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  عدادى والثانوى:اإلبرامج معلم التعليم  -أوال
 

 )عام( عربيةبرنامج اللغة ال -1

 مرحلةعلى تدريس اللغة العربية باللديه المقدرة عداد معلم ( إلى إ عاملعربية )غة ايهدف برنامج معلم الل     
 معايير الدوليةلل ا؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقمن التعليم العام اإلعدادية والمرحلة الثانوية

 والمهارات المعارف الخريجإكساب  ذلك من خالل، ويتحقق تدريس اللغةفى  واالعتماد األكاديمى لجودةل
، بفاعلية وكفاءة لفروع وعلوم اللغة العربية التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية

وحوارا وكتابة  قااستخدامها نط على، وتدريبه العربية ونظريات وقواعد وعلوم اللغة مبادئمن اإللمام ب وتمكينه
 البليغ، والقول الموجز التعبير وإجادة المختلفة، واشتقاقاتها تصريفاتها من والتمكن، ألمثلوتفكيرا االستخدام ا

 اللغة حب طالبه نفوس فى يغرس بحيث وشائق؛ صحيح لغوى  بأسلوب الفصحى بالعربية التحدث على والقدرة
ومن  قراءاته، فى اللحن من انتهوصي العربية، اللغة قواعد على لسانه على استقامة وتعويدهفيها،  واإلبداع العربية
 تدريسه فى األهمية تلك وُمبرزا   العربية، اللغة بأهمية كتاباته، وإكسابه الوعى فى ومن الركاكة نطقه، فى الخطأ

بما  والروحى، القومى وجودنا أسس عليها ترتكز التى القرآن( ولغة األمة )لغة باعتبارها اللغة القوميةلطالبه؛ 
 من اللغة هذه تقدمهقدمته و  بما ومعتز   بمقدساته، ومعتز   بلغته، معتز   جيل إعداد إلى يرمى يا  سام توجيها   يحقق

بأخالقيات مهنة التدريس  الخريج هذا إلى جانب تزويد، وأصوله جذوره إلى يشده إنسانى راقى وتراث حضارة
بما يحقق  وقضايا البيئة عمشاركا فى أنشطة خدمة المجتم، وجعله للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية

 التميز وتحسين المناخ المدرسى.
 

 )عام( نجليزيةاللغة اإل برنامج  -2

 على تدريس اللغة اإلنجليزيةلديه المقدرة عداد معلم ( إلى إ عام) اإلنجليزيةيهدف برنامج معلم اللغة      
(؛ وذلك عند مستوى الخاصةو لحكومية فى المدارس ا)من التعليم العام  اإلعدادية والمرحلة الثانوية مرحلةبال

، فى تدريس اللغات األجنبية واالعتماد األكاديمى لجودةل مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
 إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارفإكساب الخريج  ذلك من خالليتحقق و 

ونظريات وقواعد وعلوم  مبادئمن اإللمام ب ، وتمكينهبفاعلية وكفاءة ع وعلوم اللغة اإلنجليزيةلفرو  التدريسى األداء
 تصريفاتها من والتمكن، وحوارا وتفكيرا االستخدام األمثلوكتابة  قااستخدامها نط على، وتدريبه إلنجليزيةا اللغة

إلطار المرجعى األوروبى لتعلم التى أقرها ا ؛للغة ربعالمهارات اللغوية األ، وتدريبه على المختلفة واشتقاقاتها
لمستجدات ، وتمكينه من متابعة اوالكتابة( والقراءة، والكالم أو المحادثة، وهى: )االستماع، اللغات األجنبية

متفهما  ،فى المواقف اللغوية المختلفة نجليزيةاإلمع اآلخر باللغة  التواصلو  ،نجليزيةاإلبتدريس اللغة المرتبطة 
هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة ، بين األمم والشعوب ال لالختالفات الحضارية والثقافيةومتقب
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بما  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع، وجعله التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية
 يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى.

 

 لفرنسيةبرنامج اللغة ا -3

 مرحلةعلى تدريس اللغة الفرنسية باللديه المقدرة عداد معلم إلى إ  الفرنسيةيهدف برنامج معلم اللغة      
(؛ وذلك عند مستوى مناسب من الخاصةو فى المدارس الحكومية ) من التعليم العام اإلعدادية والمرحلة الثانوية

ذلك من يتحقق ، و فى تدريس اللغات األجنبية اديمىواالعتماد األك لجودةل الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
 التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارفإكساب الخريج  خالل

الفرنسية،  ونظريات وقواعد وعلوم اللغة مبادئمن اإللمام ب ، وتمكينهبفاعلية وكفاءةلفروع وعلوم اللغة الفرنسية 
 واشتقاقاتها تصريفاتها من والتمكن، وحوارا وتفكيرا االستخدام األمثلوكتابة  قااستخدامها نط علىتدريبه و 

 إلطار المرجعى األوروبى لتعلم اللغات األجنبيةالتى أقرها ا للغة؛ ربعالمهارات اللغوية األ، وتدريبه على المختلفة
بتدريس لمستجدات المرتبطة ، وتمكينه من متابعة االكتابة(و  والقراءة، والكالم أو المحادثة، وهى: )االستماع،

متفهما ومتقبال لالختالفات  ،فى المواقف اللغوية المختلفة لفرنسيةامع اآلخر باللغة  التواصلو  ،لفرنسيةااللغة 
وئها هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ض، بين األمم والشعوب الحضارية والثقافية

بما يحقق التميز وتحسين المناخ  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع، وجعله عند الممارسة العملية
  المدرسى.

