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  تقديم     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

   ت

  تقديم

  

/ السيد الرئيس استجابة لالحتياجات القومية لتطوير التعليم واالرتقاء بجودته؛ أصدر 

بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  ٢٠٠٦لسنة ) ٨٢(القرار رقم  محمد حسني مبارك

م بالالئحة التنفيذية ٢٠٠٧لسنة ) ٢٥(الجمهوري رقم كما أصدر سيادته القرار . واالعتماد

  . للهيئة

والهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد هي أحد الركائز الرئيسية للخطة  

القومية إلصالح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في 

المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية 

الدولية إلعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي 

، وخدمة أغراض ودولياً يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً

  . التنمية المستدامة في مصر

ذلك تسعى الهيئة إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا وفي ضوء  

لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة، والحرص على معاونة 

المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على 

ية، بل هي جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التي تتمكن والهيئة ال تعتبر جهة رقاب. االعتماد

من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم فإنها تحرص على تقديم كافة أشكال النصح 

واإلرشاد والتوجيه لهذه المؤسسات، بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من 

  .واالعتمادخالل آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي 

ولتحقيق ما سبق تحرص الهيئة على توفير ونشر المعلومات والمعارف الكافية  

والدقيقة والتي يمكن أن تساعد المؤسسات التعليمية على التقويم الذاتي، ومن ثم اتخاذ 

ومن هنا فقد قامت الهيئة بإعداد مجموعة . الخطوات الالزمة للتقدم والحصول على االعتماد

للمستويات المعيارية لمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر، والتي تتمثل في من الوثائق 

المستويات المعيارية لضمان الجودة واالعتماد لمؤسساته، والمستويات المعيارية للخريج، 

  .المستويات المعيارية للمنهج الدراسي، والمستويات المعيارية للمعلم

  : مواد الدراسية للتعليم قبل الجامعي، وهيهذا إضافة إلى إعداد معايير المحتوى لل 



 

  ث

اللغـة   -التربية الدينيـة المسـيحية    -التربية الدينية اإلسالمية  -اللغة العربية  

الدراسات االجتماعية  -الرياضيات  -العلوم  -اللغة األلمانية  -اللغة الفرنسية  -اإلنجليزية 

 -التربية البدنية والرياضة  -ا المعلومات الكمبيوتر وتكنولوجي - التربية الوطنية والمدنية  - 

الفلسفة  -علم النفس واالجتماع  -االقتصاد المنزلي  –التربية الموسيقية  -التربية الفنية 

  . واالقتصاد -والمنطق

 ويسر الهيئة أن تقدم هذه الوثيقة للمستويات المعيارية لخريج التعليم قبل الجامعي، 

رة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والباحثين والتي قام بإعدادها نخبة مختا

   .بالمراكز البحثية، وخبراء التعليم بجمهورية مصر العربية

وتتقدم الهيئة بكثير من االمتنان والشكر والتقدير إلى هذه النخبة وإلى كل من ساهم 

والمراجعة، وممثلي  معهم في إعداد هذه الوثيقة من أعضاء اللجان االستشارية، ولجان التحكيم

األطراف المجتمعية ذات العالقة واالهتمام بتطوير التعليم، والخبراء المحليين والدوليين، حيث 

  . تعد هذه الوثيقة نتاجاً لجميع هذه الجهود العلمية المخلصة والبناءة

والهيئة إذ تقدم هذه الوثيقة إلى مؤسسات التعليم قبل الجامعي والمعاهد األزهرية  

ر، بل والى غيرها من مؤسسات التعليم قبل الجامعي اإلقليمية والدولية، تعي تماما بمص

رسالتها ودورها في تقييم الوضع الحالي للتعليم قبل الجامعي في مصر وبناء معايير قومية 

متطورة؛ لضمان واستمرارية جودته بما يساعدها على مواجهة التحديات المعاصرة واحتالل 

  .يمياً ودولياًمكانة متقدمة إقل

  ،وما التوفيق إال من عند اهللا سبحانه وتعالى

  مجدي عبد الوهاب قاسم. د.أ
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية 

  لضمان جودة التعليم واالعتماد

  

  



  مقدمة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

   ج

  مقدمة

  
فرضت المتغيرات العالمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتنموية في عصر 

مما يستلزم التعامل مع  ،ات كثيرة على مختلف األنظمة التعليميةالعولمة وثورة المعرفة تحدي

 ،في محاولة لفهم معطيات حاضرنا والتكيف معها ،هذه المتغيرات المتسارعة بفاعلية ووعي

   .ثم التهيؤ لمواجهة تحديات المستقبل

 إعداد في الجامعيأن يسهم التعليم قبل  المتغيراتالتعامل الكفء مع تلك تطلب يو

والتميز  ،الناقدو ياإلبداعالحافز على التفكير القدرة و، لديه متفتح الذهن عصري نمواط

وتأكيد  ،والتراث الحضاري ،الثقافيةالذاتية والهوية على مع التأكيد  ،بمواصفات عصرية

  .ولألمة الوالء واالنتماء للوطنطنة واالمو

وفى مختلف وروحاً، واطن عقالً وبدناً هذا فضالً عن إسهامه فى تأكيد ذاتية الم

 ط بكل منها من قيم موجهه لسلوكه فيالمجاالت الثقافية واالجتماعية واألخالقية وما يرتب

إطار من الحرية والمساواة واحترام قيم  في ،عالقاته بخالقه وبالكون وبنفسه وباآلخرين

اراته بحيث يستطيع هذا المواطن توظيف مهسلوكياتهما،  ةالديمقراطية والمواطنة وممارس

المتنوعة فى التعامل مع مصادر المعرفة بفعالية، بما يمكنه من التعلم طوال الحياة والمشاركة 

  .فى جوانب التنمية المجتمعية وارتياد المشروعات، والتوظف الذاتى

ونظراً ألن الحياة المعاصرة والمستقبلية لم تعد تتطلب من األفراد مجرد المزيد من 

 ينمي في األفراد وتعلماً طلب تعليماًتت حيث ،منه مختلفاً نوعاًرض التعليم فقط، ولكنها تف

والقدرة على تطبيق  ،والعمل في فريقلقدرة على التعلم في أثناء العمل، وا ،المنتجالتفكير 

 ،قائم على التنافس ،وخوض غمار المنافسة الشرسة في عالم سريع التغير ،المعرفة بفاعلية

   .ة الشاملة في مختلف المجاالتوضمان الجود ،وإتقان العمل

يمكن القول إن مهمة التعليم قبل الجامعي تتمركز حول مساعدة  سبق وترتيبا على ما

تمكنه من تأدية دوره بنجاح في حياته  ،ومهارات واتجاهاتارف اكتساب مع فيالمتعلم 

العالي أو والنجاح في استكمال تعليمه  ،شاركة في الحياة العامة في مجتمعهوالم ،األسرية

كما تمكنه من االنخراط بنجاح في سوق العمل  ،واالستمرار في التعلم مدى الحياة ،الجامعي

  . إذا أراد ذلك
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  ح

لخريج التعليم قبل الجامعي بنظرة تحدد المستويات المعيارية توفي هذا اإلطار 

 ،تمعوفرد في المج ،وعضو في األسرة ،كإنسان هذا الخريجما يجب أن يتصف به لمستقبلية 

 ،ويتضمن ذلك المهارات والقدرات المستقبلية التي تعينه على مواجهة المستقبل بصورة إيجابية

العادات التي والقيم واالتجاهات و ،المهارات الشخصية واالجتماعيةالمعارف وكما يشمل ذلك 

والتي تمكنه من التعامل بطريقة سليمة في حياته الشخصية  ،يمارسها الخريجيجب أن 

  .حياته الحاضرة والمتوقعةشئون وفي كافة  ،وفي عمله ،رية والمجتمعيةواألس

  :وتتضمن هذه الوثيقة ما يلي 

  

التي تقوم  ةوالمنطلقات األساسي ،ويتناول الهدف العام للوثيقة :اإلطار الفكري – المكون األول

  .إجراءات إعدادها، وخطة العمل بهاومنهجية العمل فيها، و ،عليها

  

   :المستويات المعياريةمجاالت  – نيالمكون الثا

  : تم وضع المستويات المعيارية في عدة مجاالت هي

تصف قدرات ومهارات و ،البنية المعرفية للمواد الدراسية: القسم األول

  ومعارف وقيم واتجاهات 

مرحلة التعليم (في المواد الدراسية المختلفة بنهاية الصف التاسع ) نواتج التعلم( الخريج 

   وبنهاية الصف) اسياألس

  .)مرحلة التعليم الثانوي(الثاني عشر  

يتضمن هذا القسم عرضا لمجموعة من المجاالت و :مجاالت عامة: القسم الثاني

  العامة لمعايير الخريج 

  .في مرحلة التعليم قبل الجامعي، والمعايير والمؤشرات الخاصة بكل مجال

  

  .المراجعالمصادر و –الثالث  المكون

  

  



  اإلطار الفكرى للوثيقة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

١  

  اإلطار الفكري للوثيقة :كون األولالم
  

ل اإلطار الفكري لوثيقة معايير خريج التعليم قبل الجامعي تحديدا للعناصر يمث 

وخطوات العمل  ،والمنهجية ،والمنطلقات األساسية ،وهي الهدف العام ،الرئيسة التي تضمنتها

  : وإجراءاته، وسوف يتم تناول كل عنصر منها بشيء من اإليجاز فيما يلي

  

   :الهدف العام للوثيقة

وثيقة تتضمن أهم معايير خريج التعليم قبل الجامعي في جمهورية مصر إعداد 

 ،مصنفة وفق مجاالت محددة ذات عالقة مباشرة بطبيعة العصر ومتغيراته من جهة ،العربية

وبطبيعة ونوعية جوانب التعليم وبظروف المجتمع والعوامل المؤثرة فيه من جهة ثانية، 

قياسي  ىمللتعلم في مراحل التعليم قبل الجامعي من جهة ثالثة، ومصاغة بأسلوب عوا

   .يتيح إمكانية إفادة الجهات المعنية ذات العالقة منها ،وإجرائي

أولهما خاص  :على مجالين أساسيين من المعايير الوثيقة ومن هنا كانت أهمية اشتمال

وثانيهما مجال عام  ،ي التعليم قبل الجامعيبالمواد الدراسية التي أنهي الخريج دراستها ف

التي ينبغي أن تتوافر في  مرتبط بالخصائص والسمات والمهارات العقلية، واألدائية، والحياتية

  .خريج مرحلة التعليم قبل الجامعي

وجدير بالذكر أن إنجاز هذا الهدف يأتي في إطار االهتمام العالمي المتزايد بإعداد 

والجهود التي تبذلها الهيئة إلعداد المستويات المعيارية لمنظومة التعليم  ،ةمعايير الخريج بعام

عصري متفتح الذهن، لديه القدرة والحافز على التفكير  بهدف إعداد مواطن ،قبل الجامعي

اإلبداعي والناقد، والتميز بمواصفات عصرية، مع التأكيد على الذاتية والهوية الثقافية، 

