يلرح المتعلم تعوال مداء االيقاع الدركل .  -1-1-16
 
المتصةةةلة بمةةةادة  المهةةةاراتمةةةن شةةةعبة التربيةةةة الموسةةةيقية خةةةريج المهةةةارات: يمتلةةةك  

 تخصصه:
 :  المؤشرات

 يكون المتعلم جادرا  علل جراءة المدودة الموليقية ..  1-2-1
 يكون المتعلم جادرا  علل تدوين المدودة الموليقية ..  1-2-2
 .  يميز المتعلم بين الضرون العربية عدد االلتماع اليها  . 1-2-3
 . يميز المتعلم بين المقامال العربية المتتلفة عدد االلتماع اليها . 1-2-4
 . يميز المتعلم بين اللدلم الموليقية المتتلفة  ل الموليقل الهربية عدد االلتماع اليها. 1-2-5
 . يلتمع ويتعوا المتعلم المقعوعال الموليقية العربية .1-2-6
 الموليقية الهربية .. يلتمع ويتعوا المتعلم المقعوعال 1-2-7
 . يدل، المتعلم المقعوعال الموليقية الهربية .1-2-8
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. يعبرررا المرررتعلم مرررا تعلمررر   رررل مرررواد التتصرررب وعررررا التررردريس  رررا المررردارس بمرادلهرررا 9 -1-2
 التعليمية المتتلفة.

. يعبا المتعلم ما تعلمر   را مرادة التوزيرع المولريقل  را الديراة العمليرة داتر، المؤللرال 1-2-10
 لتعليمية وغيرها  ا المجتمع .ا

 . يعبا المتعلم ما تعلم   ا العروض اللعري والموليقا علل المدودال الموليقية .1-2-11
 . يميز المتعلم بين ملالين وجوالن التكلي  الموليقل المتتلفة  ا الموليقل الهربية1-2-12
 تلفة  ا الموليقل العربية .. يميز المتعلم بين ملالين وجوالن التكلي  الموليقل المت1-2-13
 .  يكون المتعلم جادرا علل تدريس جواعد الموليقل العربية . 1-2-14
 .  يكون المتعلم جادرا علل تدريس جواعد الموليقل الهربية .1-2-15
 .  يكون المتعلم جادرا علل دقد األعما، الموليقية المتتلفة .1-2-16
 ل الموليقية المتتلفة.يميز المتعلم بين مصوال ا ال    1-2-17
 يميز المتعلم بين آالل التتل العربا وآالل األوركلترا الليمفودا .    1-2-18
-آلة يادية-يعز  المتعلم علل معظم ا الل الموليقية المتتلفة  رديا  وجماعيا  ربيادو   1-2-19

 آالل تربوية
 .  يكون المتعلم جادرا  علل جيادة الكورا، . 1-2-20
 يؤل  ويبتكر المتعلم المقعوعال الموليقية المتتلفة .   .1-2-21
 يكون المتعلم جادرا  علل اداء الضرون العربية والعدمال االيقاعية دركيا .   1-2-22
 .  يكون  المتعلم جادرم علل الهداء الفردر والجماعل  ل الموليقل العربية . 1-2-23
 فردر والجماعل  ل الموليقل الهربية .يكون  المتعلم جادرم علل الهداء ال . 1-2-24
 .  يكون المتعلم جادرا علل االرتجا، الموليقل .1-2-25
 .  يكون المتعلم جادرا علل االداء التعبير الدركل . 1-2-26
 .  يكون المتعلم جادرا علل تكلي  اعماال  موليقية متكاملة . 1-2-27
  ا لية المتتلفة .المؤلفال الهربية  بين  المتعلميقارن    1-2-28 
 الهربية المتتلفةبين ا الل الموليقية  المتعلميقارن   1-2-29  
 المؤلفال الهربية  الهدائية المتتلفة .بين  المتعلميقارن  -1-2-30
 المؤلفال العربية ا لية المتتلفة .بين  المتعلميقارن - 1-2-31

 ة  المتتلفة .المؤلفال العربية الهدائيبين  المتعلميقارن  -1-2-32
 المتتلفة .العربية بين ا الل الموليقية  المتعلميقارن   33-2-1
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 يبدي المتعلم اتجاهات ايجابية بناءه نحو مواد تخصصه :االتجاهات:    1-3
 المؤشرات :        

 .  يلارر المتعلم بايجابية  ا األعما، الفدية الجماعية. 1-3-1
 م مواج  تعليمية مرتبعة بمواد التتصب ..   يلاهم المتعلم بايجابية  ا تصمي1-3-2
 .  يلارر المتعلم بفعالية  ا عم، عروض ملردية تاصة بمواد التتصب .1-3-3
 .  يظهر المتعلم تقديرا لمادة التتصب من تد، رعداد ملروع التترع التاب ب .1-3-4
 تصب ..  يلاهم المتعلم بايجابية  ا تدظيم دفدل موليقية  مرتبعة بمواد الت1-3-5
 
 مجال المواد المساندة :  -2
أن يمتلةةك المةةتعلم مسةةتوى مناسةةبا مةةن المعةةارف فةةى المةةواد المسةةاندة  المعةةارف: 2-1

 لمادة التربية الموسيقية:
 .تعر  المتعلم علل الاليال التقعيع اللعرري   2-1-1
 يتعر  المتعلم علل موزان اللعر .   2-1-2
 ليقل اللعر .يتعر  المتعلم علل مهمية مو    2-1-3
 يكتن المتعلم اللعر بعريقة صديدة  .   2-1-4
 يتعر  المتعلم علل ملس علم الصول .   2-1-5
 يتعر  المتعلم علل الموجال الصوتية .    2-1-6
 يتعر  المتعلم علل الس دلان الملا ال الموليقية  يزيائيا  .   2-1-7
وال الصرادرة مرن ا الل المولريقية  يزيائيرا  يددد المتعلم البان اتتد  لدة ومدرواع األصر 2-1-8
. 
التربيةة  يتقن المتعلم المهارات االزمة تجاه المةواد المسةاندة لمةادة أن المهارات:  2-2

 الموسيقية: 
 المؤشرات : 

 يعد المتعلم مدد الدروس التعليمية عن البان تدوع االصوال بين ا الل الموليقية .  -2-2-1
 ما تعلم   ل التقعيع اللعرر  ل معالجة الدصوب اللعرية المتتلفة .يعبا المتعلم  -2-2-2
 يميز المتعلم بين بدور اللعر المتتلفة    2-2-3
 يعبا المتعلم ماتعلم    ل علم الصول  ل تصميم ادد ا الل الموليقية المصهرة .  . 2-2-4
 األغادل العربية .  . يوظ  المتعلم ما تعلم   ل التقعيع اللعرر  ل كتابة كلمال 5 -2-2
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 يميز المتعلم بين مدواع الموجال الصوتية    6 -2-2
ايجابيةة نحةو المةواد المسةاندة لمةادة التربيةة  اتجاهةاتيبدى المتعلم االتجاهات:  2-3

 الموسيقية : 
 المؤشرات : 

 .  يلارر المتعلم بايجابية  ا رعداد مؤلفال لعرية تتدم التتصب .2-3-1
 متعلم بايجابية  ا رجامة معارض توضح تعوال تصديع ا الل الموليقية .  يتعاون ال2-3-2
 

 مجال المواد الثقافية :  -3
للمةواد الثقافيةة المرتبطةة  المعارفيظهر المتعلم مستوى مناسبًا من المعارف:  -3-1

 بمادة تخصصه :  
 المؤشرات : 

 الاليال وجواعد اللهة العربية . المتعلم دددي . 3-1-1
  تاريخ االدن العربل . المتعلم  رحلي. 3-1-2
 يلرح المتعلم تكوين الدالن ا لل .  3-1-3
 . يبين المتعلم الس التتدام الدالن ا لل .3-1-4
 .  يددد المتعلم  الاليال وجواعد اللهة االدجليزية .3-1-5
ومييراا . يوضح المتعلم المقصرود بدقروا اادلران  را ضروء االتفاجرال وااعددرال الدوليرة 3-1-6

 األمم المتددة.
 . يبين المتعلم دقوج  وواجبات   ل المجتمع .3-1-7
 
المرتبطة بالمواد الثقافية المرتبطه بمواد  المهاراتيتقن المتعلم  المهارات: .  1-3-2

   تخصصه :
 المؤشرات : 

