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٦أهداف الدليل

٧منهجية إعداد الدليل
٩دور قطاع كليات التربية

١٢-٢٩المعايير القومية األكاديمية المرجعية لكليات التربية
١٢-١٥أوال: المواصفات العامة لخريج كليات التربية

لكليات  التخصصية  القطاعات  خريج  معايير  ثانيا: 
التربية:

١٦-٢٩

١٦قطاع اللغات- 
١٨قطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية- 
٢٠قطاع العلوم األساسية- 
٢٢قطاع تكنولوجيا التعليم- 
٢٤قطاع التعليم الفني- 
٢٦رياض األطفال- 
٢٨التربية الخاصة- 

٣٠ثالثا: توزيع نسب متطلبات برامج كليات التربية
٣١رابعا: المصطلحات

٣٤خامسا: المراجع
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املهنية ١ األساسية  العلوم 
١

العلوم التي يدرسها الطالب،وترتبط مباشرة 
١٥٪ ٢٥٪ بإعداده املهني

٢

العلوم التخصصية - 
واملساندة٢

تطبيقات احلاسوب - 
في التخصص

العلوم التي يدرسها الطالب،وترتبط مباشرة 
٤٣٪ ٥٧٪بإعداده التخصصي 

في  احلاسوب  بتوظيف  املرتبطة  التطبيقات 
٥٪ ٧٪تدريس مقررات اإلعداد التخصصي

التدريب امليداني٣
في  الطالب  يدرسه  ملا  العملي  التطبيق 
هذا  مت  سواء  ومهنية  تدريسية،  مواقف 
مؤسسات  في  أو  الكلية  في  التطبيق 

تعليمية
٪١٨ ٪١٢

العلوم التي يدرسها الطالب،وترتبط مباشرة العلوم الثقافية٤٣
٣٪ ٧٪بتكوينه الثقافي

علوم التميز٥٤
العلوم التخصصية أو التربوية أو الثقافية 
تختارها الكلية لتميزها عن  أو غيرها، التي 

مثيالتها من كليات التربية
٪٧ ٪٦

ــــــــــــــ
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