  .كيد المواطنة والوالء واالنتماء للوطن ولألمةوالتراث الحضاري، وتأ

  



 اإلطار الفكرى للوثيقة    المستويات المعيارية للخريج

٢ 

  :المنطلقات األساسية للوثيقة
المعيارية لوثيقة خريج التعليم قبل الجامعي في ضوء مجموعة  تتم وضع المستويا 

من المنطلقات األساسية تم تحديدها من خالل مسح ألهم الوثائق اإلقليمية والمحلية والعالمية 

  :على النحو التاليوذلك  ،)*(ذات الصلة 

وهو مرتكز أساسي في العملية التعليمية من  :التعلم من أجل غرس القيم األخالقية والروحية - ١

خالل تكوين المواطن الصالح المؤمن باهللا والرساالت السماوية، البعيد عن التعصب والتطرف، 

، عالسعي في خير المجتموتنشئة المتعلمين على القيم واألخالق الفاضلة وعلى المحبة والسالم، و

  .ومن أجل تماسكه وقوته ورقيه وتقدمه، وكذلك اإلسهام في إسعاد البشرية

وذلك من خالل تمكين المتعلم من تكوين شخصيته  :إلنسانتحقيق الذات لالتعلم من أجل  - ٢

من كافة جوانبها العلمية والروحية والعقلية والجسمية والخلقية واالجتماعية بصورة متوازنة 

وشاملة، وتمكينه من االعتماد على جهوده الذاتية في تعليم نفسه وتطوير شخصيته من جميع 

  .جوانبها، واالعتماد على عقله وقدراته في العمل واإلبداع واالبتكار

مجرد  -فقط –وهذا اليعني  :التعلم من أجل المواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان -٣

ليم لكل فرد، وإنما يعني بالدرجة األولي تكوين الشخصية إيصال خدمات التع وتكافؤ الفرص أ

الديمقراطية التي تعي الصالح العام وتدرك حقوقها وواجباتها، وتتقبل الرأي والرأي اآلخر، 

وتعمل على تبصير المتعلم بحقوقه األصلية وواجباته الدينية والقومية واالجتماعية وتمكينه من 

  . بها، ومن النهوض بتلك الواجبات واالضطالع بمسئوليتهاالتمسك بتلك الحقوق واالستمتاع 

                                                 
  .مرتبة زمنيا من األحدث لألقدم: من أهم هذه الوثائق(*)  

وزارة التربيـة   مية إلصالح التعليم قبل الجامعي فـي مصـر،  الخطة اإلستراتيجية القو: جمهورية مصر العربية -أ 

  .م٢٠٠٨والتعليم، 

  .م٢٠٠٦، تونس، تحديث إستراتيجية تطوير التربية العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -ب

  .م٢٠٠١يم، ، وزارة التربية والتعلعاما من مسيرة رئيس مستنير٢٠مبارك والتعليم : جمهورية مصر العربية -ج

  .م١٩٩٩، مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة، التعلم ذلك الكنز المكنون: جاك ديلور، وآخرون -د
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حيث ال يقتصر التعليم : التعلم من أجل التهيئة للعمل والقدرة على ارتياد المشروعات - ٤

فقط على التأهيل المهني، وإنما يمتد ليشمل تنمية قدرة المتعلم وتسليحه بالمعارف والمهارات 

الً على التكيف والتوافق مع متطلبات عالم العمل، وإكسابه العلمية والعملية التي تساعده مستقب

من قدرات إبداعية، ومبادأة في البحث  هقيم وسلوكيات العمل ومواجهة متغيراته، وحفز ما لدي

  .، وارتياد المشروعات معتمدا على قدراته الذاتيةهعن العمل، واالستمرار فيه، واالرتقاء ب

وذلك من خالل إعداد اإلنسان القادر  :مع مجتمع المعرفةمن أجل التعامل الكفء التعلم  - ٥

ومواجهة تحديات العولمة، بحيث يكون مسيطرا على مهارات  اعلى اقتحام عصر التكنولوجي

التعلم الذاتي، والوصول إلى المعرفة من مصادرها، واستخدامها بطريقة تسهم في تحسين 

  يواجهها الفرد والمجتمع نوعية الحياة، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكالت التي

وذلك بأن يتعلم اإلنسان كيف يتعلم، ويسيطر  :طوال الحياةمن أجل استدامة التعلم التعلم  - ٦

فتحديث اإلنسان هدف أساسي وجوهري  على مهارات التعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة،

عملية مستمرة  عند حد معين أو مستوى معين أوسن معينة، بل هو فللتعليم، ولذا فهو ال يق

والتعلم مدى الحياة هو أحد مفاتيح القرن الحادي والعشرين، وهو . باستمرار حياة اإلنسان

يتاح كل شيء فيه وعلى نحو طبيعي للفرد أن  يرتبط ويتكامل مع مفهوم مجتمع التعلم، الذي

  .يتعلم وينمي مواهبه وقدراته ويحقق إمكانياته

وذلك بهدف توفير الكوادر الفنية المدربة : التنميةق المشاركة في تحقيالتعلم من أجل  - ٧

والماهرة التي تكفل دفع حركة االستثمار والتنمية، حيث تكمن الثروة الحقيقية ألي مجتمع في 

هذا العصر في االستثمار الكفء لرأس المال البشري، واالرتقاء بالثروة البشرية التي تستطيع 

  .الجديد خوض غمار المنافسة الشرسة في العالم

وهو عنصر أساسي في استيعاب  :الثقافة العلمية والتكنولوجية بأجل استيعاالتعلم من  - ٨

الثورة العلمية والتقنية ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وإعداد جيل جديد من المواطنين 

فراد القادرين على التعامل مع التطبيقات الحديثة للعلم والتكنولوجيا كعلماء مشاركين وأ

  للدول المتقدمة في عصر المعرفة  مستفيدين، حيث يعد ذلك امتيازا أساسيا

  :منهجية العمل
 ن أهمها مام ،تم توظيف عدد من مناهج البحث العلمي المالئمة إلنجاز مثل هذا العمل

   :يلي

 األدبياتو حيث تم تحليل مضمون عدد من الوثائق :المضمون تحليلأسلوب  -

متطلبات التنمية وسوق العمل  باإلضافة إلى ذات الصلةالعالمية ة والمحلية واإلقليمي
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بخاصة واإلقليمي والعالمي بخاصة مع االستفادة من وثائق في المجتمع المصري 

  .٢٠٠٣مشروع المعايير القومية للتعليم الذي أعدته وزارة التربية والتعليم عام 

من الخبراء  اًالوثيقة عدد حيث ضمت اللجنة المسئولة عن إعداد: آراء الخبراء -

وكخبراء في وزارة  كأكاديميين، العلمية المتنوعة المتخصصين بحكم اهتماماتهم

ومستشارين في عدد من المؤسسات الحكومية، واألهلية ذات  ،التربية والتعليم

  .الصلة

حيث تم االستفادة من آراء عدد من الخبراء اآلخرين من غير أعضاء  :المقابالت -

وتوجيه عدد من األسئلة ذات الصلة بموضوع  ،وذلك من خالل مقابلتهم اللجنة،

  .الوثيقة من جهة ن وبتخصصاتهم من جهة أخرى

وقد اعتمد أسلوب العمل في إعداد هذه الوثيقة علي العصف الذهني والحوار والمناقشة 

وب العمل التعيينات وأسلالورش ووتبادل األفكار بين أعضاء الفريق كما تم استخدام أسلوب 

هذا فضال عن المناقشات والمشاورات المستمرة  ،الفريقي في إعداد معايير المجاالت المختلفة

مع مقرري المواد الدراسية المختلفة في إعداد الجزء الخاص بمعايير البنية المعرفية للخريج 

  .للمواد الدراسية المختلفة

   :حجم العمل

ترة من بداية األسبوع الثاني من شهر يوليو استغرق العمل في إعداد هذه الوثيقة الف 

مائة وقد بلغ عدد ساعات العمل ما يزيد عن  ،م٢٠٠٩ مارسم وحتى نهاية شهر ٢٠٠٨

  :وقد سار العمل على النحو التالي ،داخل وخارج الهيئة ساعة

 .داخل الهيئةورشة عمل  ٢٠عقدت اللجنة  -

ة في جمع المادة العلمية وإعداد التكليفات والمهام الخاصة التي قام بها أعضاء اللجن -

 .لعرضها ومناقشاتها في االجتماعات العامة ،معايير ومؤشرات المجاالت المختلفة

هذا باإلضافة لمشاركة أعضاء لجنة األمانة الفنية، ولجنة التحرير اإللكتروني في  -

وكتابة محاضر االجتماعات وورش  ،إعداد وصياغة الوثيقة وإجراء التعديالت عليها

   .حتى نهايته ،بداية العمل وذلك من لعملا

   :هإجراءاتخطوات العمل و
  :تتابعت خطوات العمل وإجراءاته على النحو التالى
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   :تشكيل لجنة اإلعداد - ١

الجامعات المصرية  أساتذةمن بين  عشرة أعضاءتم تشكيل فريق إعداد الوثيقة من  

وزارة التربية والتعليم، وخبراء  ،بويةأكاديميين وتربويين، ومن خبراء مراكز البحوث التر

والجمع بين الخبرة النظرية والممارسة الميدانية في هذا  ،لالستفادة من خبراتهم المتنوعة

  .المجال

   :تحديد الخطة الزمنية للعمل - ٢

 مارسإلى  ٢٠٠٨الخطة الزمنية للمهام والتكليفات خالل الفترة من يوليو حيث تم تحديد  

   :على النحو التالي) ١(الجدول رقم  يفكما يتضح  ٢٠٠٩

  )١(جدول رقم 

  الخطة الزمنية

   ٢٠٠٩مارسإلى  ٢٠٠٨للمهام والتكليفات خالل الفترة من يوليو 

  ٢٠٠٩عام   ٢٠٠٨عام   المهمة م
  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو

تحديد اإلطار العام  ١

 للعمل

                  

لمنطلقات تحديد ا ٢

األساسية ومجاالت 

 المعايير

                  

إعداد المعايير  ٣

 والمؤشرات 

                  

                   تحكيم الوثيقة ٤

إعداد ومراجعة  ٥

 وتنقيح الوثيقة

                  

   :بناء الوثيقة - ٣

  :اإلجراءات التالية وتضمن

ي يجب أن تتوافر في تحديد المنطلقات األساسية إلعداد الوثيقة، وتحديد المهارات الت -أ

م إلى ١٠/٧/٢٠٠٨ي الفترة من الخريج وتحويلها إلى مجاالت لمعايير الخريج، وذلك ف

  .م٢/٨/٢٠٠٨
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 -حيث تم تكليف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة  ،توزيع المهام على أعضاء اللجنة -ب 

