
 1 

 مخرجات تعمم لبرامج الكمية في ضوء مواصفات الخريجين وعناصر اإلطار المفاهيمي
 إعداد                                                                                                                                                                                         

 أ.د محمد عبد الخالق مدبولي                                                                                                                                                     
  ضو لجنة اإلطار المفاىيميع                                                                                                                                                    

 مقرر لجنة االعتماد األكاديمي بقسم التربية

 

 
 مواصفات الخريجين

 

 
 عناصر اإلطار المفاهيمي

 التي تدعمها

 
 قرراتهالمستهدفة من البرنامج وم مخرجات التعمم

 
مقترحة لمتقييم أساليب 

 المستند إلى األداء

يمتزززززم بززززالقيم اإلسزززز مية  -1
 بما في ذلك أخ قيات المهنة.

 

 "التميز"
 

 "الريادة والمبادرة"
 

 "مواصمة التعمم"
 

 "اإلتقان "  
 

 " النزاهة واإلنصاف"
 

 "المهنية" 
 "الحرية "

 معارف : -أ

 اتو والقيم التي يرسييا.(  يعرف مبادئ اإلسالم وأركانو وعباد1: أ : 1ك)

( يعررررررف الم رررررددات األرالةيرررررة لممارسرررررة مينرررررة التعمررررريم مرررررن 2: أ : 1ك)
 المنظور اإلسالمي 

 ب_ مهارات مهنية :

( يميز بين ال ق والباطل ، وبين ال الل وال رام عمى المستوى 1ب:  1ك)
 العام والمستوى الميني .

والسموك الميني بوصفو ( يمثل ةدوة لتالميذه في السموك العام 2: ب :1ك)
 مينيا تربويا مسمما.

( يمررارس التعمرريم أو اإل ررراف أو اإلدارة أو اإلر رراد و يرىررا مررن 3:ب: 1ك)

 
  ت ميرررررررل  الرررررررة أل رررررررد

المواةف أو الممارسرات 
 المينية

 
  تصرررررررررررررميم وتطبيرررررررررررررق

 بطاةة مال ظة
 
  كتابرة بروفيرل إل ردى

 ال رصيات المينية
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األدوار المينية التربوية عمى الوجو الذي تقتضيو ، وبمرا ىرو 
 متوةع منو ، وأعد من أجمو .

 ج_ توجهات مهنية :

ياتررو العامررة والمينيررة ( يررنمن بررات وكتبررو ورسررمو ، وينررتي  فرري  1:ج: 1ك)
 نيجا إسالميا 

 ( يقدر االرتالف والتنوع ويتعامل معيما من منظور ميني 2:ج :1ك)

 

يمتمززززك المهززززارة والفهزززززم  -2
العميززززززززززق لممحتززززززززززو  

والبنيززززززززززززة  المعرفززززززززززززي
والمفززززززاهيم األساسززززززية 
وأسزززززاليب ااستقصزززززاء 
فزززي مجزززال تخصصزززه  
ويسززززززاهم فززززززي تززززززوفير 
الخبرات المناسبة لزتعمم 
ذي معنززززززززززى لجميزززززززززز  

 الت ميذ.

 
 "مجتم  المعرفة"

 
" اإلعداد عمى أسس 

 معرفية "
 

 "البحث إلثراء المعرفة
 وتحسين الممارسة "

 
 "التمكن من التخصص

 
 

خ أصش ٚأصب١ٌت اٌتم١١ُ ٚو١ف١خ اخت١بس اٌتم١١ُ أْ تؼشف اٌطبٌج( 1: أ:2ك) 

 إٌّبصت    ٌّظب٘ش إٌّٛ اٌّختٍفخ .

 

 .اٌٙبِخ اٌطفٌٛخ ِٚشىالد لؼب٠ب ػٍٝ اٌتؼشف (2: أ:2ك)

 

 اٌؼاللخ راد ٚاٌّمبالد ٚاٌذساصبد ٚاٌىتت اٌجحٛث ػٍٝ اإلؽالع (3: أ:2ك)

 .اٌطفٌٛخ ِٚشىالد ثمؼب٠ب

 

ٝ ٚالغ حمبفخ اٌطفً اٌؼشثٟ ٚاٌّضٍُ ِٚظبدس ( أْ تتؼشف اٌطبٌجخ ػ4ٍ: أ  2ن) 

 ئشتمبلٙب .

 

( أْ تتؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِٕٙذ األٔشطخ فٟ س٠بع األؽفبي ٚأصش  5: أ 2ن)

 ثٕبؤٖ 

 

( أْ تتؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌفٓ وأصٍٛة ٌٍؼالد إٌفضٟ ثبٌٕضجخ  6أ  : 2ن)

 ٌٍطفً . 

 

  تطبيقرات لمفراىيم أو
 مبادئ وةوانين

 
  نقرررررررررررررررررررد نظريرررررررررررررررررررات

 والمقارنة بينيا
 
  تصميم أدوات لجمع

 المعمومات
 
  ت ميررررررررررررررررل بيانررررررررررررررررات

 تنتاجاتوالرروج باس
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اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌّح١ٍخ فٟ سفغ  ( أْ تتؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ دٚس إٌّظّبد 7: أ  2ن) 

 اٌٛػٟ ثأ١ّ٘خ ِشحٍخ اٌطفٌٛخ ٚاإل٘تّبَ ثبألؽفبي .

  

( ٠ّتٍه اٌّشثٟ أصبصب ِؼشف١ب طٛي ِفب١ُ٘ اٌظحخ اٌؼبِخ ٚاٌظحخ  8: أ :  2ن)

 اٌّذسص١خ ِٚضت٠ٛبد وً ِّٕٙب

 

( ٠ّتٍه اٌّشثٟ أصبصب ِؼشف١ب حٛي احش اٌج١ئخ ػٍٝ طحخ اإلٔضبْ  9:أ  :2ن)

 أحبس٘ب ثبٌضٍت ٚاإل٠زبة ػٍٝ طحخ األفشاد ٚاألؽفبي ثظفخ ػبِخ ٚ

 

( ٠فُٙ اٌّشثٟ أ١ّ٘خ اٌتغز٠خ اٌض١ٍّخ اٌظحخ اٌطفً , ٚاإلِشاع  10: أ  2ن)

 إٌبتزخ ػٓ صٛء اٌتغز٠خ .

 

( ٠ّتٍه اٌّشثٟ أ١ّ٘خ أصبصب ِؼشف١ب حٛي أوخش األِشاع اٌّؼذ٠خ  11: أ  2ن)

 لب٠خ ِٕٙب .ٚغ١ش اٌّؼذ٠خ ٌذٜ تال١ِز اٌّذاسس ٚؽشق اٌٛ

 

( ٠فُٙ اٌّشثٟ أ١ّ٘خ اإلصؼبفبد األ١ٌٚخ ٚو١ف١خ تطج١مٙب داخً  12: أ   2ن) 

 اٌشٚػخ 

 

( ٠تؼشف اٌّشثٟ ػٍٝ و١ف١خ اٌتؼبًِ ِغ األؽفبي رٚ اٌّشىالد  13  :: أ  2ن) 

 اٌظح١خ .

 

( ٠تؼشف ػٍٝ ثشاِذ اٌذػب٠خ اٌظح١خ داخً اٌّذسصخ ٚو١ف١خ االصتفبدح 14: أ  2ن)

 ِٕٙب

 

اٌتؼشف ػٍٝ ؽشق ت١ّٕخ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ األصبص١خ ثشىً شبًِ ٚ  (15: أ: 2ن)

 ِٕبصت ٌخظبئض إٌّٛ

 

( المعرفه بأهمية االتجاه االيجابي للعب الطفل و التعرف على اهم 16: أ  2ك) 

الحقائق و المعلومات عن أهمية لعب الطفل و ربطه بالجوانب التربوية 
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 و التعليمية.

