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 ( ARS )المعايير األكاديمية المرجعية 

 أكتوبر  6التربية جامعة  ة  ليكلبرنامج الدبلوم العام فى التربية مسار المعلم ب

 6/2021/ 16عتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  الم 

، وفى ظل إقبال خريجى الكليات المجتمعيةأكتوبر وتفعيل رسالتها    6فى إطار تحقيق رؤية كلية التربية جامعة  
نظًرا الشتراط  وزارة التربية والتعليم  و األكاديمية من غير خريجى كليات التربية لدراسة الدبلوم العام فى التربية،  

وتلبيًة الحتياجات سوق    شهادة الدبلوم العام فى التربية، فى تعيين المدرسين أن يكون المتقدم حاصال على  
دادهم تربوًيا ومهنيًّا،  لوضع برنامج لتأهيل الخريجين من كليات غير كلية التربية وإعالكلية  سعت  قد  ف  العمل؛

   ARS معايير أكاديمية مرجعيةوضع  فقد تم    2009فى ضوء المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا مارس  
  لكليات التربية المناظرة،   ( ARS )مرجعيةالكاديمية  األمعايير  وفًقا لل  ،رنامج الدبلوم العام فى التربية خاص بهالب
 وهى على النحو اآلتى:   ،2021/ 06/ 16عتمادها  فى مجلس الكلية بتاريخ  ا و 

 مواصفات خريج البرنامج : 
 

 كليات التربية التالية: لى تحقيق المواصفات العامة لخريج إيهدف البرنامج 

 المهارات الحياتية والمهنية وااللتزام بالنزاهة والمصداقية وتقبل المحاسبة.اكساب المعلم  .1
مراعيًا خصائص المتعلمين وأنماط و ، موظفًا تكنولوجيا التعليم ،  الحديثة  تطبيق مهارات وطرائق واستراتيجيات التدريس .2

 تعلمهم. 
تنمية ذاته مهنيًا  و   التواصل مستخدمًا قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،تنمية قدرة المعلم على   .3

 ، وبناء عالقات مهنية متنوعة .
 توظيف البيئات التعليمية فى ضوء الموارد المتاحة لتواكب المستجدات التعليمية.  .4
 ى تعامله مع المتعلمين والمعنيين.بقيم المجتمع وبأخالقيات مهنة التعليم وآدابها فالمعلم  تعريف .5
  واإلبداعية  بفاعلية فى حل المشكالت المهنية والمجتمعية باستخدام األساليب العلمية توضيح كيفية مشاركة المعلم  .6
 . توظيف مهارات التعلم مدى الحياة والتنمية المهنية .7
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 . التواصل والتعاون  استخدام مهارات  .8
 إلجراء بحوث لحل مشكالت .  اتقان مهارات التفكير والبحث العلمى .9

 توظيف المعارف والمهارات والعلوم المستحدثة فى إتخاذ القرار. .10
 ر واالستعانة بالوسائل التكنولوجية المناسبة فى ممارسة المهنة.ممارسة المهنة بشكل مبدع ومتفك .11
 تطبيق البحوث العلمية الحديثة.  .12

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج 

  المعرفة والفهم  2-3-1

 يذكر أسس ونظريات اإلدارة التربوية والتربية المقارنة واألصول الفلسفية.  .1
 يحدد أسس التخطيط وتصميم البيئات التعليمية / التعلمية. .2
 مكوناته وبناؤه وتقويمه وتطويره وتنظيماته.أسسه و عرف المنهج الدراسى: ي .3
 والفروق الفردية ونظريات التعليم والتعلم وتطبيقاتها التربوية. يحدد نظريات الذكاءات واالبداع  .4
 كترونى فى مجال التخصص.لاستراتيجيات وطرائق التعليم والتعلم واستراتيجيات القراءة ونظريات التعلم الذاتى واإل يناقش .5
 مناهج البحث العلمي وتنظيمات بحوث الفعل في التخصص. يناقش .6
 نفسية. والنفسى والصحة ال التربوي  يعدد نظريات اإلرشاد  .7
 .والفلسفية المرتبطة بالمجتمع والتعليم االقتصادية،و  والتاريخية، والثقافية،الدينية السياسية، : األبعاد المجتمعيةيذكر  .8
 يحدد اسس التقويم التربوي ونظرياته.  .9