عربيرة ا   ا تتصب التربية المولريقية مرن اللهرة الدصوصالمتعلم جادرا  علل ترجمة يكون  .3-2-1
 لل االدجليزية والعكس .ر
 اءة والكتابة باللهة اادجليزية  ا تتصب التربية الموليقيةجادرا  علل القر  المتعلميكون .  3-2-2
    ما تعلم   ل اللهة العربية  ل تكلي  االعما، الدرامية الموليقية . المتعلميعبا   .3-2-3
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  ل ديات  العامة ..  يعبا المتعلم ما تعلمة  ل دقوا االدان 3-2-4
 يلتعين المتعلم بالدالن ا لل  ل كتابة المدودال وتوزيع األعما، الموليقية .   3-2-5
 بين الدصوب االدبية المتتلفة  المتعلميقارن    3-2-6
 يقارن المتعلم بين البرامج المتتلفة للدالن ا لل   3-2-7
 ية بما يخدم مواد التخصصه .   ثقافية ايجاب اتجاهاتيبدى المتعلم االتجاهات: . 3-3
مرررن مهرررارال  رررل دقررروا  تمرررع مرررن ترررد، مرررا اكتلرررب بايجابيرررة  رررل المج المرررتعلميلرررارر   .3-3-1

 االدلان.
 . يلارر المتعلم بايجابية  ل د، الملكدل التل تواج  المجتمع . 3-3-2
 ..  يلارر المتعلم بايجابية  ل االدلعة اليقا ية دات، الجامعة وتارجها 3-3-3
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 الحاسب اآللي يالمعايير األكاديمية القياسية إلعداد معلم

 بكليات التربية
 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 مجال المواد األساسية

 19 معيار المعارف

 11 معيار المهارات 47

 17 معيار االتجاهات

 المساندةمجال المواد 

 16 معيار المعارف

 9 معيار المهارات 34

 9 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية

 6 معيار المعارف

 3 معيار المهارات 12

 3 معيار االتجاهات

 
 مجال التخصص) المواد األساسية(: -1

دة يةةتقن خةةريج شةةعبة الحاسةةب اآللةةي المعةةارف والمهةةارات واالتجاهةةات المتصةةلة بمةةا
 .تخصصه

المعةةارف: يظهةةر خةةريج شةةعبة الحاسةةب اآللةةي تمكنةةًا مةةن المعةةارف فةةي المةةواد  1-1
 التخصصية) األساسية( الالزمة لعملية التدريس.

 المؤشرات:
 .والمفاهيم المرتبعة بكلاليال الدالن  ييعر  المصعلدال1-1-1
 يددد مدواع دظم تلرهي، الدالبال . 1-1-2

 .برنامج إعداد معلمي الحاسب اآللي - 4
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 .دد دظم التلهي،   ا عملية التردريسيوضح كيفية التتدام ا 1-1-3
 يلرح الملتويال المتتلفة لصيادة الدالن . 1-1-4
 والقواعد التاصة بكلاليال البرمجة . يوالتعريفال ييلرح المفاهيم 1-1-5
 يعدد التريج التتدامال الجداو، االلكترودية  ا عملية التردريس. 1-1-6
 يلرح كيفية التتدام جواعد البيادال. 1-1-7
 يوضح المقصود بالتتدام الدالن ا لا  ا اادصاء. 1-1-8
 يددد مدواع دظم المعلومال الملتتدمة  ا عملية التدريس . 1-1-9
 والتعريفال التاصة بتكدولوجيا المعلومال يوالمفاهيم ييوضح المصعلدال 1-1-10
 يوضح كيفية توظي  البرامج الجاهزة  ا عملية التردريس. 1-1-11
 .د معايير تصميم برامج العروض التقديمية يدد 1-1-12
 يعدد التعوال الدزمة لتصميم برامج الولائع المتعددة. 1-1-13
 يلرح التعوال الدزمة ادتاع برامج الولائع المتعددة 1-1-14
 .يوضح المقصود بكمن البيادال والمعلومال المرتبعة بالدالن ا لا  1-1-15
 االدرتردل  ا عمرلية التدريس. يلتدتج تعبيقال التتدام 1-1-16
 التاصة بكلس التعليم االلكترودا يوالمصعلدال يوالمفاهيمي يددد التريج المعار  1-1-17
 يددد معايير تصميم صفدال الوين. 1-1-18
 .والمصعلدال المرتبعة بالعكاء االصعداعاي يفلر المفاهيم 1-1-19
 
كنةةةًا مةةةن المهةةةارات فةةةي المةةةواد التخصصةةةية ) المهةةةارات: يظهةةةر خةةةريج شةةةعبة الحاسةةةب اآللةةةي تم 1-2

 .األساسية( في عملية  التدريس
 المؤشرات:

يدفررررع مهررررارال التعامرررر، مررررع مدررررد دظررررم التلررررهي، الملررررتتدمة  ررررا عمليررررة الترررردريس )بيئررررة الدوا ررررع  1-2-1
Windows )...ي 

 يلتتدم الجداو، االلكترودية  ا رعداد دتائج االمتدادال.  1-2-2

 اعد البيادال لتدمة العملية التعليمية.عد اددر جو ي   1-2-3

 يوظ  جواعد البيرادال  ا عملية التدريس. 1-2-4
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 يعبا جواعد المدا ظة علا ممرن البيادال والمعلومال االلكترودية . 1-2-5

 يدتج بردامجا تعليميا بالتتدام ادد دظم التكلي  ) االوير واير ي دايركتوري...( 1-2-6

 معالجة الصور اليابتة مي، ) الفوترولون ي .....( يلتتدم ادد برامج 1-2-7

 يعبا مدد برامج معالجة الرلوم المتدركة )الفدش ي .....(. 1-2-8

 ي....(. Spssيوظ  مدد برامج معالجة البيادال االدصائية )  1-2-9

 يعد مدد برامج تصميم مواجع الوين )الفردل بيج ي الدريم وايفري  يجو، بيلري...(. 1-2-10

 يعد درس تعليما بالتتدام بردامج العروض التقديمية. 1-2-11

          االتجاهةةةات: يظهةةةر خةةةريج شةةةعبة الحاسةةةب اآللةةةي اتجاهةةةات إيجابيةةةة فةةةي المةةةواد التخصصةةةةية  1-3
 .) األساسية( في عملية التدريس

 المؤشرات:
 .يقدر التريج جيمة الدالن ا لا  ا العملية التعليمية 1-3-1
 .عدادا ادتاع برمجيال تعليميةيبدي الت 1-3-2
 .يتعاون مع ا ترين  ا تدديد تعوال ردتاع البرامج التعليمية 1-3-3
 يلارر  ا مداجلال دو، كيفية ردتاع برامج الولائع المتعددة. 1-3-4
 يؤيد التريج مهمية التتدام اادتردل  ا عملية التدريس. 1-3-5
 يقترح تصميمال متدوعة لصفدال الوين. 1-3-6
 يقدر مهمية التعليم االلكترودا  ا تعوير العملية التعليمية. 1-3-7
 يتعاون التريج مع زمدئ   ا تدديد العرا المتتلفة لصيادة الدالن. 1-3-8
 يبدي التعدادا اللتتدام الدالن  ا العمليال اادصائية. 1-3-9
 يهتم بكمن البيادال والمعلومال االلكترودية. 1-3-10
 لتعور الدادأ  ا دظم التلهي، . يقدر ا 1-3-11
 يهتم بالتدوع  ا التتدام البرامج الجاهزة  ا عملية التدريس. 1-3-12
 يلارر  ا رعداد جواعد بيادال للكلية/ المدرلة. 1-3-13
 يقترح عددا  من التوارزميال عدد رعداد البرامج. 1-3-14
 يهتم بتدوي، درول  رلل عروض تقديمية. 1-3-15
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 مدد برامج الصور اليابتة بالتتدام الكمبيوتر. يقترح 1-3-16
 يقترح مدد برامج الرلوم المتدركة  بالتتدام الكمبيوتر. 1-3-17
 مجال المواد المساندة  - 2

يةةةتقن خةةةريج شةةةعبة الحاسةةةب المعةةةارف والمهةةةارات واالتجاهةةةات الخاصةةةة بةةةالمواد الدراسةةةية 
 المساندة.