ل مجال بكتابة المعايير والمؤشرات الخاصة بك -مع االستعانة بمن يرونه من المتخصصين

م إلى ٩/٨/٢٠٠٨وذلك في الفترة من  ،وعرضها على أعضاء اللجنة لمناقشتها

   .م٢٦/١٠/٢٠٠٨

  :المراجعة –ج 
مراجعة الوثيقة في ضوء مالحظات اللجنة االستشارية وفي ضوء المناقشات  حيث تم

عرفية وإجراء التعديالت على الجزء الخاص بالبنية الم ،والمالحظات التي أبداها أعضاء اللجنة

م إلى ٢/١١/٢٠٠٨في الفترة من  ، وذلكللمواد الدراسية المختلفة بالتنسيق مع مقرري المواد

  .م٢٠٠٩ مارسنهاية 

  

   :تحكيم الوثيقة

تم تحكيم الوثيقة ككل من خالل عرضها بصورتها المبدئية على أعضاء اللجنة 

وقد أسفرت مناقشة  ،م٢/١١/٢٠٠٨االستشارية للتعليم قبل الجامعي في يوم األحد الموافق 

الوثيقة في هذه اللجنة عن تقديم بعض التعديالت والمقترحات، وقد أدخل فريق عمل الوثيقة 

كما تم تحكيم الجزء الخاص بالبنية المعرفية للمواد الدراسية المختلفة من  .هذه التعديالت عليها

- ٧في الفترة من  خالل أعضاء لجان تحكيم وثائق المواد الدراسية المختلفة والتي عقدت

 .م١٢/٢/٢٠٠٩

وقد تم عمل أربع مسودات للوثيقة قبل وضعها بصورتها النهائية، وذلك من خالل  

وذلك  ،وفي ضوء مالحظات وآراء السادة المحكمين ،المناقشة والحوار بين أعضاء اللجنة

 :على النحو التالي

 .م٢٠٠٨أكتوبر  :المسودة األولى -

 .م٢٠٠٨نوفمبر : المسودة الثانية -

 .م٢٠٠٨ديسمبر  :المسودة الثالثة -

 .م٢٠٠٩يناير  :المسودة الرابعة -

 .م٢٠٠٩مارس :األخيرةالصورة  -
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  :للخريج المستويات المعياريةمجاالت  -المكون الثاني
   :مصنفة إلى قسمين همافي عدة مجاالت  يةرياالمعالمستويات تم وضع  

 البنية المعرفية للمواد الدراسية :األولالقسم 
 لغة العربيةلغة العربيةالال 

 التربية الدينية اإلسالمية    

 التربية الدينية المسيحية 

 للغة اإلنجليزيةللغة اإلنجليزيةا  

 اللغة الفرنسية   

 اللغة األلمانية  

 العلوم  

 الرياضيات   

 والتربية الوطنية والمدنية  الدراسات االجتماعية 

  المعلومات االكمبيوتر وتكنولوجي 

 التربية البدنية والرياضية 

  التربية الفنية  

  التربية الموسيقية  

 االقتصاد المنزلي 

 علم النفس واالجتماع   

 الفلسفة والمنطق 

 .االقتصاد 
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٨  

   :عامةمجاالت  :الثانيالقسم  -
 مهارات التفكير  

 المهارات الحياتية وإدارة الحياة 

 التهيئة لسوق العمل وارتياد المشروعات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ة والعولمةالمواطنة والهوية الثقافي 

 يتعلم كيف يتعلم  –التعلم طوال الحياة  

  القيم الروحية واألخالقية 

 التنور العلمي والرياضياتي والتكنولوجي 

 الفنون اإلبداعية  

 التنور البيئي  

 التنور الصحي والرياضي  

   

   :مجالوفيما يلي تفصيل المستويات المعيارية والمؤشرات الخاصة بكل  
   

  للمواد الدراسيةة المعرفية البني :األول القسم
تصف البنية المعرفية للمواد الدراسية قدرات ومهارات ومعارف وقيم واتجاهات 

مرحلة التعليم ( بنهاية الصف التاسعفي المواد الدراسية المختلفة ) منواتج التعل( الخريج

  .)مرحلة التعليم الثانوي( وبنهاية الصف الثاني عشر) ساسياأل

  

  :مؤشرات البنية المعرفية للمواد الدراسيةوفيما يلي أهم  
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  ::العربيةالعربيةلغة لغة الال  --١١

 نهاية الصف التاسع

  )مرحلة التعليم األساسى( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  )المرحلة الثانوية( 

يقدر الخريج اللغـة العربيـة والثقافـة     .١

  العربية

يعتز الخريج باللغة العربية والثقافة  .١

  العربية األصيلة والمعاصرة

يتمكن من آداب االستماع وأخالقياته  .٢  بآداب االستماع والتحدث يلتزم .٢

  وفنياته

  يفسر سر انفعاله بالمسموع والمقروء .٣  يشرح المسموع والمقروء .٣

يتحدث ويقرأ فـي وضـوح وبسـرعة     .٤

  مناسبة

يتحدث ويقرأ بطالقة اللغة العربية  .٤

  الفصحى

  بنوعيه يتقن مهارات اإلمالء والخط .٥  يكتب مراعيا قواعد الخط واإلمالء .٥

يتواصل شفاهة وكتابة عبـر الوسـائط    .٦

  المتعددة

يثرى حديثه وينوعه من خالل الوسائط  .٦

  المتنوعة

يتقن فنيات االستماع والتحدث والقراءة  .٧  يراعى فنيات الحديث والقراءة والكتابة .٧

  والكتابة

 –حل المشكالت ( يقرأ ألغراض مختلفة .٨  يقرأ متمثال المعنى .٨

  ا متنوعةنصوص) االستمتاع –الدراسة 

يحلل ما يستمع إليه وما يقرأه مع تذوقه  .٩  يستوعب النص المسموع والمقروء .٩

  ونقده

يتعرف التنظيم والبنية فـي وثـائق    .١٠

  معلومات متعددة

يحلل التنظيم والبنية فى وثائق معلوماتية  .١٠

  متنوعة

يستنتج العالقات في عناصر العمـل   .١١

  األدبي

يحلل مضمون العمل األدبي وينقده  .١١

  ويتذوقه

يستخدم بعض القواعد اللغوية متوسعا  .١٢

  فيها

يستقيم لسانه عند التحدث والقراءة،  .١٢

  وقلمه عند الكتابة

ينوع في استخدام أنمـاط األسـاليب    .١٣

  النحوية

يستخدم الجملة العربية استخداما  .١٣

  واعيا مستنيرا



 

١٠ 

 نهاية الصف التاسع

  )مرحلة التعليم األساسى( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  )المرحلة الثانوية( 

  يراعى عمليات الكتابة وفنياتها .١٤  يستخدم مهارات التحرير الكتابي .١٤

كتابـة بأسـلوب   يعبر عن مشاعره  .١٥

  مؤثر

يكتب معبرا عن خبراته ومشاعره  .١٥

  بحرية في مجاالت متعددة

يكتب في مجاالت وظيفية وإبداعية  .١٦  يكتب في مجاالت بسيطة متنوعة .١٦

  متنوعة

يحدد الفكرة العامة فيما يستمع إليه أو  .١٧

  يقرأه

  يقرأ قراءة ناقدة، وإبداعية .١٧

ويجيد يناقش ويحاور ويتفاوض  .١٨  يدعم أحاديثه بأدلة مقنعة .١٨

  عرض أفكاره

يقرأ مستقال في وحدات فكريـة ذات   .١٩

  معنى

  يقرأ متمثال المعاني واالنفعاالت .١٩

يميز شكل العمـل األدبـي مـدركا     .٢٠

  مضمونه

يميز بين أنواع الفنون األدبية نثرا  .٢٠

  وشعرا

يوازن بين األعمال األديبة معلال  .٢١  يتذوق جماليات النص األدبي .٢١

  مفسرا

نـي  يحاكى بعض أنماط التراكيب وب .٢٢

  الكلمات

ينتج أعماال أدبية مناسبة معبرة عن  .٢٢

  تجاربه ومشاعره

يستخدم بعـض القواعـد النحويـة     .٢٣

  البسيطة

يستخدم الظواهر اللغوية استخداما  .٢٣

  متنوعا وصحيحا

يتعرف مواقع الكلمات النحوية فـي   .٢٤

  التراكيب العربية

يحدد بنية الكلمات ومواقعها في  .٢٤

 . النصوص المختلفة

يتقن التعامل مع المواقع اإللكترونية  .٢٥  في وسائط متعددة يقبل علي القراءة .٢٥

  قراءة وكتابة وتحدثا ونقدا

يكتب ويتحدث معبرا عن حاجات  .٢٦ يكتب ويتحدث بلغة عربية سليمة .٢٦

  اجتماعية بلغة فصحي

يحترم ثقافة المجتمع وحقوق الملكية  .٢٧  



 اللغة العربية     اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

١١ 

 نهاية الصف التاسع

  )مرحلة التعليم األساسى( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  )المرحلة الثانوية( 

  الفكرية

  يتفاوض مجيدا عرض أفكاره .٢٨  

ية يصدر أحكاما على األعمال األدب .٢٩  

  المنشورة في وسائل اإلعالم

يستخدم المكتبات الرقمية إلعداد  .٣٠  

 بسيطة ثتقارير وبحو



 التربية الدينية اإلسالمية     المستويات المعيارية للخريج

 

١٢  

  ::اإلسالميةاإلسالميةلتربية الدينية لتربية الدينية اا -٢

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  ) المرحلة الثانوية( 

خصـائص القـرآن   الخريج يتعرف  .١

  الكريم والسنة النبوية المطهرة

بعض أوجه اإلعجاز  الخريج يوضح .١

في القرآن الكريم والسـنة النبويـة   

  المطهرة 

يتعرف العالقة بين القـرآن الكـريم    .٢

  والسنة النبوية المطهرة

يدلل علي أن القرآن الكريم والسـنة   .٢

النبوية المطهرة هما أساس مصـادر  

  التشريع اإلسالمي

يتعرف الخصائص المميزة للتشـريع   .٣

  اإلسالمي

مصـادر التشـريع    يوضح بعـض  .٣

ــالمي  ــاس (اإلس ــاع والقي كاإلجم

  )والمصالح المرسلة واالستحسان

يتعرف أسماء اهللا تعـالي وصـفاته    .٤

  .ومقتضي اإليمان به

يفرق بين مقتضيات اإليمان واإلسالم  .٤

  واإلحسان

 -تعـالي  –يستدل علي وجـود اهللا   .٥

  واتصافه بصفات الجالل والكمال

يدحض االتجاهات المعارضة التـي   .٥

دف إضعاف عقيدة اإليمان باهللا تسته

  تعالي

يتعرف حقيقة المالئكة وطبيعتهم من  .٦

خالل النصوص القرآنيـة والسـنة   

  النبوية المطهرة 

يؤمن بوجود المالئكة وبالمهام التـي   .٦

  بها -تعالي–كلفهم اهللا 

يتعرف الكتـب السـماوية ومنزلـة     .٧

  القرآن الكريم منها 

يوثق صلته بالقرآن الكـريم حفظـا    .٧

  وفهما  وتالوة

يحدد صفات الرسل ومهامهم وواجب  .٨

  المسلم نحو اإليمان بهم 

يوضح ما يجب وما يسـتحيل ومـا    .٨

  يجوز في حق الرسل عليهم السالم 

يبين الحكمة مـن إرسـال األنبيـاء     .٩

  والرسل إلي الناس أجمعين 

يقدر القيم اإليمانية التي جاءت بهـا   .٩

  دعوة الرسل عليهم السالم 

ــوم  .١٠ يقارن بين أحداث الحياة البرزخيـة   .١٠اآلخــر يتعــرف أحــداث الي



 الرتبية الدينية اإلسالمية     جودة التعليم واالعتماداهليئة القومية لضمان 

 