المفهوم االيجابي للعب من خالل ربط اللعب بطريقة التعلم  (تطبيق17:  : أ 2) 

 بمرحلة الطفولة

(اكتساب الخلفية المعرفية عن النظريات العلمية والمعارف لبرامج 11: أ: 2ك)

 الرياض األطفال وخصائصها وكيفية اعدادها 

 ( تى٠ٛٓ اٌخٍف١خ اٌّؼشف١خ ػٓ اٌطفٌٛخ فٟ اٌٍغخ االٔز١ٍز٠خ19: أ :2ن) 

 
( االٌّبَ فٟ ثؼغ اٌّظطٍحبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍطفٌٛخ ثبٌٍغخ االٔز١ٍز٠خ  20: أ : 2ن)

ٚدٚس رٌه ثخذِخ اٌطفٌٛخ فٟ اٌّإصضبد اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚخبطخ أْ أغٍت 

 اٌّظطٍحبد اٌؼ١ٍّخ خبطخ فٟ اٌطفٌٛخ ِظذس٘ب اٌٍغخ االٔز١ٍز٠خ
 

ى العناصر الغذائية الالزمة لنمو ( أن تتعرف الرريجة عم21:  أ : 2ك) 
 ل السميماألطفا

 
 ٌٍّشىالد اٌّختٍفخ اٌتظ١ٕفبد حٛي ِؼشف١ب   أصبصب اٌّشثٟ ٠ّتٍه)  22: أ:  2ن) 

 .اٌضٍٛو١خ ٚ إٌفض١خ
 

 اٌّشىً اٌضٍٛن تحذ٠ذ فٟ ِؼشف١ب   أصبصب اٌّشثٟ ٠ّتٍه( 32أ :: 2ن)
 .اٌضٛٞ ٚاٌضٍٛن

 
 ظٙٛس ئٌٟ تإدٞ اٌتٟ اٌّختٍفخ األصجبة اٌّشثٟ ٠فُٙ (24:أ  :2ك)

 اٌضٍٛو١خ ض١خإٌف اٌّشىالد
 .األص٠ٛبء غ١ش األؽفبي ِشىالد اٌّشثٟ ٠تؼشف (32أ : : 3ك)
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 ( اٌتؼشف ػٍٝ إٌظش٠بد  اٌّفضشح ٌّٕٛ اٌّفب١ُ٘ 26أ  :2ن) 

 

( اٌتؼشف ػٍٝ ِؼب١٠ش اٌزٛدح اٌتٝ تحذد ِحتٜٛ ٚ شىً اٌتذس٠ش فٝ 27:: أ 2ن)

 ِٕٙذ اٌؼٍَٛ فٝ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح 

 

 اٌؼ١ٍّخً ّٔٛ اٌّفب١ُ٘ ( اٌتؼشف ػٍٝ ِشاح28: : أ2ن)

 

(اٌتؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ االسشبد ٚ اٌتٛر١ٗ ٚ دٚس وً ِٓ االالصشح ٚ  29أ  :2ن) 

 اٌّذسصخ فٝ تٛر١ٗ صٍٛن اٌطفً 

 

 اٌتؼشف ػٍٝ اٌخظبئض إٌّبئ١خ ٌّشحٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح  (30أ : 2ن)

 

( اٌتؼشف ػٍٝ االفتشاػبد االصبص١خ اٌّضتّذح ِٓ اٌتٛرٙبد 21أ :  : 2ن)

 ٕظش٠خ ٚ اٌخبطخ ثتشى١ً    صٍٛن االؽفبي اٌظغبساٌ

 ب_ مهارات مهنية :
( اٌتؼشف ػٍٝ االتزب٘بد إٌظش٠خ ٚ اٌتشث٠ٛخ اٌتٝ تضبُ٘ فٝ  1:  ة : 2ن) 

تٕٛع تظ١ُّ ٚ تطج١ك ٚ تم١١ُ اٌخجشاد اٌتٝ تشتمٝ ثبٌّٕٛ اال٠زبثٝ ٚ 

 اٌتؼٍُ

  

ٛو١خ ٌذٜ أؽفبي ( تشخض اٌطبٌجخ اٌّشىالد اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚاٌض2ٍة :  : 2ن) 

 اٌشٚػخ ٚتٛظ١ف أصب١ٌت اٌم١بس ٚاٌتم١١ُ إٌّبصجخ.

  

  .ٚاٌّإصضبد اإلختظبص رٚٞ ِغ اإلتظبي ِٙبساد ت١ّٕخ(  3ة :  :2ن)

 

أْ ت١ّز اٌطبٌجخ ث١ٓ فْٕٛ أدة اٌطفً ٚدٚس٘ب وٛص١ؾ فٟ حمبفخ –( 4:ة  : 2ن) 

 اٌطفً اٌؼشثٟ

١ج اٌّٛػٛع ٚاٌؼمذح أْ تفشق ث١ٓ اٌمظخ ٚاٌّضشح١خ ِٓ ح( 5: ة :  2ن)

 ٚإٌٙب٠خ .
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( أْ تضتط١غ اٌطبٌجخ ث١بْ أٚرٙٗ إٌمذ ث١ٓ ؽشىمخ وً ِٓ سٚصٛ , 6: ة  : 2ن) 

 ضتبٌٛتزٜ فٟ تشث١خ اٌطفً .ثٚ

 ( أْ تضتخذَ اٌطبٌجخ اٌفٓ وؼالد ٌٍطفً اٌّشىً .7:ة  : 2ن)

 

خ ( أْ تضتط١غ اٌطبٌجخ أْ تفشق ث١ٓ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل8١ّ١ٍ:ة  : 2ن)

 ٚاٌّح١ٍخ ٚدٚس وً ِّٕٙب فٟ اإل٘تّبَ ثبٌطفً . 

 

( ٠ٛظف اٌّشثٟ ِؼشفتٙب ثطشق اإلصؼبفبد األ١ٌٚخ إلصؼبف 9: ة : 2ن) 

 األؽفبي اٌّظبث١ٓ .

( ٠ٛظف اٌّشثٟ اٌّؼبسف اٌّختٍفخ حٛي ِفب١ُ٘ اٌظحخ اٌؼبِخ 10: ة : 2ن)

 ٚاٌظحخ اٌّذسص١خ داخً اٌشٚػخ 

اٌّذسص١خ , ٚو١ف ٠ّىٓ االصتفبدح ِٕٙب فٟ ( ٠حذد ِجبدئ اٌظحخ 11ة :  : 2ن)

 حً ِشبوً األؽفبي اٌظح١خ

 

( اْ تظُّ اٌطبٌجخ أشطخ ٌت١ّٕخ احذٜ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ثّب 12:  : ة 2ن) 

  ٠تٕبصت ِغ خظبئض إٌّٛ

  

( اْ تٕظُ اٌطبٌجخ األسوبْ اٌتؼ١ّ١ٍخ فٟ ػٛء ِب تؼٍّتٗ ِٓ خالي 13: : ة2ن)

  ًّ اٌّمذِخدساصتٙب إٌظش٠خ ٚ ٚ سط اٌؼ

 

( اْ تطجك اٌطبٌجخ ِشاحً اػذاد اٌخطخ ٚ ِجبدؤ٘ب ِٓ   خالي 14: : ة 2ن)

 ٔشبؽ تؼبٟٚٔ أحٕبء اٌّحبػشح

  

( تصميم برامج لعب مختلفة تخدم مجاالت تربوية و تعليمية و 15ب : :2ك)

 ذلك من خالل توجيه مهارات لعب الطفل.

لية استغالل اللعب في ( ممارسة الدور االيجابي للعب في عم16: ب : 2ك)
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 تعليم مرحلة الطفولة

( اختبار الممارسة المهنية لمناهج رياض األطفال وتفعيلها في 17: ب : 2ك) 

 مجال تعليم الطفل 

( اختيار المناسب منها لألطفال وتقديمها وتفعيلها في العملية 11 : ب : 2ك)

 التعليمية 

ل المهني بتفعيل استخدام ( ممارسة الحبرات المكتسبة في المجا11: ب : 2ك)

 المعرفة باستخدام اللغة االنجليزية 

( االلمام بالمعلومات المعرفية وحضور التأثير في الممارسة في 22: ب : 2ك) 

 المجال التعليمي 

( أْ تتّىٓ اٌخش٠زخ ِٓ ِؼشفخ اٌٛصبئً اٌتٟ تّٕٟ ِؼشفتٙب 21 : ة : 2ن)

إٌبرّخ ػٓ ٔمظٙب  ثأٔٛاع االؽؼّخ  ِٚىٛٔبتٙب ٚفٛائذ٘ب ٚاالخطبس

 ػٕذ اٌطفً 

 

 ٚاٌضٍٛو١خ إٌفض١خ اٌّشىالد حً فٟ ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف( 22 : : ة 2ن)
 اٌشٚػخ داخً األؽفبي تٛارٗ اٌتٟ

 

 .االٔفؼب١ٌخ اٌّشىالد حٛي اٌّختٍفخ ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف( 23: ة  2ن)
 
 ِشىالد حً فٟ اٌّختٍفخ ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف( 24: ب:  2ن)