 

  برنامج اللغة األلمانية  -4

 مرحلةعلى تدريس اللغة األلمانية باللديه المقدرة عداد معلم إلى إ  األلمانيةيهدف برنامج معلم اللغة      
(؛ وذلك عند مستوى مناسب من الخاصةو فى المدارس الحكومية ) من التعليم العام والمرحلة الثانويةاإلعدادية 

ذلك من يتحقق ، و فى تدريس اللغات األجنبية واالعتماد األكاديمى لجودةل الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
 التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى جاهاتواالت والكفايات المهنية والمهارات المعارفإكساب الخريج  خالل

األلمانية،  ونظريات وقواعد وعلوم اللغة مبادئمن اإللمام ب ، وتمكينهبفاعلية وكفاءةلفروع وعلوم اللغة األلمانية 
 واشتقاقاتها تصريفاتها من والتمكن، وحوارا وتفكيرا االستخدام األمثلوكتابة  قااستخدامها نط علىوتدريبه 

 إلطار المرجعى األوروبى لتعلم اللغات األجنبيةالتى أقرها ا للغة؛ ربعالمهارات اللغوية األ، وتدريبه على تلفةالمخ
بتدريس لمستجدات المرتبطة ، وتمكينه من متابعة اوالكتابة( والقراءة، والكالم أو المحادثة، وهى: )االستماع،

متفهما ومتقبال لالختالفات  ،فى المواقف اللغوية المختلفة يةأللمانامع اآلخر باللغة  التواصلو  ،أللمانيةااللغة 
هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها ، بين األمم والشعوب الحضارية والثقافية
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مناخ بما يحقق التميز وتحسين ال وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع، وجعله عند الممارسة العملية
 المدرسى.

 

 التاريخبرنامج  -5

الدراسات االجتماعية عامة بالمرحلة على تدريس لديه المقدرة عداد معلم إلى إ  التاريخيهدف برنامج معلم      
؛ وذلك عند مستوى مناسب من التعليم العام التاريخ )كتخصص أساسى( بالمرحلة الثانوية اإلعدادية، وتدريس

 ذلك من خالليتحقق ، و فى تدريس التاريخ واالعتماد األكاديمى لجودةل ا للمعايير الدوليةمن الكفاءة والفاعلية وفق
 للتاريخ التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارفإكساب الخريج 
الختالفات الحضارية فهم وتقبل االتاريخ، ومن تبتدريس لمستجدات المرتبطة متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة

هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند ، بين األمم والشعوب والثقافية
بما يحقق التميز وتحسين المناخ  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعالممارسة العملية، وجعله 

 المدرسى.
 

 الجغرافيابرنامج  -6

الدراسات االجتماعية عامة بالمرحلة على تدريس لديه المقدرة عداد معلم إلى إ  جغرافيااليهدف برنامج معلم      
؛ وذلك عند مستوى مناسب من التعليم العام الجغرافيا )كتخصص أساسى( بالمرحلة الثانوية اإلعدادية، وتدريس

ذلك من يتحقق ، و لجغرافيافى تدريس ا تماد األكاديمىواالع لجودةل من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
 التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارفإكساب الخريج  خالل

الختالفات ، ومن تفهم وتقبل اجغرافياالبتدريس لمستجدات المرتبطة متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة جغرافيالل
هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها ، بين األمم والشعوب ارية والثقافيةالحض

بما يحقق التميز وتحسين المناخ  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمععند الممارسة العملية، وجعله 
 المدرسى.

 

 علم النفسبرنامج  -7

على تدريس علم النفس لديه المقدرة  خصائى نفسىأو  عداد معلمإلى إ  لنفسعلم ايهدف برنامج معلم      
وعلى اإلرشاد النفسى فى مراحل التعليم العام؛ وذلك عند مستوى مناسب من  من التعليم العام، الثانوية مرحلةبال

، واإلرشاد النفسىفى تدريس علم النفس  واالعتماد األكاديمى لجودةل الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
 إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارفإكساب الخريج  ذلك من خالليتحقق و 
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 بتدريسلمستجدات المرتبطة متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءةلعلم النفس واإلرشاد النفسى أيضا  التدريسى األداء
هذا إلى ، بين األمم والشعوب الختالفات الحضارية والثقافيةتقبل اعلم النفس واإلرشاد النفسى، ومن تفهم و 

وجعله جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة التدريس واإلرشاد النفسى للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية، 
اركة وتأهيله للمش، بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع

 عند التخصص ىف التعمق إمكانية مع بالمجتمع، التنمية مجاالتفى كل  ىالنفس الحقل ىف العاملة اللجانفى 
 .الصلة ذات العليا الدراسات برامجب لتحاقاال

 
 

  الفلسفة واالجتماعبرنامج  -8

سفة والمنطق والتربية على تدريس الفللديه المقدرة  عداد معلمإلى إ  الفلسفة واالجتماع يهدف برنامج مع     
؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا من التعليم العام الثانوية مرحلةالوطنية والتربية القومية بال

، فى تدريس الفلسفة والمنطق والتربية الوطنية والتربية القومية واالعتماد األكاديمى لجودةل للمعايير الدولية
 إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارفب الخريج إكسا ذلك من خالليتحقق و 

لمستجدات متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة للفلسفة والمنطق والتربية الوطنية والتربية القومية التدريسى األداء
الختالفات الحضارية وتقبل ا الفلسفة والمنطق والتربية الوطنية والتربية القومية، ومن تفهم بتدريسالمرتبطة 

هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند ، بين األمم والشعوب والثقافية
 تواجه ىالت العالمية لمشكالتوقضايا البيئة وا مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعالممارسة العملية، وجعله 

بما يحقق التميز  ...إلخ؛ والعولمة ،والحرب والسالم والتقنية، األخالق ومشكلة البيئة،: مثل المعاصر اإلنسان
 .الصلة ذات العليا الدراسات برامجب لتحاقاال عند التخصص ىف التعمق إمكانية مع، وتحسين المناخ المدرسى

 
 
 
 
 

 الرياضياتبرنامج  -9

اإلعدادية  مرحلةدريس الرياضيات بالعلى تلديه المقدرة عداد معلم إلى إ  لرياضياتايهدف برنامج معلم      
 لجودةل ؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدوليةمن التعليم العام والمرحلة الثانوية

 والمهارات المعارفإكساب الخريج  ذلك من خالليتحقق ، و الرياضيات فى تدريس واالعتماد األكاديمى
متابعة ، ومن بفاعلية وكفاءة للرياضيات التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى هاتواالتجا والكفايات المهنية

هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى الرياضيات، بتدريس لمستجدات المرتبطة ا
 بالمجتمع وعالقتهما وتطبيقاتها الرياضيات علوم بين الربطوإكسابه القدرة على ضوئها عند الممارسة العملية، 

قق التميز بما يح وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعوجعله  ،والبيئية واإلنتاجية الصناعية ومؤسساته
 .وتحسين المناخ المدرسى

 الرياضيات )باللغة اإلنجليزية(برنامج  -
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على تدريس الرياضيات ه المقدرة لديعداد معلم إلى إ  (اإلنجليزية باللغة)الرياضيات يهدف برنامج معلم      
باللغة اإلنجليزية فى المدارس التجريبية ومدارس اللغات بمراحل التعليم العام؛ وذلك عند مستوى مناسب من 

، الرياضيات باللغة اإلنجليزية فى تدريس واالعتماد األكاديمى لجودةل الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
 إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارفاب الخريج إكس ذلك من خالليتحقق و 

بتدريس لمستجدات المرتبطة متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة للرياضيات باللغة اإلنجليزية التدريسى األداء
عمل فى ضوئها عند هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة التدريس للباللغة اإلنجليزية،  الرياضيات

 ومؤسساته بالمجتمع وعالقتهما وتطبيقاتها الرياضيات علوم بين الربطوإكسابه القدرة على الممارسة العملية، 
بما يحقق التميز وتحسين  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعوجعله  ،والبيئية واإلنتاجية الصناعية

 المناخ المدرسى.

 

 الكيمياءبرنامج  -10

العلوم عامة بالمرحلة اإلعدادية،  على تدريسلديه المقدرة عداد معلم إلى إ  الكيمياءيهدف برنامج معلم      
؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة من التعليم العام الكيمياء )كتخصص أساسى( بالمرحلة الثانوية وتدريس

، عامة )والكيمياء بصفة خاصة( العلومفى تدريس  مىواالعتماد األكادي لجودةل وفقا للمعايير الدوليةوالفاعلية 
 إجادة من ُتمّكنه التى مهنيةوالكفايات ال والمهارات واالتجاهات المعارف الخريج سابإكذلك من خالل يتحقق و 

العلوم عامة )والكيمياء بصفة  بتدريسلمستجدات المرتبطة متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة التدريسى األداء
يده بالمعرفة العلمية المناسبة فى مجال العلوم بصورة عامة، وبالمهارات العلمية وعمليات العلم وتزو  ،خاصة(

، وإكسابه )والكيمياء بصفة خاصة( األساسية، وبالمهارات العملية واالجتماعية فى مجال العلوم بصورة عامة
تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل لالتجاهات واالهتمامات والميول والقيم العلمية المناسبة، هذا إلى جانب 

بما يحقق التميز  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع، وجعله فى ضوئها عند الممارسة العملية
 .وتحسين المناخ المدرسى

 برنامج الكيمياء )باللغة اإلنجليزية( -
فى  العلوم عامة على تدريسلديه المقدرة لم عداد معإلى إ  (اإلنجليزية باللغة)الكيمياء يهدف برنامج معلم      

الكيمياء باللغة  المرحلتين االبتدائية واإلعدادية باللغة اإلنجليزية فى المدارس التجريبية ومدارس اللغات، وتدريس
فى المدارس التجريبية ومدارس اللغات؛ وذلك عند مستوى  اإلنجليزية )كتخصص أساسى( بالمرحلة الثانوية

فى تدريس العلوم عامة )والكيمياء  واالعتماد األكاديمى لجودةل فاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدوليةمناسب من الك
 التى والكفايات المهنية والمهارات واالتجاهات المعارف الخريج سابإكذلك من خالل يتحقق ، و بصفة خاصة(

العلوم عامة باللغة  بتدريستجدات المرتبطة لمسمتابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه
وتزويده بالمعرفة العلمية المناسبة فى مجال العلوم بصورة عامة،  ،اإلنجليزية )والكيمياء بصفة خاصة(
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وبالمهارات العلمية وعمليات العلم األساسية، وبالمهارات العملية واالجتماعية فى مجال العلوم بصورة عامة 
، وإكسابه لالتجاهات واالهتمامات والميول والقيم العلمية المناسبة، هذا إلى جانب ()والكيمياء بصفة خاصة

مشاركا فى أنشطة خدمة تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية، وجعله 
 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة المجتمع

