
 مواصفات الخريج:

 
 يجب أن يكون خريج كلية التربية قادرا على أن:

 )من الناحية التربوية(
 .يصمم خطة لمتدريس، وبيئات تربوية تناسب تنوع المتعممين -1

 يطبق طرائق التدريس، موظفا تكنولوجيا التعميم، مراعيا خصائص المتعممين وأنماط تعميميم وتعمميم -2

 .وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المختمفة لعمميتى التعميم والتعمميستخدم أساليب  -3

 .يتعامل بمينية مع ذوى االحتياجات الخاصة القايمين لمدمج التعميمى -4

 .ينمى ذاتو مينيا ، ويبنى عالقات مينية متنوعة -5

 .نيةيوظف اليات اإلرشاد والتوجية التربوى والنفسى وريادة األعمال فى ممارساتو المي -6

  .يتواصل بفاعمية مستخدما قدراتو الشخصية  وميارات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -7

 .يمتزم بقيم المجتمع وبأخالقيات مينة التعميم وآدابيا فى تعاممتو مع المتعمميين والمعنيين -8

 .يعى مقومات اليوية الثقافية لألمة  -9

 .والديمقراطية  والتسامح وقبول اآلخر يشارك فى تنمية قيم : االنتماء الوطنى -11

 .يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعميم فى استدامتيا -11

 .يشارك فى حل المشكالت المينية والمجتمعية باستخدام األساليب العممية -12

 يشارك فى أنشطة خدمة المجتمع والتطوير التربوى بما يحقق الجودة والتميز -13

 )من الناحية األكاديمية( 

 .يتواصل بمغة عربية سميمة ، وبأحدى المغات األجنبية -14

 . يدرك وحدة المعرفة والعالقات التكاممية بين مجاالت العموم بفروعيا المختمفة -15

 .يتفيم المستجدات ذات العالقة بتخصصو -16



 .:المعرفة والفهم 
  والمفاىيم التاليةيجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف: 
 اسس  اإلدارة التربوية والتخطيط وتصميم البيئات التعميمية / التعممية 
 المنيج المدرسى: مكوناتو ، وبناؤه وتقويمو، وتطويره 
 نظريات التعميم والتعمم وخصائص مراحل نمو المتعممين. 
 استراتيجيات التعميم والتعمم. 
 أسس تكنولوجيا التعميم وتطبيقاتيا. 
 م التربوى ونظرياتوالتقوي. 
 التربية الخاصة ومجاالتيا  واسترتيجياتيا. 
 أساليب التنمية المينية والتعمم الذاتى ونظرياتو. 
 مصادر ومتطمبات العالقات المينية فى مجال التعميم. 
 أخالقيات مينة التعمينم  والتشريعات المنطمة لياوحقوق المعمم وواجباتو. 
 ى ورياد ة األعمالنظريات اإلرشاد التربوى والنفس. 
 األبعاد المجتمعية : السياسية والثقافية والتاريخية والفمسفية المرتبطة بالمجتمع والتعميم. 
 مقومات بناء الشخصية وتعزيز اليوية الثقافية. 
 استراتيجيات التفكير ومنيجيات البحث واالستقصاء. 
 متطمبات العمل الفريقى والمشاركة المجتمعيىة 
  دة واألعتمادمداخل ونظم الجو. 
 أىمية المغة العربية وخصاائصيا المميزة.  
 التطورات العممية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص. 
 مجاالت التكامل بين فروع العموم. 
 (الفنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتيا) لخريج شعب التعميم األساسى 
 المهارات المهنية 

 عمم المستيدفةيخطط لمدرس في ضوء نواتج الت. 
 يصمم  ويدير بيئات تربوية مناسبة لمتعميم والتعمم. 
 يدير الصف مراعًيا الفروق الفردية بين المتعممين، ومحققا نواتج التعمم. 
 يوظف تكنولوجيا التعميم في عمميتي التعميم والتعمم. 



 يستخدم استراتيجيات متنوعة لمتعميم والتعمم واألنشطة الصفية والالصفية. 
 يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواتو. 
 يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوى االحتياجات الخاصة 
 8- يستخدم ميارات التعمم الذاتي في نموه الميني طوال الحياة. 
 9- عيستخدم آليات بناء العالقات المينية مع المعنيين بالتعميم والمجتم- 
  وريادة األعماليوظف أسس اإلرشاد التربوي والنفسي. 
 يستخدم خبراتو الميدانية في تحسين المناخ المدرسي. 
 يستخدم المغة العربية الفصحى في المواقف التعميمية. 
 المهارات الذهنية 

 يقدم أفكارًا جديدة لمقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي. 
 يحمل نتائج تقويم المتعممين من أجل التحسين والتطوير. 
 نظم التعميميةيتفيم السياسات وال  
 يقوم أداءه وأداء اآلخرين. 
 يختار المناسب من بين البدائل والمواقف الحياتية. 
 المهارات العامة واالنتقالية 

 يعمل بكفاءة ضمن فريق  
 يستخدم قدراتو الشخصية والوسائط التكنولوجية لمتواصل والبحث عن المعمومات. 
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مينة التعميم. 
  بفاعمية بمغة أجنبيةيتواصل. 
 يشارك فى بحث القضايا العامة لممجتمع  مقترحًا حمواًل ليا 