 مةةةن المعةةةارف فةةي المةةةواد المسةةةاندة المعةةارف: يظهةةةر خةةريج شةةةعبة الحاسةةةب تمكنةةاً  2-1
 .المساعدة في عملية التدريس

 المؤشرات:
 برياضيال الدالبال . يوالمصعلدال المرتبعة ييددد المفاهيم 2-1-1
 يلرح المفاهيم المرتبعة بالتفاض، والتكام،. 2-1-2
 يوضح ملتوي مدالن من الدظريال المرتبعة بالتفاض، والتكام،. 2-1-3
 فاهيم المرتبعة بهياك، البيادال.يلرح الم 2-1-4
 يوضح دظريال ودماعع هياك، البيادال . 2-1-5
 والمفاهيم المرتبعة بالجبر التعا . ييددد  المصعلدال 2-1-6
 يوضح الدظريال المرتبعة بالجبر التعا. 2-1-7
 يلرح المفاهيم والمصعلدال المرتبعة باادصاء واالدتماالل . 2-1-8
 واالدتماالل. يالمرتبعة باادصاء يوضح الدظريال 2-1-9
 والتعريفال التاصة بالهددلة التدليلية والفراغية. ييددد التريج المفاهيم 2-1-10
 يوضح الدظريال المرتبعة بالهددلة التدليلية والفراغية. 2-1-11
 يوضح المفاهيم والمعار  المرتبعة بفيزياء االلكتروديال. 2-1-12
 المرتبعة بفيزياء االلكتروديال.   يوضح بعض التعميمال 2-1-13
 يوضح المفاهيم والمصعلدال المرتبعة بالفيزياء الكهربية. 2-1-14
 يوضح بعض التعميمال المرتبعة بالفيزياء الكهربية. 2-1-15
 يتقن المفاهيم والمصعلدان والتعميمال المرتبعة بجبر بوليان. 2-1-16
تمكنًا من المهارات فةي المةواد المسةاندة  المهارات: يظهر خريج شعبة الحاسب اآللي 2-2

 .المساعدة في عملية التدريس
 المؤشرات:
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 . يعبا بعض المعادالل التاصة برياضيال الدالبال  ا مجا، تتصص  2-2-1
 يد، بعض معادالل التفاض، والتكام،  ا مجا، تتصص . 2-2-2
 يصمم بعض هياك، البيادال  ا مجا، الدالن. 2-2-3
 الل الجبر التعا  ا مجا، تتصص .يد، معاد 2-2-4
 يلتتدم الدالن ا لا  ا د، ملائ، اادصاء واالدتماالل. 2-2-5
 يوظ  دظريال الهددلة الفراغية  ا تصميم رلوم يديية األبعاد. 2-2-6
 يعبا دظريال المتجهال  ا تصميم رلوم يدائية االبعاد. 2-2-7
 ميم الدالن. يرلم بعض الدوائر الكهربية المرتبعة بتص 2-2-8
 يلتتدم التعميمال المرتبعة بجبر بوليان  ا مجا، الدالن ا لا. 2-2-9
االتجاهات: يظهر خريج شعبة الحاسب اآللي اتجاهات ايجابيةة فةي المةواد المسةاندة  2-3

 .المساعدة في عملية التدريس
 المؤشرات:

 يقدر مهمية رياضيال الدالن  ا رعداد معلم الدالن ا لا . 2-3-1

 يهتم بالتتدام  د، معادالل التفاض، والتكام،  ا تعبيقال الدالن. 2-3-2

 يهتم بالتتدام تعميمال الجبر التعا  ا تعبيقال الدالن ا لا . 2-3-3

 يلارر زمدئ   ا كيفية هيكلة البيادال. 2-3-4

 يلتدلن التريج مهمية د، المعادالل رياضيا. 2-3-5

 ل  ا مجا، التتصب.يقدر دور اادصاء واالدتماال 2-3-6

 يقدر مهمية الهددلة التدليلية والفراغية  ا رعداد معلم الدالن. 2-3-7

 مهمية  يزياء االلكتروديال  ا رعداد معلم الدالن. دريق 2-3-8

 يقدر مهمية جبر بوليان  ا مجا، الدالن ا لا. 2-3-9

 مجال المواد الثقافية - 3 
والمهةةارات واالتجاهةةات المرتبطةةة بتخصةةةص  يةةتقن خةةريج شةةعبة الحاسةةب اآللةةي المعةةارف

 .الحاسب لكي يضع التدريس في سياق ثقافي مستنير
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المعةةةارف: يظهةةةر خةةةريج شةةةعبة الحاسةةةب تمكنةةةًا مةةةن المعةةةارف فةةةي المةةةواد الثقافيةةةة  3-1
 .المساعدة في عملية التدريس

 المؤشرات:
 يددد ملاليال اللهة العربية الدزمة لملاعدت   ا التدريس. 3-1-1
 والتا تتددأ عن يقا ة الدالن.  ييفلر  ملهر المقاالل العربية 3-1-2

 يبين جواعد اللهة العربية بلهة صديدة. 3-1-3

 يددد ملاليال اللهة األجدبية الدزمة لملاعدت   ا التدريس. 3-1-4
 والمرتبعة بالدالن. يوالمفاهيم األجدبية  ييفلر المصعلدال 3-1-5

 والتا تفيد يقا ت  كمعلم.ي بدقوج  التلريعية يوضح المعار  التاصة  3-1-6

المهةةةارات: يظهةةةر خةةةريج شةةةعبة الحاسةةةب تمكنةةةًا مةةةن المهةةةارات فةةةي المةةةواد الثقافيةةةة  3-2
 المساعدة في عملية التدريس

 المؤشرات:

 يوظ  مهارال اللهة العربية  ا مجا، تتصص  . 3-2-1
عرررة بتعبيقرررال الدالرررن  رررا المجررراالل والمرتب يومفررراهيم اللهرررة األجدبيرررة ييلرررتتدم مصرررعلدال  3-2-2

 .المتدوعة

 يلتزم  بدقوا اادلان التلريعية المرتبعة بااللتتدامال المتدوعة للدالن ا لا. 3-2-3
االتجاهةةةات: يظهةةةر خةةةريج شةةةعبة الحاسةةةب اتجاهةةةات ايجابيةةةة فةةةي المةةةواد الثقافيةةةة  3-3

 .المساعدة في عملية التدريس
 المؤشرات:   

جواعرررد وملالررريال اللهرررة العربيرررة بمرررا يتررردم الجوادرررن المعر يرررة والمهاريرررة لمرررادة يقررردر مهميرررة  هرررم  3-3-1
 تتصب الدالن.

والمفراهيم التاصرة باللهرة األجدبيرة بمرا  ييتبدل التريج اتجاهال يقا ية ايجابية لفهرم المصرعلدال 3-3-2
 والمهارية لمادة تتصب الدالن. ييتدم الجوادن المعر ية 

والمهاريررة لمررادة ي وا ترررين بمررا يترردم الجوادررن المعر يررة  يوجرر  تجرراا دفلرر يرردا ع التررريج عررن دق 3-3-3
 .تتصب الدالن
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 المعايير األكاديمية القياسية لخريجي)شعبة التربية الخاصة ( بكليات التربية

 المجمو  عدد المؤشرات المعايير المجاالت

 ال المواد األساسيةمج
 18 معيار المعارف

 18 معيار المهارات 50
 14 معيار االتجاهات

 مجال المواد المساندة
 9 معيار المعارف

 10 معيار المهارات 24
 5 معيار االتجاهات

 مجال المواد الثقافية
 3 معيار المعارف

 3 معيار المهارات 10
 4 معيار االتجاهات

 

 ل التخصص:ة مجا 1
المعيار األول: يتقن الخريج المعارف والمهارات واالتجاهات المتصةلة بمةواد تخصصةه 

 في التربية الخاصة.
 المعارف:  1 -1

 المؤشرات:
 يظهر العالن المعلم تمكدا  من المعار  التتصصي   ل تدريس التربي  التاص  . 1ر 1ر 1
 يددد تصائب عور اادتياجال التاص  . 1-1-2

 .برنامج إعداد إخصائي التربية الخاصة  -1

  

  المعايير األكاديمية القياسية لمحتوى المعايير األكاديمية القياسية لمحتوى   --خامساً خامساً 