 .االرتّبػٟ ٚغ١ش ٌؼذٚأٟا اٌضٍٛن
 
 اٌتؼط١ٍٟ اٌضٍٛن ِشىالد ٌحً ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف) 25:  ة :2ن)

 .ٚاالتالفٟ
 
 ٌذٞ اٌضٍٛن ِشىالد ٌحً ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف )  32 :ة  :3ك)
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 .األص٠ٛبء غ١ش األؽفبي
 
 ٚاٌف١ٕبد األصب١ٌت أفؼً الخت١بس ِؼبسفٗ اٌّشثٟ ٠ٛظف( 32: ة: 2ن)

 .ٚاالٔفؼب١ٌخ ١خاٌضٍٛو اٌّشىالد ٌحً
( ان تطبق دورة التعلم فى خطط االنشطة التى تصممها و 21 : ة : 3ك)

 التخطيط لالنشطة العلمية وفق محكات التقييم المتفق عليه 

 ( االشتشان فٝ ِٕبلشٙب اػّبٌٙب ٚ اػّبي اٌز١ِالد ث١ّٕٙخ29 ة:  3ك)

   

ذس٠ت ا١ٌّذأٝ , ( تطج١ك تم١ٕبد تٛر١ٗ صٍٛن االؽفبي احٕبء اٌت30 : ة:  3ك)

 اػبفخ اٌٝ تطج١ك اصب١ٌت اٌّالحظخ 

 

اْ تتّىٓ اٌطبٌجخ / اٌّؼٍّخ ِٓ ِٕبلشخ اٌتطج١مبد اٌّختٍفخ   (31: ة:  3ك)

ٌالتزب٘بد إٌظش٠خ اٌحذ٠خخ , ٚ تحذ٠ذ اٚرٗ االصتفبدح ِٕٙب فٝ 

 ١ِبد٠ٓ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح

 

 ج_ توجهات مهنية :
 
ا٢ساء ٚاالتزب٘بد اٌتشث٠ٛخ اٌّتٕٛػخ فٟ  ( أْ تمذس اٌطبٌجخ ٚتتمج1ً: د : 2ن)

أصب١ٌت اٌم١بس ٚاٌتم٠ُٛ ٌطفً ِب لجً اٌّذسصخ, ِٚب ٠تشتت ػ١ٍٙب ِٓ 

 تطج١مبد ِّٚبسصبد.

 

( أْ ت١ًّ اٌٝ ػذَ اٌتضشع فٟ ئطذاس االحىبَ ٚاٌجحج ٚاالصتمظبء 2 : د: 2ن)

 ػٓ االدٌخ ٚاٌجشا١٘ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌتٟ تذػُ ٚرٙخ ٔظش٘ب

  

أْ تمذس اٌطبٌجخ ثأ١ّ٘خ اٌتٕٛع فٟ ِظبدس ئشتمبق حمبفخ اٌطفً  (3: د  : 2ن )

 اٌؼشثٟ .

تمذس اٌطبٌجخ اٌتىبًِ ث١ٓ رٛأت  -( ِذخً فٟ س٠بع األؽفبي :4: د :  2ن)
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إٌّٛ اٌّختٍفخ ٌٍطفً فٟ ِشحٍخ اٌشٚػخ ٚخظبئض ٘زا إٌّٛ 

 ٚأ١ّ٘تٗ فٟ اٌتؼشف ثطفً اٌشٚػخ .

طبٌجخ دٚس اٌفٓ ٚأ١ّ٘تٗ ثبٌٕضجخ ٌٍطفً رٜٚ تمذس اٌ -( ِٙبساد ف١ٕخ:5: د  : 2ن)

 اإلحت١بربد اٌخبطخ .

أْ تمذس اٌطبٌجخ دٚس إٌّظّبد اٌّح١ٍخ فٟ  -( ِٕظّبد ؽفٌٛخ :6: د  : 2ن)

 اٌؼٕب٠خ ثبٌطفً ٚاٌّشأح .

( تؼذ أ١ّ٘خ اٌتؼشف ػٍٝ األِشاع اٌّؼذ٠خ ٚغ١ش اٌّؼذ٠خ ٌضالِخ ِغ 7 د:  2ن)

 األؽفبي داخً اٌشٚػخ 

( ٠أخز فٟ االػتجبس أ١ّ٘خ تٛػ١خ األصشح ثبألِشاع اٌّتؼٍمخ ثضٛء 8 : د : 2ن)

 اٌتغز٠خ .

   

( اْ تمذس اٌطبٌجخ اٌتٕٛع فٟ اٌتٛرٙبد  اٌتشث٠ٛخ الصتشات١ز١بد ت١ّٕخ 9:  : د 2ن)

اٌطفً اٌٍغ٠ٛخ ٚاختالفبتٙب ف تحم١ك إٌّٛ اٌٍغٛٞ ٌٍطفً ف ِشحٍخ 

 اٌطفٌٛخ اٌّجىشح

  

خ اٌٝ دٚس اٌّؼٍّخ ٔظشح شبٍِخ ِتىبٍِخ ٚ ألدٚاس٘ب ( تٕظش اٌطبٌج10:  : د 2)

 اٌّتؼذدح اٌتٟ ٠تٛرت ػ١ٍٙب أْ تٍؼجٙب ٌتحم١ك ٘زا اٌتىبًِ

  

( أْ تٕظش اٌطبٌجخ ثؼ١ٓ االػتجبس اٌؼٛاًِ اٌّتؼذدح اٌّإحشح فٟ اداسح 11: : د 2ن)

دٚس اٌحؼبٔخ ٚ تتحشٜ اٌّٛػٛػ١خ فٟ اٌتؼبًِ ِغ تأح١شاتٙب 

 اٌّختٍفخ

 

( بناء و اعداد بيئات لعب مختلفة تخدم الطفل في النواحي 12ج :  : 2ك)

 التربوية و التعليمية.

( توظيف األسس المعرفية في مجال مناهج رياض األطفال في 13ج  : 2ك)

 تقويم العملية التربوية والتعليمية في  المؤسسة التعليمية

ة وتقديمها مناسبة للطفل في الروضاختيار الخبرات المنهجية ال ( 14:ج  2ك)
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 من خالل المنهج المتسخدم او المراد تفعيله 

( توظيف األسس المعرفية في مجال الطفولة باللغة االنجليزية 15: : ج  2ك)

 باستخدام هذه المصطلحات في العملية التعليمية

( اخت١بس اٌّؼب١٠ش إٌّبصجخ ٌّّبسصخ ثؼغ ٘زٖ اٌّظطٍحبد 16: : د  2ن)

 ضخ اٌتؼ١ّ١ٍخٚاالفىبس اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّإص

 

( أْ تإِٓ ثأ١ّ٘خ اٌغزاء اٌظحٟ ٚإٌظبفخ فٟ اٌّأوً ٚاٌّششة 17: د : 2ن)

 وأصبس ٌجٕبء رضُ ٚػمً اٌطفً اٌض١ٍُ

  إٌفض١خ اٌّشىالد ٌحً اٌّختٍفخ اٌف١ٕبد ػٍٟ اٌتؼشف ا١ّ٘خ ٠مذس( 81 د : 3ك)
 .اٌشٚػخ ؽفً ٌذٞ ٚاٌضٍٛو١خ       

 اٌّضججخ اٌؼٛاًِ ػٍٟ اٌتؼشف ١ّخا٘ االػتجبس فٟ ٠بخز ( 81:  د:  2ن)
 .االؽفبي ٌذٞ ٚاٌضٍٛو١خ إٌفض١خ ٌٍّشىالد

 

( اْ تمذس ا١ّ٘خ االصتىشبف اٌّٛرٗ وؼٕظش اصبصٝ ٚ رٛ٘شٜ 20:  د : 2ن)

فٝ إٌشبؽ اٌؼٍّٝ ٚ ا١ّ٘خ طمً ِٙبساد االؽفبي فٝ االصتىشبف 

 اٌؼٍّٝ 

  

, ٚ اْ تمذس ا١ّ٘خ ( اْ تمذس دٚس االصشح فٝ تشى١ً صٍٛن اٌطفً 21:  د :2ن)

اٌتٛاطً ٚ اٌششاوخ ِغ االصشح ثٙذف اٌؼًّ ػٍٝ االستمبء ثّٕٛ ٚ 

 تؼٍُ االؽفبي 

( اٌتؼشف ػٍٝ االتزب٘بد إٌظش٠خ ٚ اٌتشث٠ٛخ اٌتٝ تضبُ٘ فٝ تٕٛع 22د  : 2ن)