١٣ 

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  ) المرحلة الثانوية( 

  وأحداث اليوم اآلخر    به ومقتضيات اإليمان

يعدد بعض مظاهر اإليمان بالقضاء  .١١

  والقدر

وقدره  -تعالي–يرضي بقضاء اهللا  .١١

  فيما يصيبه من خير أو شر 

في  -تعالي-يحرص علي شكر اهللا .١٢

  السراء والضراء 

يصحح األفكـار الخاطئـة التـي     .١٢

تضــي اإليمــان تتعــارض مــع مق

  بالقضاء والقدر 

يؤدي أعمـال الطهـارة بطريقـة     .١٣

  صحيحة

  يدرك المقاصد الشرعية للطهارة .١٣

يتعرف معني الصالة، وأعمالهـا،   .١٤

  وأنواعها، واألحكام المتعلقة بها 

يبين الحكمة من مشروعية الصالة  .١٤

المفروضة والنوافل الراتبـة وغيـر   

  الراتبة 

يحرص علـي أداء الصـالة فـي     .١٥

  بصورة صحيحة أوقاتها 

يقدر يسر اإلسالم في مشـروعية   .١٥

  الرخص الدينية فى الصالة

يتعرف معنـي الزكـاة وأهميتهـا     .١٦

  واألحكام المتعلقة بها

يدرك دور الزكاة في تحقيق التكافل  .١٦

  االجتماعي 

يتعرف حقيقـة الصـوم وأهميتـه     .١٧

  واألحكام المتعلقة به

يقدر األثر الروحى النفسي والبدني  .١٧

   واالجتماعي للصوم

يتعرف أعمـال الحـج والعمـرة     .١٨

  وأهميتهما واألحكام المتعلقة بهما

يدرك الحكمة من مشروعية الحـج   .١٨

  والعمرة

يحدد حقـوق وواجبـات الوالـدين     .١٩

  والزوجين واألبناء

يلخص مقاصد الشريعة في الحفاظ  .١٩

  علي األسرة والمجتمع

يعدد بعـض المعـامالت الماديـة     .٢٠

  والمدنية في الشريعة اإلسالمية 

ج الحكمة التشريعية لـبعض  يستنت .٢٠

  المعامالت المالية والمدنية المعاصرة

يتعــرف بعــض أحكــام الحــدود  .٢١

  والجنايات وحكمة مشروعيتها 

يدرك مقاصد اإلسالم في الحفـاظ   .٢١

 علي النفس واألسرة والمجتمع واألمة 

يتخلق بالقيم واآلداب اإلسالمية في  .٢٢يتعاون مع زمالئه وأهله وجيرانـه   .٢٢



 

١٤ 

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  ) المرحلة الثانوية( 

عالقته بأهلـه وجيرانـه ووالديـه      في أدب واحترام

  ومعلميه

يبدي رأيه دون تعصب أو خـوف   .٢٣  يلتزم أدب الحوار مع اآلخر .٢٣

  أو تبعية 

يحافظ علي الممتلكـات والمرافـق    .٢٤

  العامة

  يشارك في تنمية بيئته ومجتمعه  .٢٤

يؤمن بأهمية التعايش السلمي بـين   .٢٥  يحترم عقيدة اآلخرين .٢٥

  كل البشر 

بعثة قبل ال يتعرف سيرة الرسول  .٢٦

  وبعدها

يدرك الدروس والعبر المستفادة من  .٢٦

  سيرة الرسول

ويتـأدب   يتخلق بأخالق الرسول  .٢٧

  بآدابه

يدحض االفتراءات على الرسـول   .٢٧

 وسنته الشريفة  

يتعرف جوانب من أخالق الصحابة  .٢٨

  رضي اهللا عنهم 

يقدر دور الصحابة فـي انتشـار    .٢٨

  اإلسالم 

يتعرف بعض الغزوات والفتوحات  .٢٩

  اإلسالمية

يستنتج الدروس والعبر والعظـات   .٢٩

المستفادة من الغزوات والفتوحـات  

  اإلسالمية

يعرف بعـض قصـص األنبيـاء     .٣٠

  الواردة في القرآن الكريم

يستنتج الدروس والعبر والعظـات   .٣٠

  المستفادة من القصص القرآني

ــارة   .٣١ ــائص الحض ــرف خص يتع

  اإلسالمية

يقدر دور الحضارة اإلسالمية فـي   .٣١

  نيةإثراء الحضارة اإلنسا

يتعرف بعض نمـاذج الحضـارة    .٣٢

القديمة والمعاصرة وعالقة الحضارة 

  اإلسالمية بها

 يعتز بدينه وأمته ووطنه وحضارته  .٣٢

يقارن بين نظرة اإلسالم ونظـرة   .٣٣  يتفهم حقوق اإلنسان في اإلسالم .٣٣

  الغرب لقضايا حقوق اإلنسان

للقضـايا  يتخذ مواقـف مناسـبة    .٣٤يتعرف موقف اإلسالم من بعـض   .٣٤



 الرتبية الدينية اإلسالمية     جودة التعليم واالعتماداهليئة القومية لضمان 

 

١٥ 

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  ) المرحلة الثانوية( 

المعاصــرة فــى ضــوء الشــريعة   القضايا المعاصرة

  اإلسالمية

يتعرف حث اإلسالم علـى عـدم    .٣٥

اإلسراف فى استخدام الموارد بصفة 

  عامة والمياه بصفة خاصة

يدرك الحكمة من ترشيد اسـتخدام   .٣٥

ــون  ا ــى الك ــة ف ــوارد المتاح لم

  واستثمارها

 



 التربية الدينية المسيحية     ارية للخريجالمستويات المعي

 

١٦  

 :المسيحيةلتربية الدينية ا -٣
 نهاية الصف التاسع

  )ساسىمرحلة التعليم األ( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  )المرحلة الثانوية( 

يؤمن الخريج ويقتنع أن اهللا واحد مثلث . ١

  األقانيم وهو ضابط الكل

يستدل الخريج على وجود اهللا فى خليقته . ١

  وعمل الروح القدس فيها

يشرح أزلية السيد المسيح له المجد . ٢

  وتجسده وفداءه وخالصه لنا

المسيح لـه المجـد   يصف طبيعة السيد . ٢

ــة  ــه اإللهي ــه وألقاب وصــفاته وأعمال

  وخالصه المقدس لنا

يشرح سيرة القديسة العذراء مريم . ٣

ودورها في حياة السيد  اوفضائلها وألقابه

  المسيح له المجد وإكرامه لها

ــة . ٣ ــة واآلبائي ــالبراهين الكتابي ــدعم ب ي

والتاريخية عن مكانة القديسة العـذراء  

  مريم والدة اإلله

يستنبط وحدة الكتاب المقدس وتأثيره في . ٤

  حياته

  يؤمن بصحة الكتاب المقدس. ٤

يدرك مفهوم الوحي في المسيحية . ٥

  وجوهر الشريعة الجديدة

يوضح أن الكتاب المقدس موحى به من . ٥

  اهللا وكيفية وصوله لنا

يوضح أن قانون اإليمان وتعاليم اآلباء . ٦

  مستمدة من الكتاب المقدس

يتفهم أن قانون اإليمان هو إيمان جميـع  . ٦

المسيحيين فـى العـالم وأن المبـادئ    

المسيحية ألقوال اآلبـاء مسـتمدة مـن    

  الكتاب المقدس

يوضح أن أشكال ورموز وخصائص . ٧

  القديم والجديد: الكنيسة فى العهدين

  يقارن بين أعياد العهد القديم والجديد. ٧

ام يوضح آداب العبادة وأهمية استخد. ٨

  األشياء المناسبة فى العبادة ويلتزم بها

  يشرح رموز وأشكال الكنيسة بيت اهللا. ٨

يوضح أن محاسبة الـنفس والتـدريبات   . ٩  يتفهم شروط وضرورة ومعوقات الصالة. ٩

الروحية والخلوة والتأمل هـى وسـائط   

  للعبادة



 الرتبية الدينية املسيحية     اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

١٧ 

 نهاية الصف التاسع

  )ساسىمرحلة التعليم األ( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  )المرحلة الثانوية( 

يحفظ بعض الصلوات من الكتاب . ١٠

  المقدس وأقوال اآلباء

ض الصـلوات مـن الكتـاب    يحفظ بع. ١٠

  المقدس وأقوال اآلباء

يشرح مفهوم الصوم وفاعليته ويـربط  . ١١  يشرح مفهوم الصوم وفاعليته. ١١

بينه وبين التوبة مبرزاً شـخص السـيد   

  المسيح كمثل أعلى فى الصوم

يشرح سر التناول وتأسيسه وفاعليته . ١٢

  واالستعدادات الالزمة له

ه وفاعليتـه  يشرح سر التناول وتأسيس. ١٢

  ومواعيد اهللا فيه

يتعرف نشأة الكنيسة األولى في مصر . ١٣

  والعالم ودور مارمرقس

يشرح مفهوم الرهبنة ونشأتها ونظمها . ١٣

  وروادها وتأثيرها على العالم

يعدد عصور االستشهاد وأبطال اإليمان . ١٤

  فيها

يوضح دور أبطال المجامع فى الحفاظ . ١٤

  على اإليمان

أهمية اللغة والحضارة القبطية  يشرح. ١٥

  وتأثيرها في الحياة المصرية 

يشرح أهمية اللغة والحضارة القبطيـة  . ١٥

  وتأثيرها في الحياة المصرية

يتعرف معالم الحضارة القبطية من . ١٦

  القرن الثاني وحتى القرن الرابع

يذكر معالم الحضارة القبطية في القرن . ١٦

وتأثيراتها  الخامس حتى الثامن الميالدي

  في العصر الحالي

يتعرف أهمية مالمح األديرة والكنائس . ١٧

  األثرية فى مصر

يتعرف أهم مالمح األديرة والكنـائس  . ١٧

  األثرية فى مصر

يتعرف سيرة بعض القديسين فى تاريخ . ١٨

  الكنيسة ودورهم فى الحفاظ على اإليمان

ــي  . ١٨ ــراث الروح ــة الت ــرح أهمي يش

  ني للكنيسةوالرهبانى واإليما

يتعرف األماكن المقدسـة واألحـداث   . ١٩  يشرح زيارة العائلة المقدس فى مصر. ١٩



 الرتبية الدينية املسيحية    املستويات املعيارية للخريج

١٨ 

 نهاية الصف التاسع

  )ساسىمرحلة التعليم األ( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  )المرحلة الثانوية( 