  برامج إعداد أخصائيين نوعيين بكليات التربيةبرامج إعداد أخصائيين نوعيين بكليات التربية
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 يعدد مدواع ااعاجال ودرجال ك، مدها . 1-1-3
 يبين دقاع القوا والضع  لدر عور اادتياجال التاص  . 1-1-4
 يكون ملما  باادتياجال التعليمية لعور اادتياجال التاص  . 1-1-5
 يددد الفروا الفردية بين عور اادتياجال التاص  من دادية دوع ودرجة وزمن ااعاجة . 1-1-6
 مكودال التع  التعليمية الفردي  لعور اادتياجال التاص  و قا  اعاجت  .يددد  1-1-7
 يبين دور مؤللال التدلئة ااجتماعي   ل رعاية عور اادتياجال التاص  . 1-1-8
 يعدد األلالين والعرائا والمهارال األدائية لعور اادتياجال التاص   1-1-9
دتياجال المعاجين عهد 1-1-10  يا  و قا  لدرجة ااعاج  .يوضح تصائب وا 
دتياجال المعاجين بصريا  و قا  لدرجة ااعاج   1-1-11  يلرح تصائب وا 
 يبين بعض اللزمال التل تظهر لدر المعاجين بصريا  .  1-1-12
 يددد الفروا الفردية بين زمن ودرجة ك  البصر .  1-1-13
 يلرح تصائب المعاجين لمعيا  . 1-1-14
 الفردية بين درجة وزمن  قد اللمع .يددد الفروا  1-1-15
 يعدد اادتياجال التعليمية للمعاجين لمعيا  . 1-1-16
 يبين ملالين تدمية المهارال الدياتية لعور اادتياجال التاص    1-1-17
 يلرح  ملالين الدمج المتتلفة .  1-1-18
 المهارات: 2ة 1

 المؤشرات:
 مهارال المتصلة بمواد التربي  التاص  .يمتلر العالن المعلم العديد من ال 1ر 2ر 1
 يجيد التقويم اللام، لعور اادتياجال التاص  .  1-2-2
 يتقن تصميم دموعع رلتبيان لتلتيب الملكدل التاص  بك، رعاجة .  1-2-3
 يددد جوادن القوة والضع  لعور اادتياجال التاص  . 1-2-4
 دامج تربور  ردر و قا  لدوع ااعاجة يتقن دواتج عمليال التقويم  ل تتعيع  بر  1-2-5
 يميز بين ااعاج  العقلي  والتودد . 1-2-6
دتياجال ومتعلبال المعاجين عهديا  . 1-2-7  يددد  ئال وا 
 يددد اللزمال التل تظهر لدر مكفو ل البصر واأليار المترتبة عليها .  1-2-8
 يصد   ئال المعاجين بصريا  .  1-2-9
 والكتابة بعريقة براي، . يتقن القراءة 1-2-10
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 يتقن التوجي  والدركة بللتتدام الدواس لدر المعاجين بصريا  . 1-2-11
 يتمكن من التعام، بمهارا مع المعاجين بصريا  بلتتد  ملتور ك  البصر .  1-2-12
ً  و قا  لدرجة ااعاج  . 1-2-13 دتياجال ومتعلبال المعاجين لمعيا   يددد  ئال وا 
 ال المعاجين لمعيا  .يصد   ئ 1-2-14
 يتقن عرا التواص، مع المعاجين لمعيا  . 1-2-15
 يتمكن من رلتتدام المهارال والفدون األدائية و قا  لك، رعاج  . 1-2-16
 يجيد تدمية المهارال الدياتية لعور اادتياجال التاص  . 1-2-17
 يتمكن من تصدي  المعاجين و قا  أللالين الدمج المتتلفة . 1-2-18
 اإلتجاهات : 3ة 1

 المؤشرات :
 يمتلر العالن المعلم  رتجاهال ريجابية ددو تتصص  . 1ر 3ر 1
 يبدر رهتمام  بالداجال التعليمية لعور اادتياجال التاص  . 1-3-2
لتعداداتهم . -1-3-3  يبدر رتجاهال ريجابية ددو ملاعدة المعاجين عهديا  و قا  لقدراتهم وا 
 جال عور اادتياجال التاص  والفروا التل تميز لتصية ك، مدهم علل ددا يبدر رهتمام  بدا 1-3-4
 يلعل رلل ررلاد عور اادتياجال التاص  ليتقبلوا ما لديهم من جصور . 1-3-5
لتعدادات  .  1-3-6  يبدر رهتمام  ردر مددد لك، عف، علل ددا ك، علل دلن جدرات  وا 
ددررو رلررتتدام ااتتبررارال الدفلرري  لقيرراس وتدديررد درجررة يبرردر العالررن المعلررم رتجاهررال ريجابيررة  1-3-7

 ااعاجة 
 يبدر رهتمام بتدمية المهارال الدياتية لعور اادتياجال التاص  . 1-3-8
يبدر رتجاا ريجابل ددو رلتراتيجية دمج األعفا، المعاجين مرع العراديين  رل ملرار تعليمرل  1-3-9

 وادد 
 الدزمة أللالين الدمج المتتلفة . يبدر رهتمام بالمهارال األدائية 1-3-10
 يبدر رهتمام بللتتدام الدالن األلل  ل تقديم برامج لعور اادتياجال التاصة . 1-3-11
 يبدر رهتمام بلعداد ولائ، تعليمية من التامال البيئية . 1-3-12
 يبدر رهتمام بمهارال اارلاد األلرر لعور اادتياجال التاصة . 1-3-13
 هتمام بمهارال التعبير الفدل بالتامال لدر عور اادتياجال التاصة .يبدر ر 1-3-14

المعيةةةار الثةةةانى : يمتلةةةك الخةةةريج المعةةةارف والمهةةةارات واإلتجاهةةةات الخاصةةةه بةةةالمواد 
 المساندة لتخصصه .
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 المعارف : 1ة 2
 المؤشرات :

 يمتلر العالن المعلم  المعار  التاص  بالمواد الملاددا . 2-1-1
  ديال التوجي  واارلاد لعور اادتياجال التاص  .يفلر   2-1-2
 يلرح  اامكادال المتوا رة  ل الدالن األلل .  2-1-3
 يعدد موضوعال علم الدفس الفليولوجل . 2-1-4
 يبين  األيار الدفلية وااجتماعية المترتبة علل ااعاج  .  2-1-5
 دات، وتارع الفص، يلتب ملالين التوجي  التل تجدن المعوا المتاعر   2-1-6
 يعكر المهارال األدائية ) الفدي  ر الموليقي  ر الدرامي  ( لعور اادتياجال التاص .  2-1-7
 ددد ملس رعداد الولائ، التعليمية المرتبعة بك، رعاجة .ي  2-1-8
 يددد المعار  المرتبعة بعلم الدفس ) الفدل ر الموليقل ر الدرامل (  رل تعردي،  اللرلور   2-1-9 

 اإلحتياجات الخاصه . لعور

 المهارات: 2ة 2
 المؤشرات:

 يمتلر العالن المعلم  ملتور مدالن من المهارال  ل المواد الملاددا لمادة  تتصص  . 2-2-1
 يتقن عرا اارلاد الدفلل لتكوين رتجاهال ريجابية  ددو تقب، المعاا اعاجت  . 2-2-2
 ل ملاليال لهة االارة وجراءة اللفاا والهجاء ااصبعل يتمكن من رلتتدام التدريس العدجل   2-2-3
 يتقن رلتتدام ملالين التعلم بعدة دواس . 2-2-4
 يلتتدم ولائ، التكدولوجيا التعليمية  ل تبليع المعلومال لعور اادتياجال التاص  .  2-2-5
 يتقن ملالين التوجي  لتجدن المعاا للمتاعر دات، وتارع الفص، .  2-2-6
 يتمكن من رلتتدام الدالن األلل  ل تقديم برامج مدئمة لعور اادتياجال التاص    2-2-7
 يتمكن من تدمية الدواس المتبقية و قا  لدوع ااعاج  . .  2-2-8
 يتمكن من مهارال اارلاد األلرر لعور اادتياجال التاص  .  2-2-9
 ي  ( لعور اادتياجال التاص  .يتقن المهارال األدائية )  دية ر موليقية ر درام  2-2-10
 اإلتجاهات: 3ة 2

 المؤشرات:
 يبدر العالن المعلم رتجاهال ريجابية ددو المواد الملاددا لمادة تتصص  . 3-1 -2
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يبررردر العالرررن المعلرررم رتجررراا ريجرررابل ددرررو  ديرررال اارلررراد الدفلرررل مرررن مجررر، تقبررر، المعررراا  2-3-2
 اعاجت  .