تظ١ُّ ٚ تطج١ك ٚ تم١١ُ اٌخجشاد اٌتٝ تشتمٝ ثبٌّٕٛ اال٠زبثٝ ٚ 

 اٌتؼٍُ

بس ٌٍتطج١مبد ا١ٌّٕٙخ اٌّتجب٠ٕخ ٌىً اتزبٖ تشثٜٛ , ( تٕظش ثؼ١ٓ االػتج23:د  : 2)

ٚ اْ تمذس ل١ّخ وً ِّبسصخ ١ِٕٙخ تحبٚي  تٛظ١ف اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ 

 اٌّختٍفخ فٝ اٌٛالغ ا١ٌّذأٝ 
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يمتمززززك مهززززارات البحززززث  -3
ويفهزم محتززو  البحززوث 
والدراسززززززززات الحديثززززززززة 
المتعمقزززة بنمزززو جميزززز  
الت ميززززذ  ويفهززززم دور  
فززززي نمززززوهم وتعممهززززم  
ويسززززززاهم فززززززي تززززززوفير 
الخبزززززززززرات المناسزززززززززبة 
لنمزززززززززززززوهم العقمززززززززززززززي 
وااجتمززاعي والجسززمي 

 واانفعالي.
 

 
 "مجتم  التعمم "

 
 "التعمم الحقيقي النشط"

 
 المتعممين" "دعم نمو

 
"دعم التعمم والتفكير 

 الناقد"
 

 "الشراكة "

 معارف : - أ

( يعررررررف نظريرررررات وأبعررررراد النمرررررو ومجاالترررررو ومتطمباترررررو بالنسررررربة 1: أ:3)
لممتعممررين، بمررا فرري ذلررك نمرروىم االجتمرراعي والثقررافي ، ودوره 

 في دعمو من رالل مجال عممو.

دوره فرري دعميررا ( يعرررف نظريررات الررتعمم/ اسررتراتيجيات التعمرريم و 2: أ: 3)
 من رالل عممو 

 ب_ مهارات مهنية :

( يصرمم الربررات وسرياةات العمرل المدرسري/التربوي التري ترردعم 1: ب:3)
النمرررررو االجتمررررراعي والثقرررررافي السرررررميم لممتعممرررررين واسرررررتمرار 

 تعمميم .

( يجررري الب رروث ويجمررع المعمومررات بيرردف دعررم الررتعمم والنمررو 2: ب: 3)
 المتكامل لكافة تالميذه.

 توجهات مهنية :ج_ 

( يقرررردر التكامررررل بررررين جوانررررب النمررررو المرتمفررررة لممتعممررررين عمررررى 1: ج:3)
 ارتالف ةدراتيم وتنوع رمفياتيم االجتماعية والثقافية .

 

  ت ميررررررل  رررررراالت مررررررن
التررررررررررررررراري  النمرررررررررررررررائي 
والدراسرررررررررررري لرررررررررررربعض 

والمقارنررررررررررة  التالميررررررررررذ
 بينيا

 
  وتطبيرررررررررررررق تصرررررررررررررميم

أدوات لممال ظررررررررررررررررررررررة 
 وجمع المعمومات

 
 الررررتعمم  ت ميررررل بيئررررات

 المدرسي والصفي
 
  تصميم ربررات لمرتعمم

 الصفي والالصفي
 
 فرق عمل من  ت كيل

ترصصرررررات مرتمفرررررة 
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 إلنجاز ميام

يخطززززط ويززززدعم ويشززززج   -4
أسززززاليب متنوعززززة فززززي 
التعمزززززيم والتعمم/العمزززززل 
فزززي مجزززال تخصصزززه  
ويشزززززمل ذلزززززك تنميززززززة 
مهزززارات التفكيزززر الناقزززد 

 وحل المشك ت.
 

 

"دعم التعمم والتفكير 
 قد"النا

 

 "التفكر في الممارسات"
 

 "النمو المهني المتواصل"
 
 
 

 أ_ معارف :

( يعرررررررف اسررررررتراتيجيات تنميررررررة ميررررررارات التفكيررررررر الناةررررررد و ررررررل 1: أ: 4 )
 الم كالت .

 ب_ مهارات مهنية :

( يقف عمى مواطن القصور والتناةض في ممارساتو المينية ، 1: ب:4 )
يواجيرررا مرررن  ويسرررعى إلرررى تنويرررع أسررراليبيا والتعامرررل مرررع مرررا
 م كالت بيدف ت سينيا لصالح تعمم التالميذ. 

 ج_ توجهات مهنية :

( يقرردر التفكيررر الناةررد ويت رررى ممارسررتو وتطبيقررو عمررى أدا اتررو 1: ج:4 )
وأدا ات زمالئررررو ، ويقرررردر  ررررل الم رررركالت وفقررررا ل سررررموب 

 العممي .
 

 صرررررررررررر ائف التفكرررررررررررررر 
 وبطاةات المال ظة

  
 ت ميل ال االت 

 
  ب ررررررررررررررررررروث العمرررررررررررررررررررل

ين ممارسرررررررررة أو لت سررررررررر
  ل م كمة
 

مهزززارات التواصزززل  يمتمزززك -5
المفظززي وريززر المفظززي  
ويسززززززززتخدم الوسززززززززا ط 
المتعزززددة لمتواصزززل مززز  
الت ميذ وزم ء المهنة 

 "مجتم  التعمم "
 

 "التواصل"
 

 "الشراكة"
 

 أ_ معارف :

( يعرررررف نظريرررررات وأنمررررراط وأسررررراليب التواصرررررل المفظررررري و يرررررر 1: أ: 5 )
المفظي ، وتأثيراتيا عمى العالةات االجتماعية والمينية في 

 م يط الفصل والمدرسة والمجتمع الم يط .

 ب_ مهارات مهنية :

 تقديم عروض 
 كتابررة تقرررارير ت ميميرررة 

 ومقاالت
  تصررميم مجسررمات أو

 أ كال توضي ية
  دارة مواةررررع تصررررميم واة
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والقيادات العميا وأوليزاء 
األمززززززززززور والمجتمزززززززززز  

 المحمي.
 

"دمج وتوظيف 
 التكنولوجيا"

 
والفروق  "تقدير التنوع
 " الفردية
 
 
 

مينررري ( يتفررراىم مرررع أعضرررا  المجتمرررع المدرسررري والمجتمرررع ال1: ب: 5 )
والمجتمررع الكبيررر ، ويقرريم معيررم عالةررات اجتماعيررة ومينيررة 

 ناج ة .

 ج_ توجهات مهنية :

( يميررل إلررى إةامررة عالةررات اجتماعيررة ومينيررة أساسرريا التفرراىم 1: ج :5 )
واال ترررام المتبررادل مررع أعضررا  مجتمررع الررتعمم فرري المدرسررة 

 والفصل والمجتمع الم يط .
 

تفاعميرررررررررة مينيرررررررررة مرررررررررع 
 الزمال  عمى اإلنترنت

  كتابة مرذكرة إلرى أ رد
 المسئولين

  إدارة اجتماعررررررررررررات أو
 مجموعات نقاش

يفهززززم الززززدواف  والسززززموك  -6
الفزززززززردي والجمزززززززاعي  
ويوظف هذا الفهم  فزي 
إيجزززاد بي زززة تعمم/عمزززل 
 تشززززج  النمززززو الززززذاتي
والدافعيزززززززززززة الذاتيزززززززززززة 
والتفاعزززززل ااجتمزززززاعي 
اإليجززززززززززابي وانخززززززززززراط 
الت ميززززززذ فززززززي الززززززتعمم 

 النشط.
 

 

 "مجتم  التعمم "
 

 "التعمم الحقيقي النشط"
 

 "التواصل"
 

 "فهم الدواف  "
 

 "دعم نمو المتعممين"
 
والفروق  "تقدير التنوع

 أ_ معارف :

جات الت فيرز، وتأثيراتيرا عمرى ( يعرف نظريات الدافعيرة واسرتراتي1: أ:6 )
 التعمم واألدا  الفردي والجمعي .

( يعرررررف نظريرررررات التفاعرررررل االجتمررررراعي واسرررررتراتيجيات إدارترررررو 2: أ: 6 )
 وتوجييو وتأثيراتيا عمى التعمم واألدا  الفردي والجمعي .