المهمة لزيارة العائلة المقدسـة لمصـر   

  ويزورها

يتعرف مدرسة اإلسكندرية وقادتها . ٢٠

  وتأثيرها على العالم المسيحي

يشرح أهداف وتشكيل واختصاصـات  . ٢٠

وقرارات مجلس كنائس الشرق األوسط 

  السعي إلى وحدتهاو

يتفهم دور القيم الروحية فى مواجهة . ٢١

  بعض األمراض االجتماعية

يتفهم دور القيم الروحية فى مواجهـة  . ٢١

  بعض األمراض االجتماعية

يوضح أهمية المساواة والتعامل مع . ٢٢

  اآلخرين دون تمييز

يوضح أسس الوداعة في احترام ثقافة . ٢٢

  اآلخر

يسة تجاه الوطن يوضح دور الكن. ٢٣

وخدمة المجتمع فى ضوء تعاليم الكتاب 

  المقدس

العدل والحق وقيمة : يناقش مفاهيم. ٢٣

اإلنسان ودوره فى خدمة المجتمع فى 

  ضوء التعاليم المسيحية

يدرك مفهوم الحرية في استخدام وسائل . ٢٤

  في ضوء التعاليم المسيحية

يشــرح أدوار وســائل اإلعــالم   . ٢٤

أســس اختيارهــا  والتكنولوجيــا و

  واستخدامها بما يليق

يتفهم أن انتقاءه لما تقدمه الميديا بما ال . ٢٥

يتعارض مع القيم الدينية يسهم في بناء 

  شخصيته

يوظف الوسائل التكنولوجية واإلعالمية . ٢٥

المتاحة فى بنـاء شخصـيته بجوانبهـا    

  المختلفة

يتفهم دوره اإليجابي تجاه قضايا البيئة . ٢٦

وختان اإلناث ونقل األعضاء  واإلدمان

  في ضوء التعاليم المسيحية

يشــرح المفهــوم الصــحيح للحريــة . ٢٦

  الجسدية من المنظور المسيحي

يثمن ويقدر أهمية المواطنة والمساواة . ٢٧

  فى الحقوق والواجبات

يثمن ويقدر أهمية المواطنة ويسهم فى . ٢٧

  دعمها فى سلوكياته وممارساته



 الرتبية الدينية املسيحية     اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

١٩ 

 نهاية الصف التاسع

  )ساسىمرحلة التعليم األ( 

  نهاية الصف الثاني عشر

  )المرحلة الثانوية( 

ونفسه وروحه وزنة من يفهم أن جسده . ٢٨

  اهللا والبد من الحفاظ عليهم

يتفهم مفهوم الزواج المسيحي ويشـرح  . ٢٨

  أخالقياته وأهميته فى دعم األسرة

يتفهم أهمية بنود قانون الطفل فى حياته . ٢٩

  االجتماعية والمدرسية من منظور كنسي

ــى . ٢٩ ــيحي ف ــلوب المس ــتنبط األس يس

  المعامالت

يشرح قرارات مجمـع القسـطنطينية   . ٣٠  نيقيةيشرح قرارات مجمع . ٣٠

  وأفسس

يقدر الحوار بين األديان ويمارس مبدأ . ٣١  يؤمن أن الدين هللا والوطن للجميع. ٣١

  أن الدين هللا والوطن للجميع



 اللغة اإلنجليزية     المستويات المعيارية للخريج

 

٢٠  

  ::لغة اإلنجليزيةلغة اإلنجليزيةالال  --٤٤

By the End of Grade 9 By the End of Grade 12 

1- Reads and write about widely 
known contributions from the 
national culture and the target 
culture 

1- Demonstrates knowledge, 
understanding and appreciation of 
English-speaking cultures: values 
and beliefs, patterns of social 
interaction, literature, arts and 
scientific contributions 

2- Uses culturally appropriate 
responses in diverse exchanges 

2- Demonstrates awareness of the 
practices and values of both 
national and target culture while 
speaking or writing 

3- Demonstrates understanding 
and enjoyment of patterns of 
social interactions from various 
English speaking cultures 

3- Broadens his/her views through 
understanding the world and 
cross-cultural differences and 
similarities 

4- Interprets the content of various 
listening texts and give their 
opinion 

4- Listens actively and critically 
for a variety of purposes 

5-Talks about familiar topics in 
the present, past and future tenses 

5- Expresses his/her opinions, 
emotions and values clearly and 
effectively 

6- Skims complex text for general 
meaning or to determine subject 
matter or organization 

6- Reads to understand and 
critically interpret a variety of 
reading materials and literary 
genres 

7- Differentiates between facts and 
opinion in a reading text 

7- Distinguishes between facts, 
opinion and propaganda in various 
listening and reading texts 



 اللغة اإلنجليزية     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

٢١ 

By the End of Grade 9 By the End of Grade 12 

8- Writes in different forms i.e. 
lists, short notes and invitation 
cards, diaries and logs to express 
their ideas, opinions and attitudes 
in meaningful sentences 

8- Writes clearly to communicate 
meaning, ideas and emotions 

9- Draws inferences and 
conclusions related to various 
listening texts 

9- Makes predictions, inferences, 
and generalizations on various 
listening and reading texts 

10- Asks and responds to 
reflective questions that connect 
new ideas to personal experience 

10- Identifies and ask higher order 
thinking questions to clarify 
meaning 

11- Designs concept maps to 
facilitate writing 

11- Uses graphs, charts and tables 
to communicate data appropriately

12- Discusses a speaker’s main 
ideas and supporting details in a 
variety of media 

12- Accesses and compares related 
information from various media 
sources 

13- Summarizes information 
based on an e - listening text 

13-Follows instructions to 
complete multi-step e-tasks such 
as filling in a form, or applying for 
a job 

14- Uses information on the 
Internet to aid in listening and 
reading assignments 

14- Interprets and evaluates the 
content of listening and reading 
texts 

15- Uses technology-based tools 
in writing and editing (e.g., 
electronic dictionaries, spell and 
grammar checks)  

15- Uses reference tools in writing 
and editing such as electronic 
dictionaries, thesauri, spell and 
grammar checks 

 16- Demonstrates ability to work 
collaboratively with groups to 



 اللغة اإلنجليزية    المستويات المعيارية للخريج

٢٢ 

By the End of Grade 9 By the End of Grade 12 

accomplish various language 
learning tasks 

 17- Analyzes and synthesizes 
information to solve problems and 
to answer questions 

  



 اللغة الفرنسية    الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

٢٣  

  : غة الفرنسيةللا - ٥

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

ويستوعب تعبيرات  الخريجمع تيس .١

ورسائل شفوية من خالل سياقات 

  سهلة ومعتادة

ويستوعب تعبيرات  الخريجيستمع  .١

ورسائل شفوية من خالل سياقات 

 متدرجة المستوى

يقرأ ويستوعب ويفسر نصوصا  .٢ ورسائل مكتوبة انصوص مفهيقرأ وي .٢

  ورسائل مكتوبة

يعبر شفهياً عن مواقف خالل سياقات  .٣

 مألوفة ومتوقعة

يعبر شفهياً عن خبراته وآرائه في  .٣

 حياته اليومية في سياقات مختلفة

يكتب جمالُ وتعبيرات بسيطة تتناسب  .٤

لتحقيق مهام  مع احتياجاته اللغوية

 حياتية

صاً وظيفية وإبداعية باللغة يكتب نصو .٤

  الفرنسية

المالمح المميزة للثقافة بعض يتعرف  .٥

 التي تساعده علي التواصلالفرنسية 

المالمح المميزة للثقافة يتفهم ويستوعب  .٥

 التي تساعده علي التواصلالفرنسية 

تسمح له يستخدم عمليات معرفية  .٦

 بتنظيم وإدارة معارفه

نجاز تمكنه من إيستخدم عمليات عقلية  .٦

تسمح له بتنظيم  لتعليميةبعض المهام ا

  وإدارة وتقويم معارفه

يتعرف بعض الممارسات الثقافية عن  .٧

البلدان المتحدثة بالفرنسية تساعده 

على التواصل في مواقف حياتية 

 متنوعة

يكتسب ويتفهم ممارسات ثقافية عن  .٧

البلدان المتحدثة بالفرنسية تمكنه من 

 تنوعةالتواصل في مواقف حياتية م

 بما يتفق مع ثقافته الوطنية

يتعرف ثقافة اآلخر بتعرف مكانته  .٨

 داخل محيطه المدرسي وخارجه 

يكتسب وعيا بثقافته وثقافة اآلخر  .٨

لتعرف مكانته داخل محيطه المدرسي 

 وخارجه

يشارك في أنشطة تتناسب ومستواه  .٩

اللغوي ولمرحلته العمرية لتحقيق 

 األهداف المرجوة

مختلفة تتفق مـع  يشارك في أنشطة  .٩

مستواه اللغوي ومرحلتـه العمريـة   

 لتحقيق األهداف المرجوة 



 اللغة الفرنسية    المستويات المعيارية للخريج

٢٤ 

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

يتفهم من خالل تعلمه بعض  .١٠

التعاون : المهارات الحياتية، مثل

والعمل الجماعي وحل المشكالت 

  والتسامح

يكتسب مـن خـالل تعلمـه     .١٠

التعاون والعمل  :مهارات حياتية، مثل

الجماعي وحل المشكالت والتسـامح  

 الخ.. .خروتقبل اآل

يتعرف بعض الوسائل  .١١

التكنولوجية المسموعة والمقروءة 

 ،وسائط متعددة( بأشكالها المختلفة

؛ بهدف ) شبكة االنترنت ،كمبيوتر

 تنمية بعض المهارات اللغوية والثقافية

 المطلوبة

يستخدم الوسائل التكنولوجية  .١١

المسموعة والمقروءة بأشكالها 

 -تر كمبيو -وسائط متعددة ( المختلفة

؛ وذلك لتنمية ) شبكة االنترنت

  مهاراته اللغوية والثقافية

يستخدم القواميس الفرنسية  .١٢ 

 بكفاءة

   