 .بداعية واإل  ة والعلمية والدينيةي والصح  البيئيةعلوم البيحدد المداخل واالنشطة المرتبطة   .10
 فى مجال التخصص. ومنهجيات البحث واالستقصاء إستراتيجيات التفكيرو  طرائق يناقش .11
 يعدد نظريات التعليم والتعلم وتطبيقاتها التربوية واإللكترونية .  .12
 فى ضوء رؤية الجودة.   فريق والمشاركة المجتمعيةضمن متطلبات العمل يحدد  .13
 .لمجتمعية ذات العالقة بالتخصص التطورات العلمية والتكنولوجية وا يعدد  .14
 يحدد األنشطة التربوية والمهارات الحياتية فى مجال التخصص. .15
 يحدد المفاهيم والمعارف األساسية لتكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها التربوية.  .16
 يتعرف أخالقيات مهنة المعلم وآداب التعامل مع المتعلمين والمعنيين.  .17
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تدريس اللغة العربية واالنجليزية ومساهمتها في التعامل مع المشكالت التعليمية يتعرف علي احدث االبحاث في  .18
 والمجتمعية والبيئية والحياتية .

 المهارات الذهنية  2-3-2

 مستخدًما التفكير العلمى واالبداعى .  بطريقة علمية سليمة بكل تخصص المشكالت المرتبطة  حللي .1
 للمشكالت البحثية وفقآ لمجاالت تخصصه. وحلول ديدة يطرح أفكارج .2
 .يحلل نتائج تقويم المتعلمين من أجل التحسين والتطوير .3
 يم أدائه وأداء اآلخرين لتقويم الممارسات المهنية في مجال تخصصه. يق  .4
 يحلل نظريات علم النفس والفروق الفردية والصحة النفسية  ونظريات اإلبداع .  .5
 .ي المواقف الحياتية المختلفةالمناسب من بين البدائل فتخير ي .6
 يقارن نظم اإلدارة التعليمية فى البلدان المختلفة وأوجه االستفادة منها. .7
 يطرح أفكاًرا جديدة من خالل قراءات باللغة األجنبية مستخدما التكنولوجيا والتعليم الرقمى. .8
 التعليمية ..يحلل األصول الفلسفية واالجتماعية للمناهج الدراسية واألنظمة  .9

 يستنتج حلواًل علمية للمشكالت البيئة والصحية.   .10

 المهارات العملية  2-3-3

 .يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة .1
 .للتعليم والتعلم  وصحيةيصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة  .2
 .الفروق الفردية بين المتعلمين ومحققا نواتج التعلم مراعياخطة تنفيذ الدرس  يدير .3
 .يوظف تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم .4
 .تيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفيةا يستخدم استر  .5
 .هيستخدم أساليب التقويم التربوي وأدوات .6
 .ت الخاصةيستخدم إستراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوي االحتياجا .7
 .الحياة مديالتعلم الذاتي في نموه المهني البحثية و  المناهج والمهارات  يوظف .8
 .  المهني مع المعنيين بالتعليم والمجتمع التواصل مهارات  يوظف .9
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 .وريادة األعمال والدينى يوظف أسس اإلرشاد التربوي والنفسى .10
 .البيئة التعليميةيوظف خبراته الميدانية في تحسين  .11
 .ألدوات واألجهزة والموارد المتاحة االستخدام األمثل وتنميتهاا يستخدم  .12
 يوظف المهارات اللغوية ومهارات التفكير العلمى واالبداعى فى البحث العلمي . .13
 . يوظف معرفته بأنظمة التعليم فى العالم فى تطوير نظام التعليم فى مصر  .14

 المهارات العامة والمنقولة  2-3-4

المهنية وأدائه   ممارستتته  تطوير  يخدم  بما  يستتتخدم قدارته الشتتخصتتية والوستتائط التكنولوجية للتواصتتل والبحث عن المعلومات  .1
 .في العمل

 ومطبقًا ألخالقياتها.  يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم .2
 .فى المواقف التى تتطلب استخدامها  يتواصل بلغة أجنبية .3
 يشارك فيبحث القضايا العامة للمجتمع مقترحا حلوال لها.  .4
 .يستخدم الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير أدائه المهني .5

 المهام المطلوبة ضمن فريق. ينجز .6

 يلتزم بمبادئ العمل ضمن فريق مراعيآ التخطيط وإدارة الوقت.   .7
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