 
 الفيزياءبرنامج  -11

 تدريس العلوم عامة بالمرحلة اإلعدادية، علىلديه المقدرة عداد معلم إلى إ  الفيزياءيهدف برنامج معلم      
؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة من التعليم العام المرحلة الثانويةب (كتخصص أساسى) الفيزياء تدريسو 

، فى تدريس العلوم عامة )والفيزياء بصفة خاصة( واالعتماد األكاديمى لجودةل والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
 إجادة من ُتمّكنه التى والكفايات المهنية والمهارات واالتجاهات المعارف الخريج سابإكذلك من خالل يتحقق و 

العلوم عامة )والفيزياء بصفة  بتدريسلمستجدات المرتبطة متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة التدريسى األداء
ه بالمعرفة العلمية المناسبة فى مجال العلوم بصورة عامة، وبالمهارات العلمية وعمليات العلم وتزويد ،خاصة(

، وإكسابه )والفيزياء بصفة خاصة(األساسية، وبالمهارات العملية واالجتماعية فى مجال العلوم بصورة عامة 
ويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل لالتجاهات واالهتمامات والميول والقيم العلمية المناسبة، هذا إلى جانب تز 

بما يحقق التميز  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع، وجعله فى ضوئها عند الممارسة العملية
 .وتحسين المناخ المدرسى

 برنامج الفيزياء )باللغة اإلنجليزية( -
تدريس العلوم عامة فى  علىلديه المقدرة  عداد معلمإلى إ  (اإلنجليزية باللغة)الفيزياء يهدف برنامج معلم      

الفيزياء باللغة  المرحلتين االبتدائية واإلعدادية باللغة اإلنجليزية فى المدارس التجريبية ومدارس اللغات، وتدريس
فى المدارس التجريبية ومدارس اللغات؛ وذلك عند مستوى  اإلنجليزية )كتخصص أساسى( بالمرحلة الثانوية

فى تدريس العلوم عامة )والفيزياء  واالعتماد األكاديمى لجودةل ءة والفاعلية وفقا للمعايير الدوليةمناسب من الكفا
 التى والكفايات المهنية والمهارات واالتجاهات المعارف الخريج سابإكذلك من خالل يتحقق ، و بصفة خاصة(

العلوم عامة باللغة  بتدريسدات المرتبطة لمستجمتابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه
وتزويده بالمعرفة العلمية المناسبة فى مجال العلوم بصورة عامة،  ،اإلنجليزية )والفيزياء بصفة خاصة(

وبالمهارات العلمية وعمليات العلم األساسية، وبالمهارات العملية واالجتماعية فى مجال العلوم بصورة عامة 
وإكسابه لالتجاهات واالهتمامات والميول والقيم العلمية المناسبة، هذا إلى جانب  ،)والفيزياء بصفة خاصة(

مشاركا فى أنشطة خدمة تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية، وجعله 
 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة المجتمع
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  الجيولوجى البيولوجى وبرنامج  -12

العلوم عامة بالمرحلة  على تدريسلديه المقدرة عداد معلم إلى إ  والجيولوجى البيولوجىيهدف برنامج      
والجيولوجيا والعلوم البيئية )كتخصص  (كتخصص أساسى)علم األحياء أو البيولوجيا اإلعدادية، وتدريس 

واالعتماد  لجودةل ءة والفاعلية وفقا للمعايير الدوليةبالمرحلة الثانوية؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفافرعى( 
 سابإكذلك من خالل يتحقق ، و بصفة خاصة( ياوالجيولوج ياالبيولوجفى تدريس العلوم عامة )و  األكاديمى

، بفاعلية وكفاءة التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى والكفايات المهنية والمهارات واالتجاهات المعارف الخريج
وتزويده بالمعرفة  ،بصفة خاصة( ياوالجيولوج ياالبيولوجالعلوم عامة )و  بتدريسلمستجدات المرتبطة متابعة ا ومن

العلمية المناسبة فى مجال العلوم بصورة عامة، وبالمهارات العلمية وعمليات العلم األساسية، وبالمهارات العملية 
، وإكسابه لالتجاهات بصفة خاصة(يا والجيولوج البيولوجيا)و واالجتماعية فى مجال العلوم بصورة عامة 

واالهتمامات والميول والقيم العلمية المناسبة، هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها 
بما يحقق التميز وتحسين المناخ  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع، وجعله عند الممارسة العملية

 .المدرسى
 

 

 الجيولوجى والبيولوجىبرنامج  -13

على تدريس العلوم عامة بالمرحلة لديه المقدرة عداد معلم إلى إ  والجيولوجى البيولوجىيهدف برنامج      
 والبيولوجيا أو علم األحياء)كتخصص فرعى( الجيولوجيا والعلوم البيئية )كتخصص أساسى( اإلعدادية، وتدريس

واالعتماد  لجودةل مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية بالمرحلة الثانوية؛ وذلك عند
 سابإكذلك من خالل يتحقق ، و بصفة خاصة(يا البيولوجو  ياوالجيولوجفى تدريس العلوم عامة ) األكاديمى

، بفاعلية وكفاءة ىالتدريس األداء إجادة من ُتمّكنه التى والكفايات المهنية والمهارات واالتجاهات المعارف الخريج
وتزويده بالمعرفة  ،(يا بصفة خاصةالبيولوجو  ياوالجيولوجالعلوم عامة ) بتدريسلمستجدات المرتبطة متابعة اومن 