 اللغة األلمانية     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

٢٥  

  لغة األلمانيةال- ٦

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

   نهاية الصف الثانى عشر

  ) المرحلة الثانوية(

يعرض و عن مشاعره، يعبر الخريج .١

  تهأفكاره ويتحدث عن احتياجا
رائه الخاصة وينميها، كما آ خريجاليطور  .١

يعـرض  و يستطيع التعبير عن مشاعره،

  أفكاره ويتحدث عن احتياجاته وخبراته

يخطط وينظم لعملية تعلمه مستخدماً  .٢

  االستراتيجيات والعمليات العقلية المناسبة

يقوم تحقيق أهدافه التـى قـام بتحديـدها     .٢

ات مستخدماً االستراتيجيات والعملي مسبقاً

  العقلية المناسبة

يتعامل بتعاون وتفاعل فى مجموعات  .٣

  العمل

يعمل باستقاللية وإبداعيـة فـى مواقـف     .٣

  تعلمه

يستخدم بمهارة القواميس للبحث عما  .٤

يريده من معانى أو استخدامات لبعض 

  المفردات

يستخدم الوسائط التعليمية المختلفة، يختار  .٤

المناسب منها، يعد عمله ويعرضـه مـن   

  خاللها

يبحث من خالل الوسائل االتصالية  .٥

المختلفة عن معلومات لموضوع محدد أو 

  مشكلة

يبحث من خـالل الوسـائل االتصـالية     .٥

المختلفة عن معلومات لموضوع محدد أو 

  من بينها يقارن ويختارومشكلة، 

يتواصل باللغة األلمانية من خالل الوسائط  .٦

مثل تبادل ( االتصالية المختلفة كاإلنترنت

  ) االلكتروني البريد

يتواصل باللغة األلمانية من خالل الوسائط  .٦

مثل تبادل ( االتصالية المختلفة كاإلنترنت

  ) البريد االلكترونى

يفهم األشياء المشتركة واالختالفات بين  .٧

ويتقبلها  األلمانيةالحضارة األم والحضارة 

  بتسامح

يقوم بتحليل المواقف وتقويمها ليتمكن من  .٧

  لمناسبةاتخاذ القرارات ا

يتناقش ويتحـاور حـول الحضـارة األم     .٨المواقف  ويتصرف بشكل سليم فى يسلك .٨
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٢٦ 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

   نهاية الصف الثانى عشر

  ) المرحلة الثانوية(

المختلفة وفقا للثقافة األلمانية فى  الحياتية

مواقف االتصال اللغوى مع المنتمين 

  للحضارة األلمانية

، يفهــم األشــياء األلمانيــةوالحضــارة 

المشتركة واالختالفات ويتقبلها بتسـامح،  

  لفهمويتغلب على سوء ا

ينمى سلوكاً إيجابياً نحو البيئة والعالم  .٩

خاصة و المحيط، األشخاص من حوله

 المنتمين إلى الحضارة األلمانيةاألشخاص 

 إلـى يركز فى حـواره مـع المنتمـين     .٩

علـى أسـاليب حـل     األلمانيةالحضارة 

المشكالت وذلك على المستوى الشخصى 

  والمؤسسى واالجتماعى

حو البيئة والعالم ينمى سلوكاً إيجابياً ن  .١٠  

المحيط، األشخاص من حوله أو 

 األشخاص من حضارات أجنبية مختلفة

  وخاصة الحضارة األلمانية



 العلوم     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

٢٧  

    :العلوم - ٧

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) الثانويمرحلة التعليم (

يتعرف الخريج بيئته ومواردها وأهم  .١

يعية بها وضرورة موارد الثروة الطب

  المحافظة عليها

يتعرف الخـريج أسـاليب ووسـائل     .١

االنتفاع بمصادر الثـروة الطبيعيـة   

  واالستخدام األمثل لها

يتعرف أهم المشكالت البيئيـة التـي    .٢

يعاني منها مجتمعه المحلي واآلثـار  

  المترتبة عليها

يتعرف أهم المشكالت البيئية المحلية  .٢

أنشـطة  واإلقليمية والعالمية ويمارس 

مختلفة لإلسهام في حل بعـض هـذه   

  المشكالت

يتعرف أهم المشكالت الصحية فـي   .٣

المجتمع وأسبابها والقواعد السـليمة  

  للمحافظة على صحته

يتعرف أهم طرق الوقاية للمشـكالت   .٣

الصحية في بيئته، ويقتـرح حلـوالً   

  مبتكرة للحد منها

يكتسب ثقافة علمية تمكنه مـن تتبـع    .٤

ــورات ــن التط ــر م ــة  الكثي العلمي

  والتكنولوجية

يكتسب ثقافة علمية تمكنه مـن تتبـع    .٤

ــة  ــورات العلمي ــن التط ــر م الكثي

 ،والتكنولوجيــة المحليــة والعالميــة

  ويشرحها لآلخرين كلما أمكن ذلك

 ةيمارس مهارات التفكيـر األساسـي   .٥

المالحظة والتصـنيف واالسـتدالل   (

  ) الخ..... واالستنباط والتنبؤ

التفكير ( لعليايمارس مهارات التفكير ا .٥

وحـل   بتكـاري إلاالناقد والتفكيـر  

ويسـتخدمها فـي   ) الخ.. .المشكالت

  مواقف الحياة المختلفة

يستخدم مهارات البحث واالستقصـاء   .٦

العلمي كـنمط حيـاة لحـل بعـض     

  المشكالت المحيطة به

يستخدم مهارات التفكيـر والبحـث    .٦

واالستقصاء كنمط حياة بما يمكنه من 

الت واإلسهام حل ما يواجهه من مشك

بفاعلية فـي حـل مشـكالت بيئتـه     

  ومجتمعه

 يمارس بعض مهارات التعلم الـذاتي  .٧

باستخدام مصـادر  ) يتعلم كيف يتعلم(

يـتعلم  ( يمارس مهارات التعلم الذاتي .٧

باستخدام مصـادر تعلـم   ) كيف يتعلم



 العلوم    المستويات المعيارية للخريج

٢٨ 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) الثانويمرحلة التعليم (

ــم متنوعــة ــر ( تعل مطبوعــة وغي

  ) مطبوعة

) مطبوعة وغيـر مطبوعـة  ( متنوعة

  ى التعلملتنمية قدراته عل

ــة  .٨  يكتسب اتجاهات وقيما علمية مرغوبة .٨ يكتســب اتجاهــات وقيمــا علمي

إيجابيا نحـو   امرغوبة، ويظهر اتجاه

ويهـتم   ،التطور العلمي التكنولـوجي 

  بمتابعة االكتشافات العلمية الحديثة

يمتلك ذكاء اجتماعيا يمكنه من العمل  .٩

في جماعة والتعاون مـع اآلخـرين   

ت البيئيـة  والمشاركة في حل المشكال

  المحيطية به

يمتلك ذكاء اجتماعيا يمكنه من العمل  .٩

الجماعي والمنافسة والتعـاون مـع   

اآلخرين والمشاركة واالبتكار والقيادة 

  لحل ما يواجهه من مشكالت

يتخذ القرار المناسـب فـي    .١٠

 ،بعض المواقف الحياتيـة المختلفـة  

  التصرف حيالها نويحس

يتخذ القرار المناسـب فـي    .١٠

لحياتية العلمية التي يواجهها المواقف ا

ويحدد أبعادها، ويحسـن التصـرف   

حيالها لرفع الكفاءة والفاعلية وتحقيق 

  التميز في األداء

يمتلك مرونة عقليـة وقـدرة    .١١

علي المواجهة واكتسـاب مهـارات   

  جديدة

يمتلك مرونة عقليـة وقـدرة    .١١

علي المواجهة واكتسـاب مهـارات   

جديدة ويوظفهـا لالرتقـاء بنفسـه    

  عهومجتم

يختار األدوات المناسبة فـي   .١٢

 تقياس وحسـاب وتسـجيل البيانـا   

  العلمية

يستخدم األدوات المناسبة في  .١٢

إجراء التجارب وممارسة االستقصاء 

العلمي وتسـجيل البيانـات العلميـة    

  واستخالص النتائج وتحليلها

يصف ويحدد أمثلة من بيئته  .١٣

توضح أن العلم والتكنولوجيا هما نتاج 

  ني عبر التاريخالنشاط اإلنسا

يحدد العالقـة بـين العلـم     .١٣

 نوالتكنولوجيا والمجتمـع واإلنسـا  

وبعض القضايا المحيطـة بـه مـع    

  أمثلة لتوضيح هذه العالقات إعطاء



 العلوم     لضمان جودة التعليم واالعتمادالهيئة القومية 

 

٢٩ 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) الثانويمرحلة التعليم (

يهتم بما يستجد من معلومات  .١٤

  .ويربط بين مراحل تطورها

يدرك العالقـات المتبادلـة بـين     .١٤

 ،المجاالت والمفاهيم العلمية المختلفة

تجد من معلومات علمية ويهتم بما يس

  ويربط بين مراحل تطورها

يستخدم لغة علمية صـحيحة   .١٥

في التعامل مع المعلومـات وإعـداد   

  التقارير شفهيا وتحريريا

يجمع البيانات ويستخدم لغـة   .١٥

علمية صحيحة فـي التعامـل مـع    

المعلومات وإعداد التقـارير شـفهيا   

  وتحريريا ويعرضها على اآلخرين

 يســتخدم مصــادر متعــددة .١٦

  .للحصول على معلومات ويوثقها

ــات   .١٦ ــن المعلوم ــث ع يبح

باستخدام مصادر متعـددة وموثقـه   

وتكنولوجيا متقدمة حديثة ويواكب كل 

  جديد

يقدر العلم وإسهامات العلماء  .١٧

من كل الحضـارات فـي تطـوير    

  المعرفة العلمية وحل المشكالت

يقدر العلم وإسهامات العلماء  .١٧

من كل الحضارات في تطوير البنيـة  

ــم  ــة وطــرق العل المعرفيــة العلمي

  وأخالقياته

ــم    .١٨ ــات العل ــدر أخالقي يق

  وضرورة االلتزام باألمانة العلمية

يقدر أخالقيات البحث العلمي  .١٨

ويثري معارفه النظريـة والتطبيقيـة   

للمعايير األخالقية واالجتماعيـة   وفقاً

  والثقافية للمجتمع

يتبع قواعد األمن والسـالمة   .١٩

  خرينفي الحفاظ على نفسه واآل

يتبع قواعد األمن والسـالمة   .١٩

في الحفاظ علـى نفسـه واآلخـرين    

  والممتلكات الخاصة والعامة

يتعرف متطلبات بعض المهن  .٢٠

العلمية المختلفة الموجودة في بيئتـه  

  .وينمي مهاراته وفقا لهذه المتطلبات

يتعرف متطلبات بعض المهن  .٢٠

العلمية المختلفة الموجودة في بيئتـه  

قا لهذه المتطلبـات  وينمي مهاراته وف



 العلوم    المستويات المعيارية للخريج

٣٠ 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) الثانويمرحلة التعليم (

  بما يمكنه من مزاولة هذه المهن

ــة  .٢١ ــارات علمي يكتســب مه

  مختلفة تؤهله الرتياد المشروعات

ــة  .٢١ ــارات علمي يكتســب مه

 ،مختلفة تؤهله الرتياد المشـروعات 

  والمنافسة على تنفيذها بجودة عالية

ــالق .٢٢ ــة الخ ــظ عظم  -يالح

  فيما يحيط به من مخلوقات -سبحانه 

سبحانه  -يقدر عظمة الخالق  .٢٢

  فيما خلق -

يتعامــل مــع المســتحدثات  .٢٣

  العلمية بوعي

يتعامــل مــع المســتحدثات  .٢٣

العلمية والتكنولوجية بوعي وبرؤيـة  

ناقدة ويتخذ القرارات المناسـبة فـي   

  اختياراته 

يظهر اتجاها إيجابيـا نحـو    .٢٤  

التطور العلمي والتكنولوجي ويهـتم  

  بمتابعة االكتشافات العلمية الحديثة

ويقيم ما يحيط من يقيم نفسه  .٢٥  

  قضايا وأحداث علمية 

ــدرات  .٢٦   ــات وق ــدر مقوم يق

  االستقاللية واالبتكارية واإلبداعية



 الرياضيات     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

٣١  

   :الرياضيات - ٨

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم ( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) مرحلة التعليم الثانوى( 