( يعرررررف اسررررتراتيجيات الررررتعمم الن ررررط والعوامررررل المسرررراعدة عمررررى 3: أ:6 )
لذاتيررة والتفاعررل اإليجررابي دارررل مجتمررع نجا يرا كالدافعيررة ا

 التعمم .

 ب_ مهارات مهنية :

( ي فرررررز ذاترررررو وزمرررررال ه وأعضرررررا  مجتمرررررع الرررررتعمم والعمرررررل ، 1: ب: 6 )

  رسررم ررررائط و رربكات
التفاعرررررررررررررررل الصررررررررررررررررفيي 

 واالجتماعي

  ت ميررررررررررررررل وتصررررررررررررررميم
 بيئات التعمم

  إدارة منررررررررررررررررررررررررررررررررراظرات
 ومجموعات نقاش
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 " الفردية
 
 

ويتفاعل معيم بإيجابية لصالح انرراطيم جميعرا فري الرتعمم 
 الن ط .

 ج_ توجهات مهنية :

ويميرررل إلرررى ( يقررردر الررردوافع الذاتيرررة لمرررتعمم وت سرررين األدا  ، 1:ج:  6  )
 التفاعل بإيجابية مع أعضا  مجتمع التعمم والعمل .

 

يسززززززتخدم اسززززززتراتيجيات  -7
التقيزززيم المقننزززة وريزززر 

 Formal– المقننزة  

Informal لتقيززززززززززيم )
جميزززززز  جوانززززززب نمززززززو 

يززززززززذ وتقززززززززدمهم  الت م
ويحمززززززززززززل البيانززززززززززززات 

 ألرراض متنوعة. 
 

 

 "التقييم المستند لألداء"
 

"تقدير التنوع والفروق 
 الفردية"
 

 "ااستمرارية والشمول"
 

 "تنوي  التقييم "
 
 
 
 

 أ_ معارف :

( يعررررف فمسرررفة التقيررريم ومدارمرررو وأسررراليبو وأدواترررو ، وأسررراليب 1: أ: 7  )
ن الممارسات المينيرة ت ميل نتائجو وتوظيفيا لصالح ت سي

 الفردية والمنسسية .

 ب_ مهارات مهنية :

( يقيم أدا ه وأدا  زمالئو والمنظمة التربوية التي يعمل بيا ، 1: ب: 7  )
ويجمع وي مرل معمومرات التقيريم بيردف ت سرين الممارسرات 

 المينية الفردية والمنسسية .

 ج_ توجهات مهنية :

ية فري تقيريم ممارسراتو وممارسرات ( يت رى النزاىرة والموضروع1: ج: 7) 
زمالئررررو والمنظمررررة التعميميررررة ، ويتعامررررل مررررع نتررررائ  التقيرررريم 
ب رررررررفافية لصرررررررالح ت سرررررررين الممارسرررررررات المينيرررررررة الفرديرررررررة 

  تصميم أدوات لمقياس
 وتقنينيا

  ت ميرررل م تررروى و ررردة
وتصررررررررررررميم ارتبررررررررررررارات 

 ت صيمية

  ت ميرررررل درجرررررات ررررررام
 ومعالجتيا إ صائيا

   وتصررررميم ت ميررررل أدا
 ميام لتقييمو

  نقرررررررد أوراق امت انيرررررررة
 ونظم تقييم 
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 والمنسسية .
 

فزززرص لتحقيزززق يتحزززر  ال -8
النمزززززو الزززززذاتي والمهنزززززي  و 
يمتمززززك المرونززززة فززززي تعززززديل 
توجهاتززه المهنيززة بمززا يعكززس 

 المتوق  منه بصفته مربّيا.
 

 

 "مجتم  التعمم "
 

 "التفكر في الممارسات "
 

"االتزام بالقيم وأخ قيات 
 المهنة "
 

 نمو المهني المتواصل"" ال
 

"المرونة في تعديل 
 التوجهات"
 

 "الشراكة "
 
 
 

 معارف : -أ

( يعرررف مرردارل واسررتراتيجيات النمررو المينرري ، وأسرراليب تقرردير 1: أ:8  )
اال تياجررررات والترطرررريط لتمبيتيررررا عمررررى المسررررتويين الفررررردي 

 والمنسسي .
 ب_ مهارات مهنية :

ت زمالئو والمنظمرة التعميميرة ( يتفكر في ممارساتو وممارسا1: ب: 8  )
، وتأثيراتيررا عمررى تعمررم التالميررذ ونمرروىم ويسررعى معيررم إلررى 

 ت سينيا .

( يقرررردر ا تياجاتررررو المينيررررة ويرطررررط مررررع زمالئررررو  والمنظمررررة 2: ب: 8 )
 التعميمية لتمبيتيا من رالل فرص النمو الميني المتا ة .

مرة التعميميرة ( يقيم ممارساتو ويطمب مرن زمالئرو ومرن المنظ3: ب: 8)  
 أن يقيموىا باستمرار.

( يجررررررري االستقصررررررا ات والب رررررروث اإلجرائيررررررة لت ررررررريص مررررررا  4: ب:8)
يواجيو من م كالت والتعامل معيا فري ضرو  النترائ  بيردف 

 ت سين ممارساتو المينية 

( ينررررط مررع زمالئررو وأعضررا  المجتمررع المينرري فرري مناة ررات 5:ب:  8)

  تصرررررررميم أداة لتقررررررردير
 اال تياجررررررات التدريبيررررررة
لرررررررررررررررررردى الممارسررررررررررررررررررين 

 الزمال 

 ص ائف التفكر 

  ب ررررررررررررررررررروث العمرررررررررررررررررررل
لت سرررررررررين ممارسرررررررررة أو 

  ل م كمة

   تصرررررررررررررررميم برنرررررررررررررررام
 تدريبي
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 ررول الم رركالت والتوجيررات المينيررة لكررل مررنيم ، ويتبررادل 
 معيم اآلرا   ول أفضل التوجيات والممارسات المينية 

 ج _ توجهات مهنية :

( يمتزم أمام ذاتو وأمام المجتمع الميني وأمام تالميذه والمجتمع 1:ج:8  )
 تنمية ذاتو مينيا .الم يط ب

( يتقبررل النقررد والمال ظررات الترري يبرردييا الررزمال  وأعضررا  المجتمررع 2:ج:8)
 الميني  ول توجياتو وممارساتو المينية ويقدره .

( يميل إلى إرضاع توجياتو وممارساتو لمتقييم واالرتبار ، ويتقبل 3:ج: 8)
تعررديميا وفقررا لنتررائ  التقيرريم واالستقصررا  والب ررث عمررى أسررس 

 يجية .من
 

التقنيززة ويززدمجها  يوظززف -9
 في ممارساته المهنية.

 

 

 " مجتم  المعرفة"
 

 "مجتم  التعمم "
 

 "دعم نمو المتعممين "
 
 يات وتوظيفها"" دمج التقن

 

 أ_ معارف :

( يعرررررف نظريررررات واسررررتراتيجيات دمرررر  التقنيررررة فرررري تصررررميم الررررتعمم 1:أ: 9)
 والممارسات المينية األررى .

 ب_ مهارات مهنية :

( يصمم مواةف التعمم والممارسة المينيرة فري مجرال ترصصرو بمرا 1:ب:9)
 يجعل التقنيات عنصرا متكامال مع بقية العناصر.

لمعمومررررات وي مميررررا ، ويتواصررررل مررررع المتعممررررين وأوليررررا  ( يجمررررع ا2:ب:9)

 الررررتعمم  ت ميررررل بيئررررات
 المدرسي والصفي

 
  تصميم ربررات لمرتعمم

 الصفي والالصفي

 
  تصررميم مجسررمات أو

 أ كال توضي ية
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األمور والزمال  وأعضا  المجتمع الميني مرن ررالل وسرائط  
 التقنية .

 ج_ توجهات مهنية

( يقدر دمر  التقنيرة فري مواةرف الرتعمم والممارسرة المينيرة ، ويترابع 1:ج :9)
 ويتبنى المبادرات والتجديدات الم ققة لذلك الدم  .

 

 
  دارة مواةررررع تصررررميم واة

تفاعميرررررررررة مينيرررررررررة مرررررررررع 
 الزمال  عمى اإلنترنت

 
 

يفيم الفروق الفردية بين  -11
التالميرررررررذ فررررررري مرتمرررررررف 
جوانررررب النمررررو الجسررررمي 
والعقمررررررررررري واالنفعرررررررررررالي، 
ويقرررررررررررررررررررررررررردر التنرررررررررررررررررررررررررروع 

ي واالجتماعي االةتصاد
 والثقافي.

