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السعودیة العربیة المملكة في للمعلمین المھنیة المعاییر    
 خصائص الخریج / التربیة األسریة

 المعیار وصف األداء/ المستوى المعلم الخریج
  المختلفة التعلم مواقف في اإلسالمیة القیم یظھر

 تجسید: 1المعیار 
 اإلسالمیة القیم نموذج

 في السعودیة والثقافة
 التعلیم عملیة

االلتزام بالقیم اإلسالمیة والتصرف في ضوء النزاھة، األمانة والمصداقیة 
 في بیئة العمل وفي الحیاة األسریة. وترجمتھا الى واقع سلوكي

ً ـظھر احترامی   يللھویة الوطنیة السعودیة والثقافة العربیة من خالل سلوكھ المھن ا

ماء للوطن الوعي بحقوق المواطنة والتزاماتھا واالحتفاظ بالھویة  واالنت
اللغة العربیة وتدعیم القیم والتقالید السلیمة واستخدام والثقافة العربیة 

 المرتبطة بالحیاة األسریة.
  والتعلم التعلیم عملیة في السلیمة العربیة  اللغة  استخدام  كیفیة  فھمی

  بھا المرتبطة التعلیمیة والسیاسات المھنة أخالقیات  میثاق  متطلبات  یعرف

التفاعل  :2المعیار
المھني مع التربویین 

  والمجتمع
 

 مع بإیجابیة والتفاعل التعلیمیة والسیاسات المھنة بأخالقیات  االلتزام
 ومجتمع والزمالء األمور، وأولیاء الطالب: من المھني المؤسسي المجتمع
  .المدرسة

 للحصول ویسعى وتطبیقاتھا، السعودیة العربیة المملكة في للمعلمین المھنیة المعاییر یعرف
  المھني التعلم أھداف لتحدید واألقران المرشدین من الراجعة التغذیة على

 ویتفاعل  والتعلم وإثرائھا  التعلیم  ممارسات  لتحسین المستمر  التعلم  استراتیجیات  یفھم
  المھني النقاش  وحلقات  القراءة  في  واألقران المرشدین  مع

امتالك المعارف والمھارات  التامة للتخصصات التربویة والنفسیة و التي تمكنھ 
  .من األداء المھني بكفاءة والتفاعل بإیجابیة مع المجتمع المؤسسي المھني

  مشاركتھم  تسھیل  وكیفیة  التعلیمیة  العملیة في األمــور أولیاء إشــراك أھمیة یعرف
 وتفاعلھم الــطــالب  تعلم  لتحسین

 األمور، وأولیاء الطالب: من المھني المؤسسي المجتمع مع بإیجابیة التفاعل

 .المدرسي والمجتمع والزمالء
 مشاركتھ تسھیل وكیفیة التعلیم مجال في المجتمع  مؤسسات  مع  التفاعل  أھمیة  یعرف

  التعلم عملیة  على تأثیرھا وكیفیة بللطال دانيوالوج والعقلي البدني النمو خصائص یعرف

 معرفة: 3 لمعیارا
ھمتعلم وكیفیة الطالب  

 الجسمي النمو في بینھم الفردیة الفروق وأخذ المتعلمین بمساعدة االلتزام
 بعین والثقافي واالجتماعي االقتصادي والتنوع واالنفعالي؛ والعقلي
 .االعتبار

  واالقــتــصــادیــة  االجتماعیة  الخلفیات من الــطــالب تعلم احــتــیــاجــات یــعــرف
. التدریس عملیة على وأثرھا المتنوعة،  

 یشمل بما التعلم  لدعم  العملیة  وتطبیقاتھا  الــطــالب  تعلم بكیفیة المتعلقة األبحاث یعرف
 للطالب السابقة والخبرات المعارف على البناء أسالیب

 تمكنھ التي و والنفسیة التربویة للتخصصات التامة  والمھارات المعارف امتالك
 .المھني المؤسسي المجتمع مع بإیجابیة والتفاعل بكفاءة المھني األداء من

 العملیة وتطبیقاتھ درسھالذي  التخصص بمحتوى وفھما معرفة یظھر
 معرفة: 4عیار الم

 والمنھج التخصص محتوى

المعرفة التامة و اإلدراكیة  لتخصص الدراسة بمجاالتھ المختلفة وكل ما 
 تقویم وكیفیة  والــدروس  الوحدات  وتسلسل تخطیط وكیفیة الدراسي المنھج یعرف یرتبط بھ  من حقائق ونظریات و مبادئ

  وإعداده التعلم تقاریر

 معرفة: 5المعیار  فعال وتعلم لتعلیم تطبیقھا  وكــیــفــیــة الـــتـــدریـــس طــــرق یـــعـــرف
  التدریس طرق

 

 الطالب تعلم لتحسین ومتجددة حدیثة تدریس طرق استخدام على القدرة
  والحساب. والكتابة القراءة مھارات وتطویر

 
 التخصص بمجال  المرتبطة الــتــدریــس طـــرق یــعــرف

  الطالب لدى  والحساب  والكتابة  القراءة  مھارات  لتنمیة التدریس استراتیجیات یعرف

 اود ار ا  ن ا و واق ص ار ر ار ار  ار
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السعودیة العربیة المملكة في للمعلمین المھنیة المعاییر  
 خصائص الخریج / التربیة األسریة المعیار