العلمية المناسبة فى مجال العلوم بصورة عامة، وبالمهارات العلمية وعمليات العلم األساسية، وبالمهارات العملية 
، وإكسابه لالتجاهات (يا بصفة خاصةالبيولوجو  ياوالجيولوج)ورة عامة واالجتماعية فى مجال العلوم بص

واالهتمامات والميول والقيم العلمية المناسبة، هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها 
بما يحقق التميز وتحسين المناخ  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع، وجعله عند الممارسة العملية

 .المدرسى
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  األولى( )الحلقة األساسى التعليم برامج معلم -ثانيا
 برنامج اللغة العربية )أساسى( -14

اللغة العربية  أساسيات على تدريسلديه المقدرة عداد معلم ( إلى إ أساسىلعربية )يهدف برنامج معلم اللغة ا     
؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير وخاصة االبتدائية منها(التعليم األساسى ) مرحلةب

 المعارفإكساب الخريج أساسيات  ذلك من خالليتحقق ، و فى تدريس اللغة واالعتماد األكاديمى لجودةل الدولية
 لفروع وعلوم اللغة العربية التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات

سيقوم  ىالت المادةلديه، وتمكينه من اإللمام بأساسيات  والقومى الوطنى باالنتماء الشعورتنمية و ، بفاعلية وكفاءة
 وحدة مفهوم ضوء ىف معها تتكامل أن يجب ىالت بالمعارف األخرى  وربطها تحليلها، على وقدرته سها،يدر بت

 فى األساسية اللبنة يشكلون  طفال الذيناأل مع الجيد التعاملبأساليب ومهارات  وتزويدهووحدة المعرفة،  الفكر
 الوعى من األدنى الحدو  ،بأساسيات اللغة العربية، وأساسيات الثقافة العامة وتمكينه من اإللمام المجتمع، بناء

، التالميذ لدى النمو وانببج المتعلقة الخبرات، وأساسيات االتلمجا بشتى التى تتعلق العامة باألمور والمعرفة
 بصمةفيترك بذلك  تالميذه، وبين بينه الوجدانى التواصلو  الثقة من جسر بناءيكون قادرا على  وذلك حتى

، وهو األمر الذى مبكرة منذ سن عام بشكل التعليمعن و  ،المدرسة عن األطفال لدى إيجابية )اتجاهات إيجابية(
اتجاهات  على الحق ا أثره ويمتد ،المرحلة االبتدائيةالتعليم ب أهداف حقيقتينعكس أثره اإليجابى فى المساهمة فى 

، هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى المتقدمة التعليم مراحل ىالمتعلمين ف قدراتو 
ق التميز بما يحق وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعضوئها عند الممارسة العملية، وجعله 

 .وتحسين المناخ المدرسى
 

 برنامج اللغة اإلنجليزية )أساسى( -15

على تدريس أساسيات اللغة لديه المقدرة عداد معلم ( إلى إ أساسى) اإلنجليزيةيهدف برنامج معلم اللغة      
ب من الكفاءة وذلك عند مستوى مناس التعليم األساسى )وخاصة االبتدائية منها( مرحلةاإلنجليزية كلغة ثانية ب

إكساب  ذلك من خالليتحقق ، و فى تدريس اللغة واالعتماد األكاديمى لجودةل والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
لفروع وعلوم  التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارفالخريج 

إلطار المرجعى األوروبى لتعلم اللغات التى أقرها ا ربعمهارات اللغوية األلا ، وإتقانبفاعلية وكفاءة اللغة العربية
لمستجدات على متابعة ا، وإكسابه القدرة والكتابة( والقراءة، والكالم أو المحادثة، وهى: )االستماع، األجنبية

بما يحقق  ة المحليةوالبيئ فى أنشطة خدمة المجتمع على المشاركة القدرةو  ،نجليزيةاإلبتدريس اللغة المرتبطة 
مع  على التواصل يكون قادرافى نهاية هذا البرنامج أن  من الخريج ، ويتوقعالتميز وتحسين المناخ المدرسى

بين األمم  متفهما ومتقبال لالختالفات الحضارية والثقافية ،فى المواقف اللغوية المختلفة نجليزيةاإلاآلخر باللغة 
 خالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية.هذا إلى جانب تزويده بأ، والشعوب
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 الدراسات االجتماعية )أساسى(برنامج  -16

الدراسات على تدريس لديه المقدرة عداد معلم ( إلى إ أساسى) الدراسات االجتماعيةيهدف برنامج معلم      
لك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وذ التعليم األساسى )وخاصة االبتدائية منها( مرحلةب االجتماعية

ه ساباكتذلك من خالل يتحقق ، و االجتماعياتتدريس فى  واالعتماد األكاديمى لجودةل وفقا للمعايير الدولية
 األداء إجادة من ُتمّكنه التى التاريخية والجغرافية واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارف ألساسيات
هذا إلى جانب تزويده  ،لمستجدات المرتبطة بمجال التخصصا ومن متابعة علية وكفاءة،بفا التدريسى

 مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعبأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية، وجعله 
 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة

 

 برنامج الرياضيات )أساسى( -17

على تدريس أساسيات الرياضيات لديه المقدرة عداد معلم ( إلى إ أساسى) الرياضياتيهدف برنامج معلم      
وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير  التعليم األساسى )وخاصة االبتدائية منها( مرحلةب

 أساسياتالخريج  سابإكذلك من خالل حقق يت، و الرياضيات تدريسفى  واالعتماد األكاديمى لجودةل الدولية
هذا  بفاعلية وكفاءة، التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى والكفايات المهنية والمهارات واالتجاهات المعارف