 

 

 "دعم نمو المتعممين "
 

"تقدير التنوع والفروق 
 الفردية "
 

 

 أ_ معارف :

( يعرررف مبرردأ الفررروق الفرديررة فرري مجررالي النمررو والررتعمم ، وأصررولو 1:أ:11)
الفمسرررفية والنفسرررية ، واسرررتراتيجيات التعامرررل معرررو فررري الررررتعمم 

 يجية الدم  .والممارسات المينية األررى بما في ذلك استرات

واسرررتراتيجيات التعامرررل معرررو ، وتطبيقاتيرررا  ( يعررررف مبررردأ التنررروع ،2: أ:11)
 في مجالي التعمم والممارسات المينية األررى.

 ب_ مهارات مهنية :

( يوظرررف اسرررتراتيجيات التعامرررل مرررع الفرررروق الفرديرررة والتنررروع فررري 1:ب:11)
 التعمم وفي الممارسات المينية األررى .

 ةج_ توجهات مهني
( ي ترررررم مررررا بررررين المتعممررررين وأوليررررا  األمررررور وأعضررررا  المجتمررررع 1:ج:11)

 الميني من فروق وتنوع في الرمفيات .

 
  ت ميررررررررررررل السررررررررررررجالت

الدراسررررررررررية والنمائيررررررررررة 
ل رررررررررررررررررررررراالت مررررررررررررررررررررررن 

 المتعممين

  تصرررميم ربررررات تعمرررم
مبنيرررررة عمرررررى الفرررررروق 

 الفردية والتنوع

  ت ررررركيل فريرررررق عمرررررل
متعررررردد الترصصرررررات 

 لمتعامل مع  الة

  ربررررات تعمرررم تصرررميم
 تعويضية أو عالجية
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 وعناصر اإلطار المفاهيمي المعايير المهنية لمطفولةفي ضوء  رياض ااطفالامج نمخرجات تعمم لبر 
 إعداد                                                                                                                                                                                         

 عزة خميلأ.د                                                                                                                                                      
 عضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي                                                                                                                                                     

 

 
 مواصفات الخريجين

 

 
عناصر اإلطار المفاهيمي 

 التي تدعمها

 
 مخرجات التعمم المستهدفة من البرنامج ومقرراته

 
اليب مقترحة لمتقييم أس

 المستند إلى األداء
االستماابء ثّٕااٛ ٚ تؼٍااُ  -1

: "اػاااااااااذاد  اٌطفاااااااااً

اٌذاسصااااا١ٓ ٠زااااات اْ 

٠شتىز ػٍٝ اصبس ِٓ 

 اٌّؼشفخ ثّٕٛ اٌطفً.
 

 "التميز"
 

 "الريادة والمبادرة"
 

 "مواصمة التعمم"
 

 "اإلتقان "  
 

 " النزاهة واإلنصاف"
 

 "المهنية" 
 "الحرية "

 معارف : -أ
 معرفة و فهم خصائص االطفال الصغار و احتياجاتهم ( 1: أ : 1م )

معرفة وفهم التأثيرات المتعددة على كل من النمو و (2: أ : 1م )

 التعلم 

تمتلك الخريجة المعرفة و المهارات الالزمة لالرتقاء (3: أ : 1م )

بالصحة النفسية و الجسمانية لالطفال و سالمتهم و 

 احساسهم باالمان 

 

 ارات مهنية :_ مهب
يمكنها خلق بيئة تعكس االحترام لمشاعر و تفكير كل  (1: ب : 1)م 

طفل , و قدراته الفردية , و ما يواجهه من جوانب نقص 

 
  ت ميرررررررل  الرررررررة أل رررررررد

 المواةف أو الممارسرات
 المينية

 
  تصرررررررررررررميم وتطبيرررررررررررررق

 بطاةة مال ظة
 
  كتابرة بروفيرل إل ردى

 ال رصيات المينية
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 معوقة .

يمكنها خلق بيئة داعمة تعكس من خاللها ايمانها  (2: ب : 1م )

بقدرات االطفال على التعلم , كما تظهر انه بامكانها 

نمو فى الطفولة المبكرة لمعاونة استخدام فهمها لل

االطفال على الفهم و استقاء المعنى من خبراتهم اثناء 

اللعب و االنشطة التلقائية , و عمليات االستكشاف 

 الموجه 

 يمكنها خلق بيئة تحمل قدرا مالئما من التحدى  (3: ب : 1م )

تطبق معرفتها بالنظريات و البحوث لتكوين بيئة تعلم  (4: ب : 1م )

توفر مواقف تعلم تتضمن خبرات مالئمة لكل االطفال 

بما فى ذلك االطفال ذوى القدرات الخاصة و اولئك 

 ذوى الحاجات الخاصة و الذين يعانون من تأخر النمو 

 ج_ توجهات مهنية :
 تظهر ايمانه بقدرة االطفال الصغار على التعلم  (1: ج : 1م )
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بىاءعالقااااال ب اااا   -2

مااااااااه    اااااااا     

٠فٙاااااُ "  لمجتمااااا   

اٌذاسصااْٛ اْ اٌتشث١ااخ 

اٌطفٌٛااخ فااٝ  إٌبرحااخ

اٌّجىاااشح تؼتّاااذ ػٍاااٝ 

اٌشاااااشاوخ ِاااااغ اصاااااش 

 االؽفبي ٚ اٌّزتّغ .

 معارف : -أ 
 المتنوعة لالسرة و المجتمع  معرفة و فهم الخصائص( 1: أ : 2م )

تمتلك المعرفة و المهارات الضرورية لدعم و اشراك ( 2: أ : 2م )

 االسر المتنوعة فى عالقات من االحترام المتبادل 

تفهم كيفية بناء عالقات ايجابية , و ان تأخذ فى االعتبار ( 3: أ : 2م )

تفضيالت االسر و اهدافها , و تدمج معرفة و ثقافة و 

 االسر فى البرنامج لغة 

تفهم ان العالقات باالسر تتضمن ارشاد االسر للعثور ( 4: أ : 2م )

على المصادر التى هم بحاجة اليها , مثل خدمات الصحة 

 النفسية , و الرعاية الصحية , و تعليم الكبار 

تفُٙ و١ف ٠ّىٕٙب اٌز٘بة اٌٝ ِب ٚساء االرتّبػبد اٌؼبد٠اخ ( 5  أ   2م )

شان االصاش فاٝ اٌتخطا١ؾ ٌٍّإٙذ , ٚ ل١ابس اٌشصا١ّخ , الشا

 تؼٍُ االؽفبي , ٚ اٌتخط١ؾ الٔتمبي االؽفبي ٌجشاِذ رذ٠ذح

 

 _ مهارات مهنية :ب
يمكنها دعم االسر و المجتمع و دمجهم من خالل ( 16: ب : 2م )

 عالقات من االحترام المتبادل 

فى تظهر االحترام للتنوع بين الثقافات و الذى ينعكس ( 2: ب : 2م )

 التوقعات و القيم و الممارسات التربوية لالسر 
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تظهر مهارات تواصل متنوعة لتعميق العالقات بينها ( 3: ب : 2م )

و بين االسر , و ذلك يشمل اجراء محادثات غير 

رسمية , و االستخدام المالئم الساليب للتواصل  و 

التى تشمل االساليب التكنولوجية الشراك االسر فى 

 ل اطفالهم متابعة اعما

تنمى الكفاءة فى االتصال الثقافى اثناء بنائها للعالقات ( 4: ب : 2م )

باالسر المتنوعة , بما فى ذلك اسر االطفال ذوى 

االعاقات , او ذوى الصفات الخاصة , او حاجات 

 التعلم 

تتمكن الخريجة من تحديد المصادر التى يمكن ان تخدم ( 5: ب : 2م )

يف تربط االسر بالخدمات حاجات االسر و تعرف ك

المالئمة , و معاونتهم على التخطيط لالنتقال من نظام 

 تربوى او خدمى الى آخر 

يمكنها شرح االهداف المركزية لبرنامجها و ( 6: ب : 2م )

 استخدامات و فوائد القياس 

تمتلك المهارات االساسية الشراك االسر و المجتمع ( 7: ب : 2م )

 مو و تعلم اطفالهم فى جوانب نتعددة من ن

تقيم و تعدل من توجهات االسر التى ال تتميز ( 8: ب : 2م )

بالمشاركة العالية , بدال من افتراض ان االسر ليست 
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 مهتمة باالمر 

 ج_ توجهات مهنية :

