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  هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
  معايير االعتماد الخاص

  تخصص معلم صف 
  

  :مخرجات التعلم للخطة الدراسية/ أهداف  البرنامج :أوالً

  .مخرجات تعلم واضحة ومعلنة/ أهداف يجب أن يكون لكل تخصص 
   الخطة الدراسية  :ثانياً

كالوريوس ـل درجة البـة لنيـة الدراسيـيكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخط  ) أ
  :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي ) 132(تخصص معلم صف  في

 الساعات المعتمدة  

 .ساعة معتمدة أو حسب قرارات مجلس التعليم العالي) 27( متطلبات الجامعة

 على األقل من مجموع الساعات المعتمدة%) 15( طلبات الكليةمت

 اإلجبارية :متطلبات التخصص
 االختيارية والمساندةو

 . من مجموع الساعات المعتمدة على األقل%) 60(

 .ساعات معتمدة حدا أعلى) 6( )إن وجدت(مواد حرة 

  
  :حو اآلتيعلى النتوزع مواد الخطة الدراسية لتغطي المجاالت المعرفية ) ب
    :المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية  -1

  الحد األدنى للساعات المعتمدة  المجال المعرفي

   9  أساليب اللغة العربية  

  9  أساليب التربية اإلسالمية 

  9  أساليب الدراسات االجتماعية 

  12  أساليب العلوم والرياضيات 

يب العامة فـي  المناهج واألسال: المناهج والتربية العامة 
التربية، تكنولوجيا التعليم والمعلومات، تصميم التـدريس،  

  .التربية الفنية، التربية المهنية

9  

  :المجاالت المساندة -2
  9  .علم النفس التربوي، مناهج البحث العلمي، القياس والتقويم واإلدارة الصفية

ه وذلك حسب ما يرتأيه القسم يجوز إضافة أي مجال معرفي آخر غير المجاالت المحددة أعال -
  .مناسباً

  .وا1نشطة التقييميةمن مجموع الساعات الصفية % 25يخصص  :المواد العملية  -3
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  .حداً أدنى معتمدة ساعات) 9( :الميدانيالتدريب   -4
يشترط في برنامج التدريب الميداني أن يكون برنامجاً متكامل العناصر من حيث األهداف  - 

  .التنفيذ والتقويم والمحتوى وآلية
يكون التدريب الميداني لمدة فصل دراسي كامل، يبدأ ببداية الفصل الدراسي المدرسي،  - 

 .وينتهي بنهايته

 .1:20بواقع  أكثر أويشرف على طلبة التدريب الميداني عضو هيئة تدريس  - 

 يطلب من كل طالب متدرب مع نهاية الفصل المدرسي أن يعد ملف الخبرة الميداني - 
(Portfolio of Teaching)    يبين فيه ما أنجزه خالل الفصل بإشراف مشرف التدريب

 .الميداني وبتوجيه منه

يسمح للطالب التسجيل للتدريب الميداني بعد استكمال دراسته بنجاح مواد التخصص و  - 
 . المواد التربوية و المهنية و الفنية في الخطة الدراسية

  

  :تدريسية والكوادر المساعدةأعضاء الهيئة ال :ثالثاً 
  أعضاء الهيئة التدريسية) أ

   :العدد المطلوب -
عضو هيئة تدريس واحد على األقل لكل مجال من مجاالت التخصص األساسية، توفير 

ويجوز في حاالت خاصة أن يراعى التداخل بين مجالين على األكثر وفي هذه الحالة 
أعضاء ) 3(عضاء هيئة التدريس عن أو عند إنشاء البرنامج يجب أن ال يقل عدد أ

  .متفرغين من حملة الدكتوراه في التخصص 

  :نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس -

 .على األكثر )1:30( -

  :ابية للتخصص تراعى األمور اآلتيةاحتساب الطاقة االستيع ألغراض -

 .حملة درجة الدكتوراه المتفرغين  -1

من حملة درجة %) 20(تزيد على  حملة درجة الماجستير المتفرغين وبنسبة ال -2
 .الدكتوراه المتفرغين 

من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين لتغطية %) 20(تضاف في كل األحوال نسبة  -3
 .العمل اإلضافي وعمل غير المتفرغين
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ضرورة تسلسل شهادات عضو هيئة التدريس من البكالوريوس إلى الدكتوراه   -4
األخذ باالعتبار التداخل والترابط في بحيث تكون في نفس التخصص ما أمكن مع 

 .المجاالت المعرفية

 

 :الحد األقصى للعبء التدريسي األسبوعي

  :أعضاء هيئة تدريس ومحاضرون متفرغون -

  .ساعات لألستاذ 9 -
  .ساعة لألستاذ المشارك أو المساعد 12 -
 .ساعة للمدرس  15 -

بموافقة  على أن يكون ذلك( ساعات حدا أقصى  6 .محاضرون غير متفرغين  -
 . )الجهة التي يعمل فيها متفرغا

  