 جي  من مج، تجدن المعاا للمتاعر دات، الفص، وتارج  .يبدر رهتماما  بكلالين التو  2-3-3
 يبدر رهتماما  بلدتاع الولائ، التعليمية المبتكرة لعور اادتياجال التاص  . 2-3-4
 يبدر رهتمام بالمهارال األدائية )  دي  ر موليقي  ر درامي  ( لعور اادتياجال التاص  . 2-3-5

ناسةةب مةةن التنةةور العةةام بمةةا يضةةع أنشةةطة يتةةوفر للخةةريج مسةةتوى مس المعيةةار الثالةةث
  التعليم والتعلم في سياق ثقافي مستنير.

 المعارف : 1ة 3
 المؤشرات: 

يظهررررر العالررررن المعلررررم ملررررتور مدالررررن مررررن المعررررار  اليقا يررررة المرتبعررررة بمررررادة التربيررررة  -3-1-1
 التاصة. 

ة التاصرة دوليرا وعربيرا يعكر العالن المعلم مؤللال المجتمع المددا عال العدجة بالتربير 3-1-2
 ومدليا. 

 يلم بالمدظمال العالمية المتتصصة بلئون عور االدتياجال التاصة.  3-1-3
 المهارات: 2ة 3

 المؤشرات:

 يتقن العالن المعلم المهارال الدزمة المرتبعة بمادة التربية التاصة.  -3-2-1

دجرررة بالتربيرررة التاصرررة دوليرررا وعربيرررا يرررتقن مهرررارة االتصرررا، مرررع مؤللرررال المجتمرررع المرررددا عال الع 3-2-2
 ومدليا. 

 يتقن مهارة االتصا، بالمدظمال العالمية المتتصة بلئون عور االدتياجال التاصة.  3-2-3
 اإلتجاهات: 3ة 3

 شرات:المؤ

 يبدي العالن المعلم اتجاهال يقا ية ريجابية بما يتدم مواد التربية التاصة.  -3-3-1



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

283 

\ 

عامررررر، مررررررع المؤللرررررال والجمعيرررررال األهليرررررة المتتصرررررة بليجابيررررررة يبررررردي اهتمامرررررا  رررررا الت 3-3-2
 وموضوعية. 

يبرردي اهتمرررام بررراألعدع علررا المعلومرررال والدلررررل التاصررة بالمؤللرررال الدوليرررة والعربيرررة  3-3-3
 والمدلية لعور االدتياجال التاصة. 

يرة والصردية يبرز اهتماما  ا تدقيا التواص، بين األلرة والمؤللرال التعليميرة واالجتماع 3-3-4
 ية م ض، لعور االدتياجال التاصة.لتقديم رعا
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 المعايير األكاديمية القياسية 

 إلعداد خريجي شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية
 

 المجموع عدد المؤلرال المعايير المجاالل

 مجا، المواد األلالية
 40 ر معيار المعا

 31 معيار المهارال 83
 12 معيار االتجاهال

 مجا، المواد الملاددة
 26 11 معيار المعار 
 11 معيار المهارال
 4 معيار االتجاهال

 مجا، المواد اليقا ية
 18 6 معيار المعار 
 6 معيار المهارال
 6 معيار االتجاهال

 مجا، مواد التتصب االلالية. -1
 

أن يظهر إخصائي تكنولوجيا التعليم تمكًنا من المعارف االساسية  المعيار األول : 1 -1
 المرتبطة بمجال تخصصة.

 المؤلرالس
 

 يددد ااتصائا مفهوم تكدولوجيا التعليم والمفاهيم المرتبعة ب . 1-1-1
 يددد مكودال مجا، تكدولوجيا التعليم. 2-1-1
 يدل، العدجال بين مكودال مجا، تكدولوجيا التعليم . 3-1-1

 .برنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم - 2

  



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

285 

\ 

يدلرررر، العدجررررال بررررين مكودررررال مجررررا، تكدولوجيررررا التعلرررريم والمجرررراالل التربويررررة  4-1-1
 األترر.

 يددد األلس والمبادئ للدظريال المرتبعة بمجا، تكدولوجيا التعليم. 5-1-1
 يددد مفهوم التصميم ومهميت  ودظريات  ودماعج   ا تكدولوجيا التعليم. 6-1-1
لردروس والمقرررال يددد ملس ومبادئ التصميم التعليمرا ودماعجر   را رعرداد ا 7-1-1

 والبرامج بكدواعها.
يدررردد ملرررس تصرررميم المررررواد التعليميرررة البصررررية اليابترررة بكدواعها)المعبوعررررالي  8-1-1

 والصوري والرلومالي واللرائح اللفا ة ي واأل دم اليابتةي واللودال بكدواعها(
يدرررررردد ملررررررس تصررررررميم المجلررررررمال التعليميررررررة بكدواعها)الدمرررررراععي والعيدررررررال ي  9-1-1

 والدقيقيال(.
 دد ملس تصميم المواد التعليمية الملموعة بكدواعها.يد 10-1-1
 يددد ملس تصميم االلعان والتمييليال التعليمية بكدواعها. 11-1-1
 يددد ملس تصميم الصور والرلومال المتدركة بكدواعها. 12-1-1
 يددد ملس تصميم مصادر التعلم االكترودية بكدواعها. 13-1-1
 كدواعها.يددد ملس تصميم مصادر التعلم لعوي االدتياجال التاصة ب 14-1-1
 يددد ملس تصميم البيئال التعليمية التقليدية واالكترودية. 15-1-1
 يددد مفهوم مراكز مصادر التعلم وملس تصميمها واا ادة مدها. 16-1-1
 يددد مفهوم اادتاع ومهميت  ودظريات  ودماعج   ا تكدولوجيا التعليم. 17-1-1
 يددد ملس ادتاع المواد التعليمية البصرية اليابتة بكدواعها. 18-1-1
 ردتاع المجلمال التعليمية بكدواعها. يددد ملس 19-1-1
 يددد ملس ردتاع المواد التعليمية الملموعة بكدواعها. 20-1-1
 يددد ملس ردتاع االلعان والتمييليال التعليمية بكدواعها. 21-1-1
 يددد ملس ردتاع الصور والرلومال المتدركة بكدواعها. 22-1-1
 يددد ملس ردتاع مصادر التعلم االكترودية بكدواعها. 23-1-1
 مصادر التعلم لعوي االدتياجال التاصة بكدواعها. يددد ملس ردتاع 24-1-1
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 يددد ملس تعوير البيئال التعليمية التقليدية واالكترودية. 25-1-1
 يددد ملس تعوير مراكز مصادر التعلم. 26-1-1
يتعررررر  علررررا المبررررادئ التاصررررة باتتيررررار الولررررائ، التعليميررررة والررررتتدمها  27-1-1

 )األجهزة والمواد والبرامج التعليمية(.
 التاصة بصيادة األجهزة والمواد والبرامج التعليمية.يتعر  علا المبادئ  28-1-1
يعبرررررررا الدظريرررررررال ودتررررررررائج البدررررررروأ  رررررررا اتتيررررررررار والرررررررتتدام مصررررررررادر  29-1-1

 التعلم)التقليدية واالكترودية(
يدرررررردد مفهرررررروم بيئررررررال التعلرررررريم والررررررتعلم) التقليديررررررة واالكتروديررررررة( وملررررررس  30-1-1

 التتدامها.
ميتهررررا ومجاالتهررررا يتعررررر  علررررا مفهرررروم اادارا  ررررا تكدولوجيررررا التعلرررريم ومه 31-1-1

 الفرعية)ردارةس الملروعالي والمصادري ودظم ااتادةي والمعلومال(.
 يعبا معايير ردارة الجودا اللاملة  ا مجا، تكدولوجيا التعليم.  32-1-1
 يوضح مفهوم التقويم ومهميت  ومدماع   ا تكدولوجيا التعليم. 33-1-1
 يددد معايير تقويم مصادر التعليم والتعلم بكدواعها. 34-1-1
االلرررتراتيجيال واأللرررالين المتتلفرررة لجمرررع المعلومرررال واتتررراع يميرررز برررين  35-1-1

 القرارال.
يصررمم مدوال التقررويم بكدواعهررا) االتتبررارالي بعاجررال المددظررةي مقرراييس  36-1-1

 رلخ( ويلتتدمها. 000ااتجاهالي 
 يدل، الملكدل التعليمية. 37-1-1
 يعدد معايير تقويم برامج مراكز مصادر التعلم. 38-1-1
 تكدولوجيا التعليم بملتوياتها.يعدد معايير تقويم ملروعال  39-1-1
يدررردد كفايررررال العررراملين بمجررررا، تكدولوجيررررا التعلررريم )مررررديرر الملررررروعالي  40-1-1

مررديرر الودرردال واألجلررام االدتاجيررةي مررديري مراكررز مصررادر الررتعلمي رتصررائيا 
 تكدولوجيا التعليم ي والمصممين والمعورين التعلمييني والملاعدين الفديين(.
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أن يظهر إخصائي تكنولوجيا التعليم تمكًنا من المهارات المرتبطة  المعيار الثاني :  1-2
 بمجال تخصصه.