تعتبر افراد االسرة كمصدر لالستبصار بأمور اطفالهم ( 1:  ج: 2م )

 و المنهج  , اضافة الى كونهم مصادر لتطوير البرنامج

تقدر و تتفهم دور االسر و اعضاء االسرة اآلخرين ( 2: ج : 2م )

 باعتبارهم المعلمين االول لالطفال  

اٌّالحظااااااااااااااخ , ٚ  -3
اٌتٛح١ك , ٚ اٌم١ابس 
ٌااااااااذػُ االؽفاااااااابي 
 اٌظغبس ٚ اصشُ٘ :

 معارف : -أ 
تمتلك المعرفة االساسية حول كيفية جمع المعلومات ذات العالقة ( 1:  أ: 3م )

و و تعلم االطفال , بما فى ذلك المعرفة المالئمة باستخدامات بنم

ادوات المسح و المقاييس المرتكزة على اللعب , و ذلك ليس 

 فقط للتخطيط , و لكن لمشاركة االسر و المهنيين اآلخرين 

تفهم ان القياس المسئول يرتكز على اسس اخالقية , كما انه (2: أ : 3م )

, و ان هذا النوع من القياس يدعم االطفال موجه بالمعايير المهنية 

, بدال من ان يستخدم الستبعادهم او انكار حقهم فى تقديم خدمات 

 معينة لهم 

 تظهر فهمها لممارسات القياس المسئول المالئم و الذى يعكس و  (3: أ : 3م )

يقبل التنوع بين االطفال , و االطفال الذين يعانون من التأخر 

 قات او اى صفات خاصة النمائى و االعا

تظهر الفهم للقضايا القانونية و االخالقية , و االهتمامات و  (4: أ : 3)م 
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القضايا التربوية الراهنة و الممارسات المالئمة فى القياس بالنسبة 

 . لجمهور االطفال المتنوع

 _ مهارات مهنية :ب
رهن على ذلك يمكنها شرح االستخدامات االيجابية للقياس و تب (1: ب : 3م )

 فى عملها الخاص 

تستخدم القياس االيجابى لتحديد مواطن القوة فى االسر و  (2: ب : 3م )

 االطفال 

يمكنها اختيار ادوات صادقة و مالئمة نمائيا , و ثقافيا , و  (3: ب : 3م )

لغويا لالطفال . و تستخدم االدوات بصورة صحيحة , وتكيفها 

تفسير نتائج القياس و االستفادة  عند الحاجة لذلك , كما يمكنها

 منها فى تطوير ممارساتها , و فى اتخاذ القرار 

 ج_ توجهات مهنية :

تعتبر القياس كمحور لتطوير اهداف و خطط و ممارسات  (1: ج : 3م )

 مالئمة و كأساس لتقييم المنهج الفعال 

برامج  تظهر الوعى باالستخدامات السلبية المحتملة للقياس فى (2: ج : 3م )

 و سياسات الطفولة المبكرة 

 

  ااتام م  اجاتااال  -4

فعالاااااااااا  وما  ااااااااااا 

 معارف : -أ 
فهم العالقات االيجابية و العالقات الداعمة باعتبارها االساس  (1: أ : 4م )
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لالاصااااا با ل ااااا 

" ٠فٙاااُ      ااا ت   

اٌذاسصااااااااااااااااااااااْٛ اْ 

اٌتااذس٠ش ٚ اٌااتؼٍُ ِااغ 

االؽفاابي اٌظااغبس ٘ااٛ 

ػّاااااً ِؼماااااذ , ٚ  اْ 

ٔتبئزااٗ تتٕااٛع اػتّاابدا 

ػٍااٝ ػّااش االؽفاابي , 

ٚ خظبئظاااااااااااُٙ , ٚ 

اٌضااا١بق اٌااازٜ ٠ظٙاااش 

 ف١ااٗ اٌتااذس٠ش ٚ اٌااتؼٍُ

. 

 لعملها مع االطفال 

معرفة و فهم االستراتيجيات و االدوات الفعالة فى التربية  (2: أ : 4م )

 المبكرة 

تظهر فهمها للنظريات و البحوث التى تدعم اهمية عالقات  (3: أ : 4م )

 الجيدة فى التربية المبكرة التفاعل 

 _ مهارات مهنية :ب
تستخدم مخزون متسع من اتجاهات التدريس / التعلم المالئم  (1: ب : 4م )

 نمائيا 

تتأمل فى ممارساتها الخاصة بهدف االرتقاء بالنواتج االيجابية  (2:  ب: 4م )

 بالنسبة لكل طفل 

لكل طفل , و توصل تظهر الدفء , و التفاعالت المعطاءة  (3:  ب: 4م )

 تقبلها و اهتمامها بأنشطة االطفال الصغار و خصائصهم 

تطور القدرة على بناء مجتمع مهتم بالمتعلمين فى مواقف  (4:  ب: 4م )

 الطفولة المبكرة 

تؤسس منهجها على مجموعة من التوجهات الجوهرية فى  (5: ب : 4م )

النمو و  التدريس مدعمة بالبحوث الوثيقة االرتباط بعمليات

 التعلم المبكرة 

 تحسن من اللغة و اساليب التواصل   (6: ب : 4م )
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 تنتقى استراتيجيات التدريس المالئمة ( 7: ب : 4)م 

 تستثمر البيئة و الجدول  و الروتين اليومى على افضل نحو ( 8: ب : 4)م 

 االعداد الجيد لكل جوانب البيئة داخل الفصل و خارجه( 9: ب : 4)م 

تركز على الخصائص الفردية لالطفال , و حاجاتهم , و ( 11ب :  :4)م 

 اهتماماتهم 

 تربط لغة االطفال و ثقافتهم ببرنامجها ( 11: ب : 4)م 

 تدرس من خالل التفاعالت االجتماعية ( 12: ب : 4)م 

 تدعم اللعب  (13: ب : 4م )

 تحدد سلوكيات االطفال المتحدية   (14: ب : 4م )

 تدعم التعلم من خالل التكنولوجيا  (15: ب : 4م )

 تضتخذَ اتزب٘بد ٚ اصب١ٌت تىب١ٍِخ فٝ إٌّٙذ (66  ب   4م )

 ج_ توجهات مهنية :
تظهر استعدادها لتنمية عالقات احترام ايجابية مع االطفال  (1: ج : 4م )

الذين قد تختلف ثقافتهم و لغتهم عنها , اضافة الى االطفال 

النمو , او االعاقة , او اى تحديات الذين قد يعانون من تأخر 

 اخرى فى التعلم 
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  اااتام م  لمىتااا   -5
 لمع فاااب لءىااااء ماااى   

 شام 

 

 معارف : -أ 
فهم المحتوى المعرفى و المصادر المتعلقة فى العلوم  (1: أ : 5م )

  االكاديمية المختلفة 

 معرفة المفاهيم المركزية و ادوات البحث و استخدامها , (2: أ : 5م )

 بما يدعم تعلم االطفال عبر المراحل العمرية المختلفة 

تمتلك المعرفة التى ترتكز على " االفكار الكبيرة " و  (3: أ : 5م )

وسائل التحقق من المعرفة و التعبير عنها , و تنظيم 

 العلوم االكاديمية الرئيسية 

تمتلك المعرفة , ليس فقط بأهمية كل مجال من مجاالت  (4: أ : 5م )

المحتوى , و لكن ايضا اسباب اهميته , و كيف يرتبط 

 بالفهم المبكر الالحق للمجاالت المعرفية المختلفة 

تظهر المعرفة االساسية بالبحوث الموجودة بكل مجال  (5: أ : 5م )

 من المجاالت المعرفية و المفاهيم المحورية 

 _ مهارات مهنية :ب
و معايير التعلم المبكر استخدام معرفتها الخاصة ,  (1: ب : 5م )

المالئمة , و غيرها من المصادر بهدف تصميم , و 

 تطبيق , و تقييم المنهج المشوق الشامل لكل طفل 

تطور منهجا متحرر من التحيزات العرفية , و الدينية  (2: ب : 5م )

, و الجنسية ) ذكر / انثى ( , او للقدرات بل ان منهجها 

 



 28 

 ت فى الواقع يناهض هذه التحيزا

 تحدد اسس الفهم و النجاح الالحقين  (3: ب : 5م )

 تذهب البعد من عرض الحقائق المنفصلة  (4: ب : 5م )

تظهر انه بامكانها تحليل و نقد خبرات منهج الطفولة  (5: ب : 5م )