  :الكوادر الفنية المساعدة) ب
 :مشرفو التدريب الميداني .1

يعين العدد الالزم من مشرفي التدريب الميداني من حملة الماجستير كحد أدنى في مجال  - 
سنوات في مجال اإلشراف التربوي أو  3المناهج وطرق التدريس مع خبرة ال تقل عن 

  .أو اإلدارة التربويةالتدريس 
 . 1:20مشرفي التدريب الميداني أثناء اإلشراف عن  إلىال تزيد نسبة الطلبة  أنيجب  - 

 .أسبوعياساعة عملية  24ال يتجاوز العبء التدريسي العملي للمشرف عن  - 

 : مشرفو المختبرات .2

ص العدد الالزم من مشرفي المختبرات من حملة درجة البكالوريوس في التخصيعين 
على األقل بحيث ال تزيد نسبة الطلبة إليهم في المختبر الواحد أثناء التدريس على 

  .ساعة عملية أسبوعيا 18وال يتجاوز العبء التدريسي للمشرف عن ) 1:20(

  )إن وجدت: (فنيو المختبرات .3
  .فني واحد على األقل لكل قسم من حملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط يعين
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  : الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات : رابعاً

  :تلتزم الجامعة بتوفير اآلتي
  :الكتب) أ

خمسة  عناوين  مختلفة على األقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبواقع  توفير  -
 .نسختين  على األقل من كل عنوان

 .ختلفةتوفير خمسين عنواناً على األقل من الكتب المتقدمة في مجاالت التخصص الم -

 .عنوانا في التخصص 300يجب أن ال يقل مجموع العناوين عن وفي جميع األحوال  -

يراعى في اختيار الكتب والمراجع والدوريات توفير عدد مناسب باللغات األجنبية  -
 .الضرورية للتخصص وبالذات التخصصات التي تدرس باللغة اإلنجليزية

آلخر سنتين لتغطية كافة المجاالت من العناوين بإصدارات حديثة وذلك % 10توفير  -
 .المعرفية للتخصص

  :الدوريات) ب

بنوعيها الورقي وااللكتروني ويكون ذلك لخمس سنوات  مجال معرفيتوفير دوريات لكل 
من %) 50(وفي جميع الحاالت  يتوجب على الجامعة توفير ما ال يقل عن . سابقة على األقل

  . ورقيةمجموع الدوريات المطلوبة للتخصص بصورة 
  :المعاجم والموسوعات والمصادر األخرى) ج

  . يجب توفير العدد الكافي من المعاجم والموسوعات والمراجع الالزمة  للتخصص
  

  )إن وجدت: (المختبرات والمشاغل :خامساً 
  :المختبرات) أ

. طالبا  20، والطاقة القصوى في كل حصة  2م60يكون الحد األدنى لمساحة كل مختبر 
وان ال يتجاوز ) مجهزا بعشرين حاسوبا حديثا على األقل ( تشمل مختبرا للحاسوب  أنعلى 

ساعة عملية أسبوعيا وان يكون حاصال على  18العبء التدريسي لمشرف المختبر عن 
  . بكالوريوس في التخصص كحد أدنىدرجة ال

 :مختبر الحاسوب التعليمي -

لمساحة  األدنىيكون الحد  أنعلى يجب على الكلية توفير مختبر للحاسوب تعليمي  - 
  .طالباً) 20(والسعة القصوى في كل شعبة  2م60المختبر 
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  :تجهيزات مختبر الحاسوب التعليمي - - - - 

جهاز حاسوب مع ملحقاتها بمواصفات عالية وقابلة للتطوير والتوسع وان ) 20( - 
  .بمواصفات متقدمة serverتكون متصلة مع شبكة االنترنت ويخدمها 

 )2(د طابعة عد - 

 Data Showجهاز عرض بيانات  - 

  أخرى أجهزة - 
 :مختبر العلوم الطبيعية  -

لمساحة  األدنىيكون الحد  أنيجب على الكلية توفير مختبر للعلوم الطبيعية على  - 
  .طالباً) 20(والسعة في كل شعبة  2م60المختبر 

  :تجهيزات مختبر العلوم الطبيعية −

  .)1(انظر الملحق رقم            
  :المشاغل ) ب     

وتكون السعة القصوى . للطالب 2م4على األقل وبمعدل 2م60تكون مساحة المشغل الواحد 
  .طالباً حدا أقصى 15للمشغل 

  .)تحدد أسماء المشاغل والتجهيزات الالزمة لكل منها حسب التخصص( 
 :مشغل إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية  -

  :تجهيزات المشغل 

  .) 4(عدد × سم80× سم120× سم 240 بإبعادة طاوالت خشبي - 
 .20مقاعد ستوول عدد  - 

رد خشب، منشار خشبي، مواد ب أدواتكماشات، مسامير، مقصات، (عدد يدوية بسيطة  - 
 ...)الصقة

 .لوح ابيض - 

 .طاولة مونتاج - 

 .)3(خزائن خشبية عدد  - 

  .جهاز عرض الشفافيات - 
  )ال يوجد (   :المرافق الخاصة) ج
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  : التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية :ادساً س  

  .)حسب التخصص: (يجب توفير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية التالية  
 .أجهزة عرض وأجهزة مساندة للتدريس إلكترونية وتقليدية -