 وصف األداء/ المستوى المعلم الخریج

 وربطھا الـطـالب تعلم بكیفیة لمعرفتھ وفقا سلیم بنائي بتسلسل تعلم ووحدات دروسا یخطط
 الواقعي  الحیاة بـمواقف

 : تخطیط6المعیار 
 والتعلم التعلیم وحدات

  وتطبیقھا
 

  ومراحلھا الدروس تصمیم  وكیفیة الدراسي بالمنھج المعرفة امتالك
 مّما وواقعھم الطالب بحیاة وربط الدرس) التقویم ـ التنفیذ ـ التخطیط(

  .وفھمھا المعرفة تذكر على یساعدھم

 تعلم  ووحــدات دروس تخطیط في واألقــران  المرشدین  ومـــع  باستقاللیة  یعمل
  األخرى بالمناھج  الربط مع والمنھج، بالمحتوى المعرفة على مبني سلیم بنائي بتسلسل

إدراك المعارف والنظریات واستخدام المھارات ذات الصلة بالمجاالت 
األخرى المتعلقة بتخصص التربیة األسریة من العلوم الطبیعیة والبیولوجیة 

 .والسلوكیة واالجتماعیة والفنون

 الطالب تعلم  تــعــزز  الـتي  المناسبة  الـتدریـس  اسـتراتـیجیات من مجموعة یطبق
 الوسائل التعلم، مصادر متنوعة، تدریس استراتیجیات استخدام على القدرة

 .والتعلیم التعلم عملیة في واالتصال التعلیم وتقنیات التعلیمیة
 بالطال تعلم تعزز التي التعلیم تقنیات  تشمل قد التي التعلم مصادر یستخدم

 التعلیمیة  الطالب  احتیاجات  تلبي  التي  المتمایز التدریس  باستراتیجیات فھما یظھر 

 التفكیر  ومھارات المشكالت، حل مھارة تنمي  التي  التدریس  بأنشطة  معرفة  یظھر
 واإلبداعي الناقد

 مھارات وتنمیة الحیاة مدى المستمر والتعلم الذاتي التعلم مھارة امتالك
   واالبداعي الناقد التفكیر

 الطالب لجمیع الذاتي التعلم تعزز تحفیزیة تعلم أھــداف یضع

 إیجاد : 7المعیار 
 تفاعلیة تعلم بیئات

  علیھا والمحافظة
 

 مھارات وتنمیة الحیاة مدى المستمر والتعلم الذاتي التعلم مھارة امتالك
 التربوي المجال في تطرأ التي العلمیة المستجدات ومتابعة التفكیر

  .والتخصصي
 البالط دىل ياإلیجاب وكالـسـل ززتع التي السلوك إدارة أسالیب على یتعرف
 الفعالة األسالیب في نالمـرشدی ـنم مالـدع بویـطـلـ

 وتفاعلي آمنة تعلم بیئات تنظیم بكیفیة معرفة یظھر
 لالحتیاجات استجابتھا تظھر التي للتعلم الداعمة البیئة وتنفیذ تھیئة

 .المھني والمجتمع الطالب وخصائص والقیم المتنوعة
 قائمة  إیجابیة عالقات تبني التي اللفظي وغیر اللفظي  االتصال  بمھارات  معرفة  یُظھر
 االحترام       على

 واستخدام والكتابي الشفھي التواصل ومھارات أسالیب استخدام على القدرة
  .المستفیدین ومجتمع المتعلمین مع للتواصل المتعددة الوسائط

 التشخیصي  التقویم  مستخدما  مــوثــوق  بــشــكــل  وتعلمھم الطالب تقدم بتقویم یقوم
 المرشدین من  بدعم والختامي والتكویني

 : تقویم8المعیار 
  وتعلمھم الطالب

 

القدرة علي استخدام أسالیب تقویم متعددة ومقاییس مناسبة والتي تقیس 
واالستفادة منھا في تحسین أداء المتعلمین جمیع جوانب التعلم 

واستخدامھ في التخطیط المستمر وتقدیم تغذیة راجعة للطالب حول 
 .تحصیلھم وتقدمھم

  وغــیــر  الــرســمــیــة-   الــتــقــویــم  وأدوات ممارسات من بمجموعة معرفة یظھر
 للتخصص المناسبة-الرسمیة

 التعلم وحدات وتعدیل وتنظیم لتأمل التقویم  مـخرجات باسـتـخـدام مـعـرفة یــظھـر

 للطالب  المناسب الوقت وفــي وبــنــاءة دقیقة  راجعة تغذیة تقدیم بكیفیة معرفة یظھر
 وتقدمھ تحصیلھم حول

  بتقدم  األمــور  أولیاء  لتعریف  االتصال وسائل  مــن  بمجموعة  معرفة  یُظھر
 والتعلیم المدرسة  سیاسات  مــع  یتماشى  بما  الــطــالب

ً   یظھر   للطالب التقاریر وتقدیم إعداد أسالیب من  واســعــة  لمجموعة  فــھــمـا
 بذلك الخاصة   السجالت  في  التقویم  عملیة  توثیق أھمیة ویـدرك األمـور، وأولـیـاء

 اود ار ا  ن ا و واق ص ار ر ار ار  ار
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