المبكرة من زاوية عالقته بالخبرات و نتائج البحوث و 

 المعايير المهنية 

فى العمل مع االطفال اعتمادا على  تختار توجهاتها (6: ب : 5م )

 عمر االطفال و مستواهم النمائى 

تحدد جوانب المحتوى التى تعتبر حاسمة بالنسبة لكفاءة  (7: ب : 5م )

 اطفالها االكاديمية الالحقة 

تدعم النجاح الالحق من خالل نمذجة االشتراك فى  (8: ب : 5م )

ن االطفال مواضيع و مشاريع العمل المختلفة و بناء ايما

 بأنفسهم كمتعلمين و باحثين صغار فى شتى المجاالت 

تذهب الى ما وراء المعرفة االساسية لتحددو تستخدم  (9: ب : 5م )

المصادر ذات الجودة مثل الكتب , وثائق المعايير , 

شبكة االنترنيت , و االشخاص المتخصصين او 

الخبراء فى مجال ما , و ذلك بهدف تطوير منهج 

 ة المبكرة الطفول
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يحقق تخطيطها للمنهج الشعور باالمان و التنظيم  (11: ب : 5م )

الذاتى لالطفال, كما يدعم مهاراتهم فى حل 

المشكالت و مهارات التفكير , اضافة الى تحقيق 

 الكفاءة االكاديمية و االجتماعية 

 ج_ توجهات مهنية :
صية و تؤمن بأن كل طفل يبنى معرفته باساليب شخ (1: ج : 5م )

فهم المحتوى المعرفى و المصادر مألوفة ثقافيا   

  المتعلقة فى العلوم االكاديمية المختلفة

 

 ن يصءح م ى اا -6
" ٠ؼتجااش اٌخش٠زااْٛ   

أفضاااُٙ أػؼااابء فاااٝ 
ِٕٙخ اٌطفٌٛاخ اٌّجىاشح 

. 

 معارف : -أ 

 معرفة المعايير االخالقية و غيرها من االطر المهنية  (1: أ :  6م )

االشتراك فى التعلم المستمر و التشاركى لالرتقاء بالممارسات   (2 : أ : 6م )

 التربوية 

تحقق التكامل بين المعرفة , و التأمل , و الرؤية الناقدة فى  (3: أ :  6م )

 مجال التربية المبكرة 

تفهم طبيعة مهنتها و تعرف الروابط بين مجال الطفولة المبكرة  (4: أ :  6م )

و المهن المرتبطة به و التى قد يكون عليها و غيره من العلوم 

 ان تشاركهم اثناء خدمة االطفال الصغار و اسرهم 
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تظهر الوعى بالسياق االوسع و التحديات التى على المهنيين  (5: أ :  6م )

 فى الطفولة المبكرة العمل ضمنها 

و  NAEYCتظهر الوعى باالطر  االخالقية التى تنص عليها  (6: أ :  6م )

 ترشد بمبادئها تس

لتحليل و حل القضايا   NAEYCتعرف كيف تستخدم معايير  (7: أ :  6م )

االخالقية المهنية موضع الخالف , و لديها القدرة على اعطاء 

 تبريرات للدفاع عما تقترحه من حلول لهذه القضايا الخالفية 

باالساءة تعرف القوانين المتعلقة بالطفولة مثل تلك المتعلقة  (8: أ :  6م )

لالطفال , حقوق االطفال ذوى االعاقة , وحق الطفل فى 

 االنتظام فى المدرسة 

ان تكون على الفة باالطر المهنية المرشدة ,الخاصة بحكومتها  (9: أ :  6م )

او المعايير المحلية للمحتوى و نواتج التعلم ) مثال : حماية 

لمعايير الطفل من االساءة , معايير التعلم , و غيرها من ا

 المؤثرة على الممارسات فى الطفولة المبكرة ( 

تظهر الفهم و المهارات االساسية للتشارك عبر العلوم  (11: أ :  6م )

 المختلفة 

تفهم دور غيرها من المهنيين الذين قد يشاركون فى العناية  (11: أ :  6م )

باالطفال الصغار و تربيتهم ) التربية الخاصة , متخصصين 

 بات القراءة , متخصصين فى التخاطب ( فى صعو

تظهر الفهم بأنه من خالل الحوار و االنتباه لالختالفات يمكن  (12: أ :  6م )
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للمهنيين فى الطفولة المبكرة االستمرار فى تحقيق مستويات 

 جديدة من المعرفة المشتركة  

بجودة  على وعى بالقضايا االخالقية و االهتمامات المجتمعية (13: أ :  6م )

البرنامج و تجهيزات خدمات الطفولة المبكرة , و ما يتضمنه 

 ذلك من التزامات نحو تغيير السياسة 

تفهم كيف يتم تطوير السياسات العامة , و تظهر مهارات  (14: أ :  6م )

التزام اساسية , متضمنة التواصل اللفظى و المكتوب و 

 االشتراك مع اآلخرين حول القضايا العامة 

 مهارات مهنية :_ ب

يظهر تخطيطها للبرنامج ان ترخيص مزاولة المهنة ليس  (1: ب :  6م )

الدليل النهائى على كفائتها , وز لكنه احد العالمات الهامة 

من بين عدة مؤشرات مثل خبرة النمو المهنى قبل و بعد 

 حصولها على درجة التخرج 

شاركى مع غيرها من تظهر االشتراك فى مجتمع التعلم الت (2: ب :  6م )

الخريجات , و كليات الدراسات العليا , و الممارسين ذوى 

 الخبرة فى الطفولة المبكرة 

تظهر مهارات االتصال االساسية و االساس المعرفى الالزم  (3: ب :  6م )

الشتراكها فى لقاءات بفريق متنوع التخصصات , كشريكة 

مة االسرة و تمتلك الدراية و تؤدى دورها كجزء من خطة خد

برنامج التربية الفردى , و ذلك لالطفال الذين يعانون من 
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 التأخر او االعاقات 

تستخدم التكنولوجيا بصورة فعالة مع االطفال و الزمالء ,  (4: ب :  6م )

 باعتبارها مصدرا مهنيا 

ترتكز قراراتها و جهودها على اساس من مصادر معرفة   (5: ب :  6م )

 ظر متعددة متعددة و وجهات ن

تظهر القدرة على اتخاذ القرارات و تبريرها على اساس من  (6: ب :  6م )

المعرفة بالقضايا المركزية , و القيم و المعايير المهنية , و 

 نتائج البحوث فى مجال تخصصها 

تظهر رؤية ناقدة , فى تقييمها لعملها الخاص ,و لمصادر  (7: ب :  6م )

ايا و التوجهات فى مجال الطفولة المعرفة المهنية , و القض

 المبكرة 

 ج_ توجهات مهنية :
 تعتبر نفسها منتسبة لمجال الطفولة المبكرة   (1: ج :  6م )

احترام المعايير االخالقية و غيرها من االطر المهنية المنظمة (2: ج :  6م )

 لمجال الطفولة 

مجال  لديها اتجاه واضح نحو البحث و االطالع فى  (3: ج :  6م )

 تخصصها 

تظهر الدافعية الذاتية فى البحث و االطالع و الرغبة فى التعلم  (4: ج :  6م )

الهادف الذى يؤثر بصورة مباشرة على جودة عملها مع 
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 صغار االطفال 

تظهر الدالئل على ميلها للتأمل فى مجال عملها و تحليل  (5: ج :  6م )

تحسين عملها مع ممارساتها و استخدام هذا التأمل لتعديل و 

 صغار االطفال

تضع فى اعتبارها القضايا الراهنة و االتجاهات التى يمكن ان  (6: ج :  6م )

 تؤثر على عملها فى المستقبل 

تحترم مسئولياتها للوصول الى مستويات عالية من الجودة و (7: ج :  6م )

الثقة , و الحساسية و االحترام لكل من االطفال , و اسرهم و 

 ء و الزميالت الزمال

تظهر الدالئل على ميلها للبحث , و يتضح ذلك جليا من  (8: ج :  6م )

كتاباتها , و مناقشاتها ,و افعالها ) االشتراك فى بحوث داخل 

الفصل , و التحرى حول اساليب تحسين ممارساتها , و 

االشتراك فى المؤتمرات , البحث عن المصادر فى المكتبات 

 ترنيت , او على شبكة االن

تعترف بأنه فى حين يتشارك التربوييون فى الطفولة المبكرة  (9: ج :  6م )

فى نفس القيم المهنية االساسية , اال انهم ال يتفقون على كل 

 التساؤالت المركزية فى ميدان عملهم 

 
 