 المؤلرال س 

يصررمم ااتصررائا الرردروس والمقررررال والبرررامج بكدواعهررا و ق ررا لمبررادئ التصررميم 1-2-1
 التعليما.

 يصمم المواد التعليمية البصرية اليابتة بكدواعها. 2 -1-2
 ها.يصمم المجلمال التعليمية بكدواع 3-2-1
 يصمم المواد التعليمية الملموعة بكدواعها. 4-2-1
 يصمم االلعان والتمييليال التعليمية بكدواعها. 5-2-1
 يصمم الصور والرلومال المتدركة بكدواعها. 6-2-1
 يصمم مصادر التعلم االكترودية بكدواعها. 7-2-1
 يصمم مصادر التعلم لعوي االدتياجال التاصة بكدواعها. 8-2-1
 الكترودية.يصمم البيئال التعليمية التقليدية وا 9-2-1

 يصمم برامج وتدمال ودظم ااتادة بمراكز مصادر التعلم. 10-2-1
 يتقن مهارال ردتاع الدروس والمقررال والبرامج بكدواعها. 11-2-1
 يتقن مهارال ردتاع المواد التعليمية البصرية اليابتة بكدواعها. 12-2-1
 يتقن مهارال ردتاع المجلمال التعليمية بكدواعها. 13-2-1
 يمية الملموعة بكدواعها.يتقن مهارال ردتاع المواد التعل 14-2-1
 يتقن مهارال ردتاع االلعان والتمييليال التعليمية بكدواعها. 15-2-1
 يتقن مهارال ردتاع الصور والرلومال المتدركة بكدواعها. 16-2-1
 يتقن مهارال ردتاع مصادر التعلم االكترودية بكدواعها. 17-2-1
 يتقن مهارال ردتاع مصادر التعلم لعوي االدتياجال التاصة بكدواعها. 18-2-1
 مهارال تعوير البيئال التعليمية التقليدية واالكترودية. يتقن 19-2-1
 يتقن مهارال تعوير برامج مراكز مصادر التعلم. 20-2-1
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 يجيد مهارال اتتيار مصادر التعليم والتعلم والتتدامها. 21-2-1
 يجيد مهارال صيادة األجهزة والمواد والبرامج التعليمية. 22-2-1
 االكترودية.يجيد مهارال التتدام البيئال التعليمية التقليدية و  23-2-1
يجيرررد المهرررارال المرتبعرررة برررلدارة الملرررروعالي و المصرررادري و دظرررم ااتادرررةي  24-2-1

 والمعلومال.
 يلتتدم معايير ردارة الجودا اللاملة  ا مجا، تكدولوجيا التعليم.  25-2-1
 يتقن مهارال تقويم مصادر التعليم والتعلم بكدواعها. 26-2-1
ة لجمررع المعلومرررال يررتقن مهررارال الررتتدام االلررتراتيجيال واأللررالين المتتلفرر 27-2-1

 واتتاع القرارال.
 يتقن مهارال تدلي، الملكدل التعليمية. 28-2-1
 يقوم تدمال وبرامج ودظم ااتادة بمراكز مصادر التعلم. 29-2-1
 يقوم ملروعال تكدولوجيا التعليم بملتوياتها المتتلفة. 30-2-1
يجيررد تقررويم العرراملين بمجررا، تكدولوجيررا التعلرريم و ق ررا للكفايررال التررا يدبهررا من  31-2-1

 لديهم.تتوا ر 
أن يظهةةر إخصةةائي تكنولوجيةةا التعلةةيم اتجاًهةةا إيجابًيةةا نحةةو  المعيةةار الثالةةث :   1-3 

 مجال تخصصه.
 المؤلرالس

ا يدتعر  ا مجا، عمل . 1-3-1  يدرب ااتصائا علا من يكون دموعج 
 يدا ع عن مهمية تكدولوجيا التعليم  ا تعوير العملية التعليمية. 2-3-1
ررررا وتقرررردير ا ألهميرررر 1-3-3 ة الررررتتدام ملررررس و معررررايير مقددررررة  ررررا تصررررميم يظهررررر اهتمام 

وادتراع والررتتدام وتقرويم الملررروعال والبرررامج ومصرادر التعلرريم والرتعلم داترر، المؤللررال 
 التعليمية. 

دتاجهرررا لرررعوي االدتياجرررال  4-3-1 رررا بتصرررميم مصرررادر التعلررريم والرررتعلم وا  يبررردي اهتمام 
 التاصة.
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 تصص .يلعا بليجابية و اعلية لتدمية مدائ  المهدا  ا مجا، ت 5-3-1
يلررارر بايجابيررة مررع زمدئررة مررن رتصررائيا التكدولوجيررا والمعلمررين وااداريررين    6-3-1

  ا تعوير مدظومة تكدولوجيا التعليم دات، المؤللة التعليمية.
ا بتعوير مراكز مصادر التعلم. 7-3-1  يبدي اهتمام 
يدرررررب علررررل متابعررررة الملررررتدديال والتعررررورال المرتبعررررة بمجررررا، تكدولوجيررررا  8-3-1

 التعليم.
االلتيمار األمي، للمروارد الماديرة والبلررية المتادرة لعمليرة ردتراع يدرب علل  9-3-1

 مصادر التعليم والتعلم.
يبرررادر بالملررراركة الفعالرررة  رررا جميرررع األمورالمتعلقرررة بمجرررا، تتصصررر  داتررر،  10-3-1

 المؤللة التعليمية وتارجها.
يلررارر بايجابيررة مررع ردارة المؤللررة التعليميررة  ررا تقررويم البرررامج والملررروعال  11-3-1

 تعليم والتعلم المتادة بهد  تدليدها.ومصادر ال
يتبدررررررل  كرررررررة تفعيرررررر، رمكاديررررررال المجتمررررررع المدلررررررا ) المؤللررررررال المدليررررررة ي  12-3-1

والمصررررررررررررررررررادر البلرررررررررررررررررررية ي ... (  ررررررررررررررررررا دعررررررررررررررررررم العمليررررررررررررررررررة التعليميررررررررررررررررررة.
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 مجال المواد المساندة للتخصص. -2
 

أن يظهر إخصائي تكنولوجيا التعليم تمكًنا من المعارف المعيار األول :  1 -2
 مرتبطة بالمواد المساندة لمجال تخصصه.ال

 المؤلرالس
 يدل، العدجة بين مجا، تكدولوجيا التعليم والمجاالل الملاددة األترر. 2-1-2
 يربع بين ملس التصميم الفدا وتصميم مصادر التعليم والتعلم البصرية . 3-1-2
 يربع بين دظريال االتصا، وتصميم المواج  التعليمية. 4-1-2
 ا وملس بدائها.يددد مفهوم اللبكال ومدواعه 5-1-2
 يربع بين ولائ، التعليم وولائ، ااعدم. 6-1-2
 يلتفيد من دظريال االتصا، المتتلفة  ا تصميم رلالة تعليمية جيدة. 7-1-2
يرررررربع برررررين ملرررررس الفيزيررررراء الضررررروئية والكهربائيرررررة واالكتروديرررررة والصررررروتية و  8-1-2

 التتدام وصيادة األجهزة المرتبعة بتكدولوجيا التعليم.
 التعليم بتكدولوجيا المعلومال.يددد عدجة تكدولوجيا  9-1-2

 يوظ  تكدولوجيا المعلومال  ا عمليتا التعليم والتعلم. 10-1-2
يميز بين األلالين اادصرائية الوصرفية واأللرالين التدليليرة وتعبيقاتهمرا  را  11-1-2

 بدوأ تكدولوجيا التعليم.
 يتعر  علل البرامج الملتتدمة  ا االدصاء. 12-1-2

 

كنولوجيا التعليم تمكًنا من المهارات أن يظهر إخصائي تالمعيار الثاني :   2-2
 المرتبطة بالمواد المساندة لمجال تخصصه.

