كمية التربية

وحدة ضمان الجودة
اسم البرنامج :برنامج اعداد معمم الفمسفة واالجتماع ( لمتعميم العام)
الصورة النهائية لمواصفات خريج برنامج اعداد معمم الفمسفة واالجتماع
مواصفات خريج برنامج اعداد معمم الفمسفة واالجتماع:

أوال  :المواصفات العامة:

متخدما اسممتراتيجيات التممدريس الحدي ممةر
 )1تصممميم خ م لمتممدريس وتمموتير بيئممات تربويممة مناسممبةر مسم ل
وموظفمممال تكنولوجيمممما التعممممميمر مسممممتعينا بقسمممماليب وأدوات تلممممويم مناسممممبة لم مممم ب العمممماديين و و

االحتياجات الخاصة
 )2تحليق التنمية ال اتية المهنية والتواصل الفعال تم المواقم

التدريسمية والحياتيمة المختمفمةر ممدرلكا

وحدة المعرتة والمستجدات ات الع قة بتخصصه.
ممتزما بليم المجتمع وأخ قياتهر وملومات الهوية
 )3التواصل بالمغة العربية وبإحد المغات األجنبيةر
ل
ال لاتيةر والمشاركة ت تنمية قيم الموا نة.

 )4المشمماركة تممش أنش م ة خدمممة المجتمممع والتنميممة المسممتدامة وحممل المشممك ت المهنيممة والمجتمعيممةر
ومستخدما األساليب العممية بما يحلق الجودة والتميز.
موظفلا آليات اإلرشاد والتوجيه التربوير
ل

 )5توظي

المعار والمهارات ت مجال تخصص الفمسفة واالجتماع ليسهم بشكل تعال ت الحياة

االجتماعية واالنسانية والعممية.
 )6توظي

مناهج البحث االنسانية واالجتماعية وأدواتها ت مجال تخصص الفمسفة والمن ق

واالجتماع لتحميل الواقع االنسانش ومشك ته واستش ار

المستلبل.

 )7االسهام بشكل تعال ت دراسة الظواهر االجتماعية والليم الخملية وت ور الفكر الفمسف والليم
الخملية عبر العصور كظواهر اجتماعية وانسانية.
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انيا :نواتج التعمم المستهدتة لخريجش البرنامج

بعد االنتهاء من دراسة برنامج اعداد معمم الفمسفة واالجتماع ينبغش أن يكون ال الب قاد ار عمش
أن:
أوالل :المعرتة والفهم :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

يحدد أسس اإلدارة التربوية.

يعرف المفاىيم األساسية المرتبطة بالمنيج الدراسي وأسس بنائو .
يحدد معايير وأساليب تقويم المنيج.

يوضح نظريات التعميم والتعمم.

يوضح خصائص مراحل نمو المتعممين.
يحدد استراتيجيات التعميم والتعمم المناسبة.

يقارن بين استراتيجيات التعميم والتعمم المناسبة لمواقف التدريس.

يتعرف أسس تكنولوجيا التعميم.

يحدد مستحدثات تكنولوجيا التعميم المناسبة لمواقف التعميم والتعمم.

 -11يحدد أساليب وأدوات التقويم المناسبة لطبيعة المتعممين.
 -11يميز بين نظريات التقويم المختمفة.

 -12يوضح فئات التربية الخاصة المختمفة.

 -13يقارن بين االستراتيجيات الحديثة المناسبة لمطالب من ذوى الفئات الخاصة.
 -14يتعرف أساليب التنمية المينية المناسبة لتطوير ذاتو.
-15
-16

يوضح نظريات التعمم الذاتي وأساليبو.

يحدد أشكال العالقات المينية ومتطمباتيا في مجال التعميم.

 -17يناقش أخالقيات مينة التعميم والتشريعات المنظمة ليا.
 -18يتعرف حقوق المعمم وواجباتو.

 -19يقارن بين نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي وريادة األعمال.
-21

يحدد األبعاد السياسية والثقافية والفمسفية واالجتماعية المرتبطة بالمجتمع والتعميم.

 -21يحدد مقومات بناء الشخصية وتعزيز اليوية الثقافية.
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 -22يحدد أىم استراتيجيات التفكير ومنيجيات البحث واالستقصاء.
-23
-24
-25

يحدد متطمبات العمل الفريقي والمشاركة والمجتمعية.

يقارن بين مداخل الجودة واالعتماد.

يوضح أىمية المغة العربية وخصائصيا المميزة.