مشاركا فى أنشطة ، وجعله إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية
 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى ايا البيئةوقض خدمة المجتمع

  

 برنامج العلوم )أساسى( -18

 مرحلةعلى تدريس أساسيات العلوم بلديه المقدرة عداد معلم ( إلى إ أساسى) العلوميهدف برنامج معلم      
 وفقا للمعايير الدولية وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية التعليم األساسى )وخاصة االبتدائية منها(

 المعارف أساسياتالخريج  سابإكذلك من خالل يتحقق ، و علومتدريس الفى  واالعتماد األكاديمى لجودةل
وتزويده بالمعرفة  بفاعلية وكفاءة، التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى والكفايات المهنية والمهارات واالتجاهات

بصورة عامة، وبالمهارات العلمية وعمليات العلم األساسية، وبالمهارات العملية  العلمية المناسبة فى مجال العلوم
واالجتماعية فى مجال العلوم بصورة عامة، وإكسابه لالتجاهات واالهتمامات والميول والقيم العلمية المناسبة، 

مشاركا فى وجعله  ،عند الممارسة العمليةهذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها 
 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة أنشطة خدمة المجتمع
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 برنامج التربية الخاصة -19

 ى ذو  مع والتعامل للعمل مؤهلين تربويين اختصاصيينإلى إعداد  التربية الخاصة برنامجيهدف      
 مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية ؛ وذلك عند مستوى المختلفة بفئاتهم الخاصة جاتالحتياا
 تخصص دون  عام التربية الخاصة برنامج  برنامجيعد و  ،فى مجال التربية الخاصة واالعتماد األكاديمى لجودةل

 المعوقين أو سمعيا   المعوقين أو عقليا   المتفوقين أو عقليا   المعوقين كفئة الخاصة التربية فئات من بفئة معينة
 مقررات جاءت لهذاو  الخاصة، التربية مظلة تحت تندرج ىالت الفئات من ذلك وغير التوحد أو بصريا   أو ركياح

 بكل تستهدف تزويد الخريجين الخاصة، للفئات شاملة وإرشادية ونفسية تربوية البرنامج فى سنواته األربع
 هذا حقول من حقل ىأ ىف العمل للخريج يمكن بحيث واإلرشادية والنفسية التعليميةو  التربوية األساسية القضايا
تطبيق آليات تشخيص وتقويم أفراد كل فئة من فئات التربية الخاصة، وعلى يكون قادرا على وأن  ،الميدان

 ينتسب عندما التخصص ىف يستزيد أنبعد ذلك  للخريجو  ،أسرهمعليهم وعلى االرشاد والتوجيه النفسى والتربوى 
هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ، باالختصاص الصلة ذات لياالع الدراسات برامج إلى

بما يحقق التميز  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعضوئها عند الممارسة العملية، وجعله 
 .وتحسين المناخ المدرسى

 

 األطفال رياض برامج معلم -ثالثا
 برنامج رياض األطفال -20

وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة  ؛دف برنامج معلم رياض األطفال إلي إعداد معلم رياض األطفاليه     
ذلك من خالل يتحقق و  فى مجال رياض األطفال، واالعتماد األكاديمى لجودةل والفاعلية وفقا للمعايير الدولية

 ومعارف اختصاصية وأخرى  نفسية ومعارف تربوية معارف إلى باإلضافة عامة ثقافية بمعلومات خريجال تزويد
 - رياضية مفاهيم - علمية مفاهيم - لغوية خبرات) األطفال رياض مناهج وموضوعات خبرات تناسب متنوعة
بفاعلية  والتعامل  التدريسى األداء إجادة من(، وذلك لتمكين الخريج إلخ... فنية خبرات – اجتماعية خبرات
التعامل بطريقة مالئمة مع طفل الروضة بما يحقق نموه  منه نتمكيو  مع الطفل برياض األطفال، وكفاءة

، واكتشاف مواهب الطفل وأساليب تنميتها، وتحديد فى األطفالغرس المبادئ والقيم الخلقية و  الشامل والمتكامل،
مشكالت الطفل وأسبابها وكيفية التعامل معها، والتفاعل مع األسرة والمعنيين لتحسين أداء الطفل وسلوكه، 

مراعاة الفروق الفردية ، وتلبية احتياجات طفل الروضة، و ومراعاة خصائص النمو فى تعامله مع طفل الروضة
بين األطفال، واستخدام أساليب الثواب والعقاب المناسبة فى تعزيز طفل الروضة، ومراعاة المساواة والشفافية 

ات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند هذا إلى جانب تزويد الخريج بأخالقي، والتسامح مع جميع األطفال
بما يحقق التميز وتحسين المناخ  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعالممارسة العملية، وجعله 

 .المدرسى
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 التعليم برامج معلم وأخصائى تكنولوجيا -رابعا
 والمعلومات التعليم تكنولوجيا شعبة -21

ين فى مجال الحاسب اآللى، وأخصائيين فى عداد معلمإلى إ  ليم والمعلوماتتكنولوجيا التعيهدف برنامج      
 تصميمو  ،على تدريس علوم الحاسب بمراحل التعليم العامالمقدرة  ملديهتقنيات التعليم والمعلومات؛  مجال

 معايير الدولية؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للوإدارتها وتوظيفها وإنتاجها التعليم تقنيات
إكساب الخريج  ذلك من خالليتحقق ، و مجال تكنولوجيا التعليم والمعلوماتفى  واالعتماد األكاديمى لجودةل