ويتعـرف   يالعـدد الحس  الخريج يمتلك -١

ءاً مـن األعـداد   بـد  مجموعات األعداد

  الحقيقية األعدادحتى ة يالطبيع

نظـم   فيضرورة التوسع الخريج  عرفتي -١

علـى درايـة بمجموعـات    يكون األعداد و

المركبـة والعمليـات    األعدادحتى  األعداد

  عليها وخواصها

  

يستخدم لغة ورموز الرياضيات متضمنة  -٢

  لغة المجموعات ولغة الرسوم واألشكال

ل بلغة الرياضـيات مـن   يستخدم ويتواص -٢

  مصطلحات ورموز وأشكال ونماذج

يجري العمليات على اإلعـداد بالورقـة    -٣

والقلم والحساب العقلي والحاسبات بحسب 

  الموقف وطبيعة المشكلة

يتعرف ويمارس التفاعـل مـع مواقـف     -٣

رياضية وعامة تتضمن مؤكدات واليقينيات 

والتعامل بمتغيرات متصلة وأخرى متقطعة 

نات رياضية متنوعـة مثـل األعـداد    وبيا

والمصفوفات والمتجهات وخواص هندسـية  

إقليمية قياسية وتوبولوجيـة غيـر قياسـية    

  وكسورية

تتكون لديه خبرة بمهارات حل المشـكلة   -٤

الرياضية وإمكانية تعـدد طـرق الحـل    

ووجود أكثر من حـل صـحيح لـبعض    

  المشكالت

يمتلك ثقافة رياضية عامة ويـربط بـين    -٤

ــين الرياضــيات  األ ــار الرياضــية وب فك

  والمجاالت العلمية واألدبية والفنية

ــة   -٥ ــات جبري ــادالت ومتباين ــل مع يح

  ويستخدمها فى حل مشكالت حياتية

يمتلك مهارات حل المشكالت الرياضـية   -٥

والنمذجة الرياضية المناسبة لحل مشـكالت  

  علمية وحياتية عامة

يتعــرف خــواص األشــكال الهندســية  -٦

اسية ويتكون لديه حس بصري وذهنى األس

ألشكال فى مستويات أخرى فى الفضـاء  

  ثالثي األبعاد

يدرك ويتفهم الدالة بأنواعها ويمتلك حسـا   -٦

بصريا وذهنيـا لعـائالت بعـض الـدوال     

  والتحويالت عليها



 الرياضيات    المستويات المعيارية للخريج

٣٢ 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم ( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) مرحلة التعليم الثانوى( 

يستوعب مفهـوم البرهـان الرياضـي     -٧

والفرق بينـه وبـين اإلقنـاع الرياضـي     

النظريـات   ويستخدمه في إثبـات بعـض  

  والتمارين

يستخدم البرهان الرياضي المنطقـي فـي    -٧

إثبات صحة عالقات ونظريـات رياضـية   

ــة   ــفها بالمالحظ ــه أو يستكش ــاة ل معط

  واالستقراء والتجارب المعملية

ــض   -٨ ــية وبع ــتخدم األدوات الهندس يس

  البرمجيات المناسبة إلجراء إنشاءات هندسية

ضـيات  يستخدم برمجيات متقدمة فى الريا -٨

عامة وفى الهندسة الديناميكية بما يمكنه من 

  عمل إنشاءات وتصميمات وزخارف هندسية

يمتلك أساسيات تمكنه من استمرار تعلمه  -٩

في مرحلة التعليم الثانوي الفني أو العـام،  

  أو االنخراط في عمل مناسب

يمتلك معارف ومهارات أساسية جبريـة   -٩

ضـل  وهندسية وإحصائية وفـى حسـاب التفا  

والتكامل والميكانيكا تؤهله لالسـتمرار فـى   

التعليم الجـامعي والعـالي والتكنولـوجي أو    

االلتحاق بسوق العمل في أعمال مناسبة مـع  

الـتعلم بجامعـات   ( .استمرار التعلم الـذاتي 

  ) مفتوحة أو افتراضية

يتعرف مواقع الكترونيـة وبرمجيـات    -١٠  

مناســبة ويســتخدمها كمصــادر للمعرفــة 

ية، ويجيد تشغيل أجهزة وبرمجيـات  الرياض

  حاسوبية لمزيد من التعلم الرياضياتى

يتعرف مفهوم العـد الثنـائي ومفهـوم     -١١  

  الرقمنة ودورها في التعامل مع المعلوماتية



 الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية والمدنية     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

٣٣  

  :الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية والمدنية - ٩

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر يالثاننهاية الصف 

  ) الثانويمرحلة التعليم (

المفاهيم األساسية  الخريج تعرفي .١

لنظم اللزمان والمكان والحضارة و

الطبيعية والبشرية ومفاهيم الموقع 

والحركة والمسافة والتوزيع 

واإلقليم والتغير والتطور، ونظم 

والعمل  الحكم، والمشاركة السياسية

  التطوعي

ية للزمان من المفاهيم األساس الخريج تمكني .١

لنظم الطبيعية والبشرية اوالمكان والحضارة و

ومفاهيم الموقع والحركة والمسافة والتوزيع 

واإلقليم والتغير والتطور، ونظم الحكم، 

  والعمل التطوعي والمشاركة السياسية

تعرف األبعاد األساسية للبيئة في ي .٢

  مجتمعه والعالم

ية تعامل مع المشكالت البيئية المحلية والعالمي .٢

  هافي التخفيف من ويشارك

تعرف أبعاد الحضارة على ي .٣

  والعالمي القومي:يينالمستو

 القومي :يينأبعاد الحضارة على المستو يتفهم .٣

   والعالمي

عرف القيمة التطبيقية الوظيفية يت .٤

  للدراسات االجتماعية

للدراسات يتعامل مع القيمة التطبيقية الوظيفية  .٤

  االجتماعية

اسي ونظم يتعرف النظام السي .٥

  الحكم في وطنه

يتعرف النظام السياسي وسلطات الحكم في  .٥

  وطنه وفى دول أخرى

يتعرف ويستخدم المصادر  .٦

والوثائق األصلية والثانوية 

والموسوعات والقواميس واألطالس 

  التاريخية والجغرافية

يتمكن من مهارات استخدام المصادر  .٦

والوثائق األصلية والثانوية والموسوعات 

  يس واألطالس التاريخية والجغرافيةوالقوام

يمارس مهارات استخدام الخرائط  .٧

الجغرافية والتاريخية والجداول 

والرسوم البيانية والرسوم 

يتقن استخدام مهارات الخرائط الجغرافية  .٧

لبيانية والتاريخية والجداول والرسوم ا

والرسوم الكاريكاتورية والصور 



 والتربية الوطنية والمدنية الدراسات االجتماعية    المستويات المعيارية للخريج

٣٤ 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر يالثاننهاية الصف 

  ) الثانويمرحلة التعليم (

الكاريكاتورية والصور 

الفوتوغرافية فى استنتاج 

  المعلومات وتفسير البيانات

الفوتوغرافية فى استنتاج المعلومات وكتابة 

  التقارير البحوث القصيرة

يستخدم مهارات توظيف تكنولوجيا  .٨

المعلومات فى مهارات البحث عن 

 ،المعلومات وتنظيمها وعرضها

  وفى التواصل مع اآلخرين

يتمكن من مهارات توظيف تكنولوجيا  .٨

مهارات البحث عن المعلومات  المعلومات فى

وفى التواصل مع ، وعرضها وتنظيمها

  اآلخرين

يستخدم مهارات التفكير بأنواعه  .٩

المختلفة العلمي والنقدي 

  واالبتكاري

يتمكن من مهارات التفكير بأنواعه المختلفة  .٩

  واالبتكاريالعلمي والنقدي 

يستخدم مهارات االستقصاء في  .١٠

صياغة أسئلة واضحة وتحديد 

الت وتجميع معلومات مشك

  وتنظيمها وعرضها

يتمكن من مهارات االستقصاء في  .١٠

صياغة أسئلة واضحة وتحديد مشكالت 

  وتجميع معلومات وتنظيمها وعرضها

يمارس مهارات اتخاذ القرار  .١١

في األمور الشخصية والعلمية 

  والعامة

يتمكن من مهارات اتخاذ القرار في  .١١

  األمور الشخصية والعلمية والعامة

  يدير الوقت بكفاءة .١٢  تخدم مهارات إدارة الوقتيس .١٢

يتعرف مجاالت العمل  .١٣

التطوعي في بيئته المحلية وعلى 

  المستوى القومي

يشارك في األعمال التطوعية في بيئته  .١٣

  المحلية وعلى المستوى القومي

يتعرف أبعاد هويته القومية  .١٤

ويؤكدها في كل المجاالت على 

  والعالمي الوطني :المستويين

ؤكدها في كل بهويته القومية وييعتز  .١٤

  والعالمي الوطني :المجاالت على المستويين



 الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية والمدنية     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

٣٥ 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر يالثاننهاية الصف 

  ) الثانويمرحلة التعليم (

يتعرف المفاهيم المرتبطة  .١٥

بالتربية الوطنية والمدنية كالوالء 

واالنتماء والعدل 

  الخ......والديمقراطية

لوطنه  هيتقن التعبير عن حبه وانتمائ .١٥

  بطرق مناسبة

يتعرف دور مصر التاريخى  .١٦

  عبر الحضارات
بدور مصر التاريخى عبر يعتز  .١٦

  الحضارات

يتعرف المنهجية العلمية فى مواجهة  .١٧  

  المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية

يدرك أهمية التعدد والتنوع وقبول اآلخر  .١٨  

فى ظل االنفتاح الثقافى والعولمة مع الحفاظ 

  على الهوية الذاتية

يتعرف أبعاد الشخصية المصرية  .١٩  

  امل تكوينهاوخصائصها وسماتها وعو

  يتعرف أهم حقوق وواجبات اإلنسان .٢٠  

يتعرف أهم المشكالت السياسية والثقافية  .٢١  

واالجتماعية التى يعانى منها مجتمعه المحلى 

  واآلثار المترتبة عليها

يتعرف معنى الدستور وأهمية تطبيقه فى  .٢٢  

  الحفاظ على حقوق المواطن وواجباته



 المعلومات االكمبيوتر وتكنولوجي     المستويات المعيارية للخريج

 

