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 برنامج إعداد معلم الكيمياء مواصفات خريج 
 جامعة بنها –كلية التربية 

 

 المواصفات العامة لخريج برنامج إعداد معلم الكيمياء:
 :أن يجب أن يكون الخريج قادًرا على 
 يصمم خطة لمتدريس وبيئات تربوية تناسب تنوع المتعممين.  -1
 ا خصائص المتعممين وأنماط تعميميم وتعمميم.مراعيً يطبق طرائق التدريس ويوظف تكنولوجيا التعميم،   -2
 يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المختمفة لعمميتي التعميم والتعمم.  -3
 يتعامل بمينية مع ذوي االحتياجات الخاصة القابمين لمدمج التعميمي.  -4
 ينمي نفسو مينيا، ويبني عالقات مينية متنوعة.  -5
 فة والعالقات التكاممية بين مجاالت العموم بفروعيا المختمفة.يدرك وحدة المعر   -6
 يوظف آليات اإلرشاد والتوجيو التربوي والنفسي وريادة األعمال في ممارساتو المينية.  -7
 يتواصل بفاعمية، ويستخدم قدراتو الشخصية وميارات تكنولوجيا والمعمومات  واالتصاالت.   -8
 تخصصو.يتفيم المستجدات ذات العالقة ب  -9

 يتواصل بمغة عربية سميمة، وبإحدى المغات األجنبية.  -11
 يمتزم بقيم المجتمع وبأخالقيات مينة التعميم وآدابيا في تعامالتو مع المتعممين والمعنيين  -11
 يعي مقومات اليوية الثقافية لألمة.  -12
 يشارك في تنمية قيم االنتماء الوطني والديموقراطية والتسامح وقبول اآلخر.  -13
 يدرك دوره في تنمية المجتمع ودور التعميم في استدامتيا.  -14
 يشارك في حل المشكالت المينية والمجتمعية باستخدام األساليب العممية.  -15
 يشارك في أنشطة خدمة المجتمع والتطوير التربوي بما يحقق الجودة والتميز  -16

 

 ويشتق من المواصفات العامة السابقة ما يلي:

 المعرفة والفهم:  -1
يجب أن يكون خريج برنامج إعداد معلم الكيمياء قد اكتسب المعارف والمفاهيم 

 التالية:
 أسس اإلدارة التربوية والتخطيط وتصميم البيئات التطبيقية والتعميمية -1
 المنيج الدراسي : مكوناتو وبناؤه، وتقويمو، وتطويره. -2
 ين.نظريات التعميم والتعمم وخصائص مراحل نمو المتعمم -3
 استراتيجيات التعميم والتعمم. -4
 أسس تكنولوجيا التعميم وتطبيقاتيا. -5
 التقويم التربوي ونظرياتو. -6
 التربية الخاصة ومجاالتيا واستراتيجياتيا. -7
 أساليب التنمية المينية والتعمم الذاتي ونظرياتو. -8
 مصادر ومتطمبات العالقات المينية في مجال التعميم. -9

 أخالقيات مينة التعميم والتشريعات المنظمة ليا وحقوق المعمم وواجباتو. -11
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 نظريات اإلرشاد التربوي والنفسي وريادة األعمال. -11
 األبعاد المجتمعية والسياسية والثقافية والتاريخية والفمسفية المرتبطة بالمجتمع والتعميم. -12
 لثقافية.مقومات بناء الشخصية وتعزيز اليوية ا -13
 استراتيجيات التفكير ومنيجيات البحث واالستقصاء. -14
 مداخل ونظم الجودة في االعتماد. -15
 التطورات العممية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص. -16
 النظريات والمدارس الفكرية المتنوعة في مجال الكيمياء. -17
 جال تخصص الكيمياء.الظواىر والعوامل المؤثرة في م -18
 طرق البحث وعممياتو في مجال الكيمياء. -19
 تاريخ عمم الكيمياء. -21
 بنية عمم الكيمياء. -21
 طبيعة عمم الكيمياء ومصطمحاتو واخالقياتو وتكامل فروعو بما يحقق وحدتو. -22
 تطبيقات عمم الكيمياء في الحياة.يستنتج  -23

 
  :المهارات المهنية-2

 :يجب أن يكون خريج برنامج إعداد معلم الكيمياء قادًرا على أن

 يخطط لمدرس في ضوء نواتج التعمم المستيدفة. -1
 يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة لمتعميم والتعمم. -2
 يدير الصف مراعًيا الفروق الفردية بين المتعممين، ومحققا نواتج التعمم. -3
 في عمميتي التعميم والتعمم. يوظف تكنولوجيا التعميم -4
 يستخدم استراتيجيات متنوعة لألنشطة الصفية والالصفية. -5
 يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواتو.  -6
 يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.  -7
 يستخدم ميارات التعمم الذاتي في نموه الميني طوال الحياة.  -8
 يستخدم آليات بناء العالقات المينية مع المعنيين بالتعميم والمجتمع.  -9

 يوظف أسس اإلرشاد التربوي والنفسي وريادة األعمال.  -11
 يستخدم خبراتو الميدانية في تحسين المناخ المدرسي.  -11
 يحمل الوثائق والبيانات مستخدًما الطرق الكمية والكيفية. -12
 ًرا مستخدًما الفنيات المناسبة واألساليب العممية.يصمم ويعرض تقري -13
 يطبق قواعد األمن والسالمة في إجراء التجارب، ويتصرف بطريقة سميمة في حالة األزمات والطوارئ. -14
 يصمم أجيزة وأدوات ونماذج لتبسيط دروس الكيمياء. -15
 ية في مجال الكيمياء.يستخدم البرمجيات واإلنترنت والمعامل: الحقيقية واالفتراض -16
 .يختار أنسب طرق الدراسة والبحث لمعالجة موضوعات الكيمياء -17
 البيانات وتفسيرىا. ليطبق الحقائق والنظريات مستخدًما التكنولوجيا في إجراء التجارب وتحمي -18
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 :المهارات الذهنية -3

 يجب أن يكون خريج برنامج إعداد معلم الكيمياء قادًرا على أن: 
 .يقدم أفكاًرا جديدة لمقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي  -1

 يحمل نتائج تقويم المتعممين من أجل التحسين والتطوير. -2
 يحمل النظم التعميمية ويقوميا. -3
 يقوم أداءه وأداء اآلخرين.  -4
 يطبق السياسات التعميمية في المواقف الحياتية.  -5
 ية  باستخدام األدلة واألثار والبراىين.يفسر الظواىر الكيميائ -6
 يفسر القوانين والنظريات والطرق المختمفة، ويختار أفضميا لمعالجة مشكالت تدريس الكيمياء. -7
 يحمل البيانات والمعمومات النوعية والكمية في ضوء الشواىد واألدلة المتاحة ويفسرىا. -8

 
  المهارات العامة واالنتقالية: -4

 :ن خريج برنامج إعداد معلم الكيمياء قادًرا على أنيجب أن يكو

 يشارك بكفاءة ضمن فريق العمل. -1

 يستخدم قدراتو الشخصية والوسائط التكنولوجية لمتواصل والبحث عن المعمومات. -2

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مينة التعميم. -3

 يتواصل بفاعمية بمغة أجنبية. -4

 العامة لممجتمع مقترحًا حمواًل ليا.       يشارك في بحث القضايا -5

 