، بفاعلية وكفاءةوالتقنى  التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارف
هذا إلى جانب ، ...إلخوإدارتها العمل وورش الندوات وتنظيم التعليم رمجياتوب التعليمية التقنيات وتصميموإنتاج 

مشاركا فى أنشطة خدمة تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية، وجعله 
 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة المجتمع

 

 الصناعية و الفنية نويةالثا المدارس برامج معلم -خامسا

 الصناعية الثانوية المدارس برامج معلم )أ(
 )تصميم وزخرفة وإعالن(  الزخرفية الصناعاتبرنامج  -22

على تدريس الزخرفة وفنونها بالمدرسة لديه المقدرة  عداد معلمإلى إ  الزخرفية الصناعاتيهدف برنامج      
واإلنتاج الفنى  لعمل فى مجاالت التجميل المعمارى تطلبات سوق ابم ونظائرها، وملم الصناعية الفنية الثانوية

فى  واالعتماد األكاديمى لجودةل ؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدوليةوالصناعى
الزخرفى تنسيق اللونى الخاصة بال للخريجتنمية القدرات العقلية  ذلك من خالليتحقق ، و الخرفة وفنونهاتدريس 

الخامات المستخدمة فى  بمعرفة خواصالمتعلق تنمية التفكير التكنولوجى ، و الواجهاتللمساحات والمجسمات و 
التعامل مع الوسائط التعليمية الحديثة  لدى الخريج، وإكسابه فنون  كيفية توظيفها ومدى مالءمتها للبيئةالزخرفة و 

 والكفايات المهنية والمهارات المعارف هإكسابو  ،يقيةالطالب لعمل المشاريع التطب بهدف قيادة مجموعات
لمستجدات المرتبطة متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءةللزخرفة  التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات

، هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية، الزخرفة بتدريس
 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة شاركا فى أنشطة خدمة المجتمعموجعله 

 

 

 المعمارية الصناعاتبرنامج  -23
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على تدريس فنون العمارة بالمدرسة الثانوية لديه المقدرة  عداد معلمإلى إ  المعمارية الصناعاتيهدف برنامج      
والتصميم المعمارى والتخطيط لعمل فى مجاالت التجميل ت سوق ابمتطلبا الفنية الصناعية ونظائرها، وملم

فى  واالعتماد األكاديمى لجودةل العمرانى؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
الخامات  بمعرفة خواصالمتعلق تنمية التفكير التكنولوجى  ذلك من خالليتحقق ، و تدريس فنون العمارة

التعامل مع الوسائط  لدى الخريج، وإكسابه فنون  كيفية توظيفها ومدى مالءمتها للبيئةو  العمارةستخدمة فى الم
 والمهارات المعارف، وإكسابه الطالب لعمل المشاريع التطبيقية التعليمية الحديثة بهدف قيادة مجموعات

متابعة ، ومن بفاعلية وكفاءةللعمارة  يسىالتدر  األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية
هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند العمارة،  بتدريسلمستجدات المرتبطة ا

بما يحقق التميز وتحسين المناخ  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع، وجعله الممارسة العملية
 .المدرسى

 
 )نجارة و أثاث( لخشبيةا صناعاتالبرنامج  -24

على تدريس فنون النجارة وصناعة األثاث لديه المقدرة  عداد معلمإلى إ  الخشبية الصناعاتيهدف برنامج      
النجارة وصناعة األثاث والموبيليا؛ لعمل فى بمتطلبات سوق ا بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية ونظائرها، وملم

فى تدريس  واالعتماد األكاديمى لجودةل ن الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدوليةوذلك عند مستوى مناسب م
توظيف الخامات بالمتعلق تنمية التفكير التكنولوجى  ذلك من خالليتحقق ، و فنون النجارة وصناعة األثاث

توظيفها ومدى كيفية و  األثاث والنجارةفى وكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة المستخدمة  نتاجوعناصر اإل
 التعامل مع الوسائط التعليمية الحديثة بهدف قيادة مجموعات لدى الخريج، وإكسابه فنون  مالءمتها للبيئة

 من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارف، وإكسابه الطالب لعمل المشاريع التطبيقية
 بتدريسلمستجدات المرتبطة متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة للنجارة وصناعة األثاث التدريسى األداء إجادة

هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة ، النجارة وصناعة األثاث
 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمع، وجعله العملية

 

 

  لمعدنيةا الصناعاتج برنام -25

على تدريس فنون تشغيل المعادن وتشكيلها لديه المقدرة  عداد معلمإلى إ  المعدنية الصناعاتيهدف برنامج      
مجال الصناعات المعدنية؛ وذلك لعمل فى بمتطلبات سوق ا بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية ونظائرها، وملم

فى تدريس فنون  واالعتماد األكاديمى لجودةل ية وفقا للمعايير الدوليةعند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعل
 المعدنية توظيف الخاماتبالمتعلق تنمية التفكير التكنولوجى  ذلك من خالليتحقق ، و الصناعات المعدنية

ها كيفية توظيفو تشغيل المعادن وتشكيلها فى وكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة المستخدمة  نتاجوعناصر اإل
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 التعامل مع الوسائط التعليمية الحديثة بهدف قيادة مجموعات لدى الخريج، وإكسابه فنون  ومدى مالءمتها للبيئة
 من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارف، وإكسابه الطالب لعمل المشاريع التطبيقية

تشكيل  بتدريسلمستجدات المرتبطة متابعة ا، ومن كفاءةبفاعلية و  لألشغال المعدنية التدريسى األداء إجادة
هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية، ، المعادن وتشغيلها