 المؤلرال س 

يررررتمكن ااتصررررائا مررررن المهررررارال الفديررررة األلالررررية الدزمررررة ادترررراع مصررررادر  1-2-2
 التعليم والتعلم.



 نسخة محكمة –الوثيقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر 

291 

\ 

يعبررررا ملررررس التررررعوا الفدررررا  ررررا اتتيررررار مصررررادر التعلرررريم والررررتعلم البصرررررية  2-2-2
دتاجها.  وا 

الجيرررد  رررا كتابرررة لررريداريو البررررامج التعليميرررة التلفزيوديرررة  يتبرررع ملرررس االتصرررا، 3-2-2
 وااعاعية.

 يتمكن من المهارال األلالية لقياس الدوائر الكهربية  ا األجهزة التعليمية. 4-2-2
يررتمكن مررن توظيررر  ملررس ودظريرررال الضرروء والصررول والكهربررراء عدررد رعرررداد  5-2-2

 بيئال التعليم والتعلم وتجهيزها.
 ومال  ا المؤللال التربوية.يتقن مهارال تدلي، دظم المعل 6-2-2
 يجيد التتدام دظم المعلومال الجاهزة  ا ردارة مصادر التعليم والتعلم. 7-2-2
دارتهررا وتوظيفهررا  ررا عمليتررا التعلرريم  8-2-2 يجيررد مهررارال بدرراء اللرربكال بكدواعهررا وا 

 والتعلم.
 يجيد التتدام برامج ردتاع الرلومال ومعالجة الصور. 9-2-2

 ءة.يلتتدم برامج التدلي، اادصائا بكفا 10-2-2
يلتتدم ملرالين التدلير، اادصرائا  را جيراس  عاليرة وكفراءة مصرادر التعلريم  11-2-2

 والتعلم المتتلفة.
أن يظهر إخصائي تكنولوجيا التعليم اتجاًها إيجابًيا نحو  المعيار الثالث :   2-3

 المواد المساندة لمجال تخصصه.
 المؤلرالس

امج الفديرررة لملررراددة يظهرررر اهتمامرررا  بالرررتتدام بررررامج التدليررر، اادصرررائا والبرررر  1-3-2
 تتصص .

 يظهر اهتماما  بدرالة تدلي، الدظم  ا تقويم التعبيقال والملكدل التعليمية  2-3-2
 يهتم بمتابعة التعورال  ا المواد الملاددة لمجا، تتصص . 3-3-2
 يبدي اهتمام ا وتعاود ا مع م راد مجتمع المؤللة التعليمية. 4-3-2
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 مجال المواد الثقافية :  -3
أن يظهر إخصائي تكنولوجيا التعليم تمكًنا من المعارف :  المعيار األول 1 -3

 الثقافية المرتبطة بمجال تخصصه.
 المؤلرال س 

يبررين ااتصرررائا المقصررود بدقررروا الملكيررة الفكريرررة والعبررع والدلرررر  ررا ضررروء  1-1-3
 االتفاجال والمواييا الدولية لدقوا العبع والدلر . 

 ا، تتصص .يددد القوادين والتلريعال المدظمة للعم،  ل مج 2-1-3
 يددد المقصود بكتدجيال المهدة ومهميتها  ل دفظ التوازن المهدل.  3-1-3
يدرررررردد مهميررررررة درالررررررال الجرررررردور  ررررررل ملررررررروعال تكدولوجيررررررا التعلرررررريم   ررررررا   4-1-3

 المؤللال التعليمية. 
يددد المقصود بالتدمية العاتية والمهدية اتصائل تكدولوجيرا التعلريم  را مجرا،  5-1-3

 التتصب .
مؤللررررال والجمعيررررال المدليررررة وااجليميررررة والعالميررررة يتعررررر  علررررا الهيئررررال وال 6-1-3

 المرتبعة بمجا، تتصصة.
 
أن يظهر إخصائي تكنولوجيا التعليم تمكًنا من المهارات الثقافية المعيار الثاني :  3-2

 المرتبطة بمجال تخصصه.
 المؤلرال س 

يلررتتدم ااتصررائا األلررس والقواعررد المرتبعررة بدقرروا الملكيررة الفكريررة والعبررع  1-2-3
 لدلر  ا ضوء االتفاجال والمواييا الدولية لدقوا العبع والدلر. وا

 يلتتدم القوادين والتلريعال المدظمة للعم،  ل مجا، تتصص .  2-2-3

 يلتتدم متدجيال المهدة  ل مجا، عمل .  3-2-3
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 يعد درالال الجدور لملروعال تكدولوجيا التعليم   ا المؤللال التعليمية.  4-2-3
والمهدية التصائل تكدولوجيرا التعلريم  را مجرا، يلتتدم ملالين التدمية العاتية  5-2-3

 التتصب .
يلارر بفعاليرة  را مدلرعة الهيئرال والمؤللرال والجمعيرال المدليرة وااجليميرة  6-2-3

 والعالمية المرتبعة بمجا، تتصصة.

 
أن يظهر إخصائي تكنولوجيا التعليم اتجاًها إيجابًيا نحو المعيار الثالث :  3 -3

 بمجال بتخصصه.المواد الثقافية المرتبطة 
 المؤلرال س 

يدرب علل االلتزام باأللس والقواعد المرتبعة بدقروا الملكيرة الفكريرة والعبرع  1-3-3
 والدلر  ا ضوء االتفاجال والمواييا الدولية لدقوا العبع والدلر .

يلررررررعا بليجابيررررررة لتفعيرررررر، القرررررروادين والتلررررررريعال المدظمررررررة للعمرررررر،  ررررررل مجررررررا،  2-3-3
 تتصص .

 متعلقة بكتدجيال المهدة  ل مجا، عمل . يظهر اهتمام بالموضوعال ال 3-3-3

يلعا بليجابية اللتتدام درالرال الجردور لملرروعال تكدولوجيرا التعلريم   را    4-3-3
 المؤللال التعليمية.

يلارر بليجابية  را الملراركة  را التدميرة العاتيرة والمهديرة التصرائل تكدولوجيرا  5-3-3
 التعليم دات، المؤللال التعليمية وتارجها .

بعة مدلعة الهيئال والمؤللال والجمعيرال المدليرة وااجليميرة يدرب علل متا 6-3-3
 والعالمية المرتبعة بمجا، تتصصة.
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 تاتمة
علرل اهتمامهرا بكليرال  –بهرعا الوييقرة  –تؤكد الهيئة القوميرة لضران جرودة التعلريم واالعتمراد 

 معا.التربية ي وتقديرها للدور العي تضعلع ب  علل ملتور التعليم جب، الجامعا ي والجا
 

وترررولا الهيئرررة اهتمامرررا  كبيررررا  بررردعم كليرررال التربيرررة للوصرررو، رلرررل المعرررايير المدلرررودة ي بمرررا 
يلاعدها علل التقدم للدصو، علل االعتماد ج بما يجع، المجتمع اكير يقرة  را تريجيهرا ي وبالترالا 

المررردارس  رررا مكيرررر اعمئدادرررا  علرررل ملرررتقب، األجيرررا، الترررا تتلقرررل التربيرررة والتعلررريم علرررل ميرررديهم داتررر، 
 المراد، المتتلفة.           