  .متعلقة بالتخصص) الكترونية وغيرها(ما يكفي من مواد   -
أو   SASة واإلحصائية المناسبة مثل توفير عدد من البرامج التعليمي -

SPSS )عند الضرورة.( 

  .جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس  -
جهاز عرض شفافيات، جهاز عرض بيانات، طابعات، آالت تصوير وثائق، جهاز : أمثلة(

  ).الخ...تلفزيون وفيديو للغايات التعليمية، خرائط، نماذج تعليمية 
  

  :دارةاإل /المتطلبات العامة  : سابعاً
  :على مستوى القسم أو التخصص      

  .سنوات في مجال التدريس 3رئيس قسم في مجال التخصص بخبرة ال تقل عن  -1
 . مكتب خاص برئيس القسم وسكرتيرة متفرغة لشؤون القسم  -2

 .التجهيزات الالزمة لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية -3

ي على كافة المعلومات موقع الكتروني للقسم على الشبكة الداخلية للجامعة يحتو -4
 .األكاديمية

 .وجود آلية لمراجعة الخطط الدراسية للبرامج دوريا -5

أرشيف متكامل للمواد الدراسية والطلبة واإلرشاد والخريجين ومحاضر جلسات مجلس  -6
 .القسم واللجان األكاديمية المختلفة

 .التدريس فيهتوفير آلة تصوير في كل قسم أكاديمي لخدمة العمل اإلداري وأعضاء هيئة  -7

 .توفير لوحات إعالنية كافية في الكلية تقليدية أو الكترونية -8

تحديد الهدف والمادة : ( وضع وصف للمساقات بحيث يعتمد مبدأي الشمولية والوضوح  -9
 ).المطلوبة 

وجود نشرات ورقية والكترونية الزمة للتعريف بالتخصص وأهدافه والخطة الدراسية  - 10
 .ومخرجات التعليم ونحوه 

 .وضع آلية لمراقبة تنفيذ المدرسين لهذا الوصف وتوفير بنوده  - 11

  ).لعرض األفالم الوثائقية ( توفير غرفة فيديو  - 12
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  : الطلبة : ثامناً

 .ضرورة تحديد أساليب تقييم الطلبة - 

  : استخدام وسائل مختلفة لتقييم أداء الطلبة مثل - 
  ...).ة  الخاالختيار المتعدد، المقال: نوعية االمتحانات(االمتحانات  -1
  . مشاريع التخرج -2
  .تقارير التدريب الميداني -3
  .بحوث الطلبة وتقاريرهم -4

)1( رقم ملحق  

 مختبر العلوم الطبيعية تجهيزات

Item �o. Item Description 

1. 

 

Science Teaching Models: 

•••• Eye Model 

•••• Ear Model 

•••• Skin Model 

•••• Human Skeleton Model 

•••• Human Torso Model 

•••• Plant Models 

•••• Animal Models 

•••• Cell Models 

•••• Embryo Models 

 

2. 

 

Audio – Visual Aids: 

 

3. 

 

Equipments : 

•••• Microscope 

•••• Analytical Balance 

•••• PH Meters 

•••• Water Distribution Apparatus 

 

4. 

Glass Ware: 

•••• Test Tubes(Different Sizes) 

••••  Beakers(different sizes ) 

••••  Volumetric Flasks( diff. Sizes) 

••••  Graduated Cylinders( dif. Sizes) 

5.  
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Item 
No. 

Item Description Unit Quantity 

1. 
 

Closed Circuit T V : 
• T V Set 
• VCR 
• Video Camera 
 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
 

2. 
 

Computers : 
• Personal Computer 
• Laser Jet Printer 
• Scanner 
 

 
1 
1 
1 
 

 
2 
1 
2 
 

3. Instructional Video Tapes : 
Video Tapes to be used in teaching 
the following subjects: 
• Science  
• Environment 
 
 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
10 
10 
 

Item 
No. 

Item Description Unit Quantity 

1. 
 

Storage Room Cabinets and shelves 
 

meter 60m 

2. 
 

Students work stations with chairs 
 

1 20 

3. 
 

Teacher Work station and chair 1 1 
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Item 
No. 

Item Description Unit Quantity 

1. 
 

Light Box & Optical Kit 
 
 

1 10 

2. 
 

Heat Kit 
 

1 10 

3. 
 

Magnet Kit 1 10 

4. Sound Kit 1 10 
 

5 
 

Electricity Kit 1 10 

6. Weather Kit 
 

1 10 

7. Atoms and Molecules Kit 
 

1 10 

8. Rocks & Minerals Set 
 

1 5 

9. Water Pollution Kit 
 

1 5 

10. Acid Rain Pollution Study Kit 
 

1 5 

11. Air Pollution Set 
 

1 5 

12. Soil Testing Kits 
 

1 5 

13. Geometry/mathematics Kit 
 

1 5 

14. Materials Kit (Solids) 
 

1 5 

15. Color Kit 
 

1 5 

16. Electromagnetic Kit 
 

1 5 

17. Electrostatics Kit 
 

1 5 

 

 