 -26يحدد التطورات العممية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.
 -27يميز بين مجاالت التكامل في فروع العموم.
-28
-29

يحدد النظريات والمدارس الفكرية والفمسفية واالجتماعية.

يحدد التطورات في مجال العموم االنسانية واالجتماعية والفمسفية.

 -31يوضح الظواىر االجتماعية والعوامل المؤثرة فييا.
 -31يحدد أساسيات العمل الميداني وأساليبو.

 -32يوضح طرق البحث وعممياتو في مجال الفمسفة واالجتماع.
انيا :اللدرات ال هنية :

قادر عمش أن:
يجب أن يكون الخريج لا
-33يقدم أفكا اًر جديدة مرتبطة بالقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي.
-34

يحمل نتائج تقويم المتعممين من أجل التحسين واإلصالح.

 -35يطبق السياسات التعميمية في مجال العمل.
 -36يحمل النظم التعميمية ويقوميا.
-37
-38

يقوم أداءه وأداء اآلخرين.

يختار المناسب من بين البدائل والمواقف الحياتية.

 -39يتب ععع الم ععنيج العمم ععي ف ععي التفكي ععر وط ععرق االس ععتدالل ف ععي د ارس ععة القض ععايا والظع عواىر الفمس ععفية

واالجتماعية.
-41

يشخص ويفسر الظواىر االجتماعية والفمسفية مقترحا حموال ليا.

-41

يسععتنبط المفععاىيم الفمسععفية والنتععائج والععدروس المسععتفادة مععن األحععداث والظعواىر والحععاالت فععي

-42

يفسر الظواىر االجتماعية باستخدام األدلة واألثار والبراىين والحجج.

فيم الحاضر واستشراف المستقبل.
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ال اَ :المهارات :

 -1مهارات مهنية :

قادر عمش أن:
يجب أن يكون الخريج لا
 -43يخطط لمدرس في ضوء نواتج التعمم المستيدفة.
-44

يصمم بيئات تربوية مناسبة لمتعميم والتعمم.

-45

يدير بيئات تربوية مناسبة لمتعميم والتعمم.

-46
-47
-48
-49

اعيا الفروق الفردية بين المتعممين ،ومحققا نواتج التعمم.
يدير الصف مر ً
يوظف تكنولوجيا التعميم في عمميتي التعميم والتعمم.
يستخدم استراتيجيات متنوعة لمتعميم والتعمم واألنشطة الصفية والالصفية.

يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواتو.

-51

يطبق استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوى االحتياجات الخاصة.

-52

يطبق آليات بناء العالقات المينية مع المعنيين بالتعميم والمجتمع.

-51

يستخدم ميارات التعمم الذاتي في نموه الميني طوال الحياة.

 -53يوظف أسس اإلرشاد التربوي والنفسي وريادة األعمال.
 -54يستخدم خبراتو الميدانية في تحسين المناخ المدرسي.

 -55يستخدم المغة العربية الفصحى في المواقف التعميمية.

 -56يحمل الوثائق ،والبيانات مستخدما الطرق :الكمية والكيفية وينقدىا في مجعال الفمسعفة واالجتمعاع

والمنطق.
-57

يصمم أدوات قياسية مختمفة وفقا لمفمسفة واالجتماع والمنطق.

 -58يوظف االدوات واالختبارات واالجيزة في دراسة الظواىر والحاالت االجتماعية.
 -59يوظف النظريات الفمسفية والمعارف المختمفعة فعي تحميعل الواقعع :االنسعاني واالجتمعاعي وتفسعيره

واستشراف المستقبل.

 -61يخطط العداد الدراسات الفمسفية واالجتماعية وينفذىا في مجال الفمسفة واالجتماع والمنطق.
 -61يوظف معارفة في كتاباتو ومناقشاتو.
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 -2مهارات عامة :

قادر عمش أن:
يجب أن يكون الخريج لا
 -62يتقن العمل بكفاءة ضمن فريق.
-63
-64

يستخدم قدراتو الشخصية والوسائط التكنولوجية لمتواصل والبحث عن المعمومات.

يتعامل بإيجابية مع ضغوط مينة التعميم.

 -65يتواصل بفاعمية بمغة أجنبية.
-66

يشارك فى بحث القضايا العامة لممجتمع مقترحاً حموالً ليا.

-68

يطبق ميارات التفكير الفمسفى عمى المواقف الحياتية.

-67
-66

يمارس ميارات التفكير الناقد واالبداعى.

يمارس ميارات التواصل االجتماعى داخل وخارج المدرسة.
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