 
 واهلل المو ا
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 مصادر بناء الوثيقة
  على المستوى القومي*  

 م.2005 (FOEP)ملروع تعوير كليال التربية  •
عرداد المعلررم(  • وييقرة لجدرة التعلريم بكمادرة الليالرال بررالدزن الروعدا )تعروير كليرال التربيرة وا 

 م.2008

 م(.2009العتماد مؤللال التعليم العالا )يداير دلي، الهيئة  •

 م(.2009دلي، الهيئة لتقويم واعتماد البرامج التعليمية  ا مؤللال التعليم العالا )يداير  •

 بدوأ علمية ودرالال لابقة . •

 عضو هيئة تدريس )تتصصال متتلفة(. 120تبرال ما يقارن الر   •

 ** على المستوى العربي :
اامررارال )مكترروبر  –كليررة التربيررة  –لا اعررداد المعلررم لأللفيررة الياليررة توصرريال المررؤتمر الرردو  •

 م(.2003
بدررروأ وموراا عمررر، مرررؤتمر االعتمررراد األكررراديما لكليرررال التربيرررة  رررا الررروعن العربرررا )رؤر  •

 م(.2009وتجارن( جامعة عيبة ي )ابري، 

 ***على المستوى العالمي :
معلمرررين  رررا الواليرررال المتدررردة األمريكيرررة معرررايير المجلرررس الررروعدا العتمررراد بررررامج رعرررداد ال •

(NCATE) 

المعررررايير المهديررررة للتررررريجين و قررررا التدرررراد دعررررم وتقيرررريم المعلمررررين الجرررردد بالواليررررال المتدرررردة  •
 .(INTASC)األمريكية 

 بعض المدظمال المهدية ي مي، س •

        NCTEلتدريس اللهة األم             NCSSلتدريس المواد االجتماعية  •

       NCTMلتدريس الرياضيال                         NSTAعلوم لتدريس ال •

  NAEYCي  ECEللتربية بمردلة العفولة المبكرة  •

             ISTEلتكدولوجيا التربية                  TESOLلتدريس اللهة اليادية    •
 

 

 

 

قائمة بأسماء الخبراء المشاركين في 

 إعداد، وتحكيم 
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م واعتماد كليات وثائق معايير تقوي

 التربية
 

 الجامعة الكلية الدرجة االسم م
 األساتذة

 المدو ية تربية ملتاع م.د/مدمد دلن مدمد لي  الدين 1

 مليوع تربية الوادي ملتاع م.د/مدمد ليد مدمد ربراهيم 2

 االكددرية تربية ملتاع م.د/مدمد كام، الدصري 3

 زهراأل علوم ملتاع م.د/مدمد كام، التولا 4

 المدو ية آدان لبين ملتاع م.د/ ملامة عبد الفتاح 5

 عين لمس تربية ملتاع م.د/ملر  الليد دجين 6

 بدها تربية ملتاع م.د/ريمان مدمد عبد الدا 7

 القاهرة رياض األعفا، ملتاع م.د/بعرس دا ظ 8
 

 جداة اللويس تربية االماعيلية ملتاع م .د / بيوما مدمد ضداوي 9

 مكتوبر6 تربية ملتاع دلدا مدمد الجبالا /م.د 10

 القاهرة الدرالال التربوية ملتاع م.د. دلين بلير 11

 القاهرة رياض األعفا، ملتاع م.د/تالد عبد الرازا 12

 جداة اللويس تربية االماعيلية ملتاع م.د/لاما مدمد مولل هالم 13

 جداة اللويس تربية االماعيلية ملتاع م.د/ لعد مدمد الجبالا 14

 االكددرية تربية ملتاع م.د /لعيد عبدا دا ع 15
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 دلوان تربية ملتاع م.د/لميرة مبو زيد عبدا 16

 القاهرة رياض معفا، ملتاع م.د/ لهير كام، مدمد علا 17

 جداة اللويس تربية االماعيلية ملتاع م.د/لولن مدمد عبد الهدا 18

 جداة اللويس ة االماعيليةتربي ملتاع م.د/لعبان دفدا لعبان 19

 األزهر علوم ملتاع م.د/عفا  مبو الفتوح صالح 20

 عدعا تربية ملتاع م.د/عفا  لعد دلن 21

 دلوان تربية ملتاع م.د/ علا ماهر تعان 22

 بدها تربية ملتاع م.د /  اعمة الصادا مدمد 23

 عين لمس تربية ملتاع  م.د/  ايز مراد ميدا 24

 جداة اللويس تربية العريش ملتاع ويز لداتة ربراهيمميد /كرم ل 25

 عين لمس بدال ملتاع م.د/مارلي، رمزي 26

 عين لمس تربية ملتاع م.د/مدلن دامد  راع 27

 دلوان تربية ملتاع م.د/مدمد ربراهيم الدلوجا 28

 المدصورة تربية دمياع ملتاع م.د/مدمد دلن المرلا 29

 أ.د/محمد رجب فضل اهلل 30
 مقرر عام اللجان ( )

 قناة السويس تربية العريش أستاذ

 جداة اللويس تربية العريش ملتاع م.د.مصعفل رجن لالم 31

 عدعا تربية ملتاع م.د. مدمد عبد الظاهر العين 32

 عدعا آدان ملتاع م.د/مدمد دجين عار  33
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 االكددرية تربية ملتاع م.د/ مدمود عبد الدليم مدلا 34

 المدصورة تربية بدمياع ملتاع عا مدمد دصرم.د/معا 35

 الزجازيا تربية ملتاع م.د/مدصور مدمد عبد المدعم 36

 المدصورة آدان ملتاع م.د/مها عبد اللعي  37

 االلكددرية تربية االلكددرية ملتاع م.د/ميلون لعد عمر 38

 عين لمس تربية ملتاع م.د/ دبي، تو يا الضبع 39

 مكتوبر 6 تربية ملتاع الزهار م.د/دبي، عيد رجن 40

 األزهر تربية ملتاع م.د/ همام بدراوي 41

 عين لمس تربية ملتاع م.د/وليم عبيد تاضروس 42

 عين لمس تربية ملتاع م.د/يديل ععية لليمان 43

 األساتذة المساعدون

 عين لمس تربية ملتاع م م.م.د/ملامة  هما علا 44

 جداة اللويس تربية العريش مملتاع  م.م.د/ر عل عمر عزوز 45

 جداة اللويس تربية االماعيلية ملتاع م م.م.د/للور عيمان مصعفل 46

 بدا لوي  تربية ملتاع م م.م.د/عماد الدين عبد المجيد 47

 االلكددرية آدان دمدهور ملتاع م م.م.د/مجدي مدمد مدمد بيوما 48

 جداة اللويس يليةتربية االماع ملتاع م م.م.د/مدمد الليد مدمد 49

 الزجازيا تربية ملتاع م م.م.د/مدمد دلن ربراهيم 50

 االلكددرية تربية دمدهور ملتاع م م.م.د /مدمد عبد الرءو  تميس 51
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 لوهاع تربية ملتاع م م.م.د / مدمود الليد عباس ربراهيم 52

 دلوان تربية  ملتاع م م.م.د/مر ل عبد المدعم مدمد 53

 عين لمس بدال  ملتاع م اروا لعودام.م.د/مدا،   54

 دلوان تربية ملتاع.م م.م.د/دبي، جاد عزما 55

 المدرسـون

 جداة اللويس تربية العريش مدرس د / ربراهيم مدمد عبد اهلل دلن 56

 جداة اللويس تربية االماعيلية  مدرس د/ رلدم جابر مدمد جابر 57

 جداة اللويس عريشتربية ال مدرس د/ ممجد الظري  ععا دلن 58

 جداة اللويس تربية االماعيلية مدرس د /ددان مدمود مدمد عبدا 59

 جداة اللويس تربية العريش مدرس د/تلي، رضوان تلي، 60
 جداة اللويس تربية العريش مدرس د/تميس مدمد تميس 61
 جداة اللويس تربية العريش مدرس د / رالد مدمد رالد 62

 المدصورة تربية المدصورة مدرس ليماند/ر قا ربراهيم ل 63
 جداة اللويس تربية االماعيلية مدرس د/ريهام ربراهيم مدمد 64
 مليوع تربية مدرس د / علا عبد المدلن عبد التوان 65

 جداة اللويس تربية العريش مدرس د/مدمد متتار المراددا 66
 اللويسجداة  تربية العريش مدرس د/ ملعد مدمد ربراهيم دليبة 67

 دلوان تربية      مدرس د/ مصعفل جودل مصعفل 68

 االكددرية تربية مدرس هادا مدمد دلند/ 69

 جداة اللويس تربية االماعيلية مدرس د / هبة  تدا الدغيدي 70
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 االكددرية تربية مدرس هلام مدمد عبد الدباد/ 71

 ندلوا تربية       مدرس    د/ وليد يول  مدمد        72

 تم ترتين األلماء ترتيبا  مبجديا  دات، الدرجة العلمية الواددة •

 