 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعوجعله 
 

 النسيجية الصناعاتبرنامج  -26

على تدريس فنون الصناعات النسيجية لديه المقدرة  عداد معلمإلى إ  النسيجية الصناعاتيهدف برنامج      
مجال صناعة النسيج؛ وذلك عند لعمل فى بمتطلبات سوق ا بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية ونظائرها، وملم

فى تدريس فنون  واالعتماد األكاديمى لجودةل ليةمستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدو 
 النسيج توظيف خاماتبالمتعلق تنمية التفكير التكنولوجى  ذلك من خالليتحقق ، و الصناعات النسيجية

كيفية توظيفها و مجال صناعة النسيج، فى وكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة المستخدمة  نتاجوعناصر اإل
 التعامل مع الوسائط التعليمية الحديثة بهدف قيادة مجموعات لخريج، وإكسابه فنون لدى ا ومدى مالءمتها للبيئة

 من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارف، وإكسابه الطالب لعمل المشاريع التطبيقية
 بتدريسالمرتبطة لمستجدات متابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءة للصناعات النسيجية التدريسى األداء إجادة

سواء كانت متعلقة بالمشروعات الصغيرة أو بالمعدات واآلالت وأجهزة االختبارات المختلفة الصناعات النسيجية 
متعلقة بالشعيرات أو الخيوط أو األقمشة لتقدير مواصفاتها الفنية مع مقدرته على إجراء الحسابات الخاصة  أو

هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس ، ج وتقدير تكلفتهابتشغيل وإنتاج المنتجات فى مراحل اإلنتا
بما يحقق  وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعللعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية، وجعله 

 .التميز وتحسين المناخ المدرسى
 

 

 

 منسوجاتال وصباغة طباعةالبرنامج  -27

 طباعةعلى تدريس فنون لديه المقدرة  عداد معلمإلى إ المنسوجات  وصباغة الطباعةيهدف برنامج      
مجال طباعة لعمل فى بمتطلبات سوق ا بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية ونظائرها، وملم المنسوجات وصباغة

واالعتماد  لجودةل وصباغة النسيج؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
تنمية التفكير التكنولوجى  ذلك من خالليتحقق ، و فى تدريس فنون الطباعة والصباغة النسيجية ألكاديمىا

وكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة المستخدمة  نتاجوعناصر اإلالطباعة والصباغة  توظيف خاماتبالمتعلق 
التعامل  ى الخريج، وإكسابه فنون لد كيفية توظيفها ومدى مالءمتها للبيئةو مجال طباعة وصباغة النسيج، فى 
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 المعارف، وإكسابه الطالب لعمل المشاريع التطبيقية مع الوسائط التعليمية الحديثة بهدف قيادة مجموعات
للطباعة والصباغة النسيجية  التدريسى األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات

هذا إلى جانب  ،المنسوجات وصباغة طباعةفنون  بتدريسلمستجدات المرتبطة ا متابعة، ومن بفاعلية وكفاءة
مشاركا فى أنشطة خدمة تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة العملية، وجعله 

 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة المجتمع
 

 برنامج المالبس الجاهزة -28

على تدريس فنون صناعة المالبس الجاهزة لديه المقدرة  عداد معلمإلى إ  المالبس الجاهزةيهدف برنامج      
مجال المالبس الجاهزة؛ وذلك عند لعمل فى بمتطلبات سوق ا بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية ونظائرها، وملم

فى تدريس فنون صناعة  واالعتماد األكاديمى ةلجودل مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدولية
 نتاجوعناصر اإل خاماتالتوظيف بالمتعلق تنمية التفكير التكنولوجى  ذلك من خالليتحقق ، و المالبس الجاهزة

كيفية توظيفها ومدى مالءمتها و مجال المالبس الجاهزة، فى وكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة المستخدمة 
الطالب لعمل  التعامل مع الوسائط التعليمية الحديثة بهدف قيادة مجموعات وإكسابه فنون لدى الخريج،  للبيئة

 األداء إجادة من ُتمّكنه التى واالتجاهات والكفايات المهنية والمهارات المعارف، وإكسابه المشاريع التطبيقية
فنون  بتدريسات المرتبطة لمستجدمتابعة ا، ومن بفاعلية وكفاءةلفنون صناعة المالبس الجاهزة  التدريسى

هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة  صناعة المالبس الجاهزة،
 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعالعملية، وجعله 
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وخاصة )على تدريس المواد التجارية لديه المقدرة  عداد معلمإلى إ  التجارية الثانوية المدارسيهدف برنامج      
لعمل فى ت سوق ابمتطلبا بالمدرسة الثانوية التجارية، وملم (المحاسبة واالقتصاد واإلدارة وأعمال السكرتارية

 لجودةل ؛ وذلك عند مستوى مناسب من الكفاءة والفاعلية وفقا للمعايير الدوليةاالقتصاد والمحاسبة واإلدارةمجال 
ذلك يتحقق و ، المحاسبة واالقتصاد واإلدارة وأعمال السكرتارية أساسيات علومفى تدريس  واالعتماد األكاديمى

 األداء إجادة من ُتمّكنه التى والكفايات المهنية ات واالتجاهاتوالمهار  المعارف الخريج سابإكمن خالل 
هذا إلى جانب تزويده بأخالقيات مهنة التدريس للعمل فى ضوئها عند الممارسة  بفاعلية وكفاءة، التدريسى

 .بما يحقق التميز وتحسين المناخ المدرسى وقضايا البيئة مشاركا فى أنشطة خدمة المجتمعالعملية، وجعله 
 