٣٦  

  :تالمعلوما االكمبيوتر وتكنولوجي - ١٠

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  نهاية الصف الثاني عشر

  ) الثانويمرحلة التعليم (

يلم الخريج بفكرة أوليـة عـن المفـاهيم     -١

والمصطلحات األساسية الخاصة بـالكمبيوتر  

  والشبكات ونظم المعلومات

وينــاقش المفــاهيم الخــريج يشــرح -١

بيوتر والمصطلحات المتقدمة الخاصة بالكم

  والشبكات ونظم وتكنولوجيا المعلومات

يلم بفكرة أولية عن المكونات األساسية في  -٢

ــا   ــبكات وتكنولوجي ــوتر والش ــم الكمبي نظ

  المعلومات، وأنواعها ووظائفها

يشرح المكونات األساسية واإلضـافية  -٢

في نظم الكمبيوتر والشبكات وتكنولوجيـا  

  المعلومات، وأنواعها ووظائفها

ن مــن تشـغيل وإدارة الكمبيــوتر،  يـتمك -٣

، والتعامل مـع  "نوافذ"باستخدام نظام التشغيل 

الملفات والمجلدات والبرامج، واستخدام أدوات 

  اإلدخال واإلخراج، والملحقات

يتقن العمليات والمهارات المتقدمة فـي  -٣

إدارة الكمبيوتر، باستخدام نظام التشـغيل  

ات ، والتعامل مع الملفات والمجلـد "نوافذ"

والبرامج، وأدوات اإلدخـال واإلخـراج،   

  والملحقات

يكُون فكرة أولية عن شبكات الكمبيـوتر،  -٤

  ووظائفها، وخدماتها

يشرح بنية شبكات الكمبيوتر، ويناقش -٤

  أنواعها، وفوائدها، ووظائفها، وخدماتها

متطلبــات الالزمــة لالتصــال اليتعــرف -٥

  باإلنترنت، ويتمكن من االتصال بها

عمليـات ومهـارات االتصـال    يتقن -٥

  باإلنترنت، والتعامل معها، بكفاءة وفاعلية

يتعرف السلوك االجتمـاعي واألخالقـي   -٦

ــا  والقــانوني المــرتبط باســتخدام تكنولوجي

الكمبيوتر والشبكات، في اسـتخدام البـرامج   

  والحصول على المعلومات

يشرح ويطبـق السـلوك االجتمـاعي    -٦

باسـتخدام  واألخالقي والقانوني المـرتبط  

تكنولوجيا الكمبيـوتر والشـبكات، فـي    

ــى   ــرامج والحصــول عل ــتخدام الب اس

  المعلومات

يستخدم أدوات وبـرامج تكنولوجيـة   -٧يستخدم أدوات وبرامج تكنولوجية بسـيطة  -٧



 املعلومات االكمبيوتر وتكنولوجي     واالعتماداهليئة القومية لضمان جودة التعليم 

٣٧ 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  نهاية الصف الثاني عشر

  ) الثانويمرحلة التعليم (

في إنتاج وثائق ومـواد ومعلومـات مختلفـة    

  )نصوص، رسوم، جداول، عروض(بسيطة 

متقدمة، ولغات برمجة حديثة، في إنتـاج  

مواد وبرامج عروض متقدمة، ونشـرها  

  على الويب

يستخدم أدوات بحث ومصادر تكنولوجيـة  -٨

ــات   ــى البيان ــي الحصــول عل ــيطة، ف بس

والمعلومــات، لحــل المشــكالت المرتبطــة 

  بمحتويات التعلم، والمواقف الحياتية

يتقن استخدام اإلنترنت وأدوات البحث  -٨

ــة  ــة واإللكتروني والمصــادر التكنولوجي

مة، في الحصـول علـى البيانـات    المتقد

والمعلومــات، لحــل مشــكالت الــتعلم، 

  والمواقف الحياتية

يستخدم أدوات اتصال تكنولوجية بسـيطة،  -٩

في التفاعل مع اآلخرين، والتعـاون معهـم،   

  إلنجاز مهمات بسيطة

ــال   -٩ ــتخدام أدوات االتص ــتقن اس ي

فـي التفاعـل مـع     التكنولوجية المتقدمة

إلنجاز مهمـات   همعاون معوالت اآلخرين

  معقدة

  



 التربية البدنية والرياضة     لخريجالمستويات المعيارية ل

 

٣٨  

  :التربية البدنية والرياضة - ١١

 نهاية الصف التاسع

  )األساسيمرحلة التعليم (

   نهاية الصف الثانى عشر

  )المرحلة الثانوية(

الحركـات األساسـية   الخريج يؤدي  .١

  بكفاية ومرونة

الحركـات األساسـية    يؤدي الخريج .١

  بكفاية ويدمجها في حركات مركبة

األساسية للمشـاركة   يؤدي المهارات .٢

  في ألعاب ورياضات بسيطة

يتقن أداء بعض األلعاب والرياضات  .٢

  بمهارة عالية

يشارك في بعض األنشطة الحركيـة   .٣

  والمهارية

يمارس بعـض األنشـطة الحركيـة     .٣

  والمهارية بغرض اللعب النظيف

يتعرف اليد المفضلة والقدم المفضـلة   .٤

  ويستخدمها

ـ   .٤ لة يحدد اليد المفضلة والقـدم المفض

  ةويستخدمها بكفاء

يتعرف األخطاء المتضمنة فى األداء  .٥

  الحركى والحد منها

يتجنب األخطاء المتضمنة فى األداء  .٥

  الحركى

  يتقن طريقة المشي الصحيحة .٦  ينظم طريقة المشي الصحيحة .٦

يطبق االتزان علـى األرض وعلـى    .٧

  بعض األجهزة

يحتفظ بتوازنه على األرض وعلـى   .٧

  جهزةالمختلفة من األ عاألنوا

يــتقن أداء األنــواع المختلفــة مــن  .٨  يؤدى األنواع المختلفة من الدحرجات .٨

  الدحرجات

يؤدى الوثب بطرق مختلفـة ويهـبط    .٩  يؤدى وثب حر ووثب بالسند .٩

  بطريقة آمنة

ــى   .١٠ ــرق الرم ــرف ط يتع

  الصحيحة لبعض األغراض المختلفة

يــؤدى الطــرق الصــحيحة  .١٠

  لرمى األغراض بكفاءة

يمــارس بعــض الحركــات  .١١

  ية وفق إيقاعات متنوعةالرياض

يؤدى حركات مختلفة وفـق   .١١

  بكفاءة إيقاعات متنوعة

يميز بـين تمرينـات القـوة     .١٢

  والسرعة والرشاقة

ــوة  .١٢ ــات الق ــارس تمرين يم

  والسرعة والرشاقة

يتواجد في الماء بدون تـوتر   .١٣

  وبأمان

يؤدى الحركات بانسيابية في  .١٣

  الماء ويشعر باألمان



 لتربية البدنية والرياضة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٣٩ 

 نهاية الصف التاسع

  )األساسيمرحلة التعليم (

   نهاية الصف الثانى عشر

  )المرحلة الثانوية(

  ممارسات اآلمنةيطبق ال .١٤  يراعى الممارسات اآلمنة  .١٤

يتعرف فائدة تمرينات اإلحماء  .١٥

قبل الجهد البدني وكذا التهدئـة بعـد   

  الجهد

يؤدى تمرينات اإلحماء قبـل   .١٥

  الجهد البدني وكذا التهدئة بعد الجهد

يتعرف بعض أنواع األجهزة  .١٦

ــرق  ــتخداماتها وط ــية واس الرياض

  تخزينها بالمحافظة عليها وأسالي

يمارس مهـارات اسـتخدام    .١٦

الرياضية وطرق المحافظـة   األجهزة

  تخزينها بعليها وأسالي

يتعرف مخاطر سوء استخدام  .١٧

  الرياضية تاألجهزة واألدوا

يتجنب مخاطر سوء استخدام  .١٧

  الرياضية تاألجهزة واألدوا

يشارك في أنشطة رياضـية   .١٨

  خارج الدرس

يخطط ويـؤدى ممارسـات    .١٨

  رياضية خارج الدرس

يتعرف قواعد اللعب والقوانين  .١٩

  هاالمحددة ل

يطبق قواعد اللعب ويتقبـل   .١٩

  الجزاء في حالة عدم تطبيقها

 المتاحـة مصـادر  اليستخدم  .٢٠

لجمع بيانات عـن األنشـطة التـي    

  يفضلها

يجمع بيانات عن األنشـطة   .٢٠

 التي يمارسها ويصنف هذه البيانـات 

  ويوظفها

يعرض ما تعلمه ويستفيد من  .٢١  يتعرف ويراجع عملية تعلمه .٢١

  التغذية الراجعة

الـة جسـمه   يتعرف نمط وح .٢٢

  لمحافظة على القوام الصحيحاوطرق 

يمارس سلوكيات وعـادات   .٢٢

صــحيحة للمحافظــة علــى القــوام 

  الصحيح

ــم   .٢٣ ــات الجس ــرف قياس يتع

  ) ألخ.. .الوزن –الطول ( الصحيحة

يتعــرف طــرق الوصــول  .٢٣

للقياسات الصحيحة للجسم والمحافظة 

  عليها

يشارك بدوره كقائـد وتـابع    .٢٤

  بنجاح

ن يؤدى دوره كقائد ويتعـاو  .٢٤

  تحت قيادة اآلخرين

يظهر االحترام والتقدير فـي   .٢٥يظهر االحترام والتقدير فـي   .٢٥



 التربية البدنية والرياضة    المستويات المعيارية للخريج

٤٠ 

 نهاية الصف التاسع

  )األساسيمرحلة التعليم (

   نهاية الصف الثانى عشر

  )المرحلة الثانوية(

  معاملته لآلخرين  معاملته لآلخرين

يطلــب المســاعدة ويســاعد  .٢٦

  اآلخرين

ــاعدة   .٢٦ ــديم المس ــادر بتق يب

  اآلخرين

يشعر بالرضا أثناء بذل الجهد  .٢٧

  البدني

يشعر بالرضـا أثنـاء بـذل     .٢٧

الجهد البدني وأثـره علـى المـدى    

  يلالطو

يظهر ردود أفعاله بطريقـة   .٢٨

  اجتماعية مقبولة

ــه  .٢٨ ــى ردود أفعال ــتحكم ف ي

  بطريقة اجتماعية مقبولة

  يعبر عن نفسه بثقة .٢٩  يظهر الثقة بالنفس .٢٩

  يقيم جهده وجهد اآلخرين .٣٠  يحترم جهده وجهد اآلخرين .٣٠

  يقدر مشاعر اآلخرين .٣١  يحترم مشاعر اآلخرين .٣١

يعبر عـن وجهـة نظـره     .٣٢  يعبر عن وجهة نظر .٣٢

  ةبموضوعي

  



 التربية الفنية     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٤١  

  :التربية الفنية- ١٢

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

يطوع الخريج األفكار مستخدماً العناصر  -١

واألسس الفنيـة لتحقيـق القـيم التعبيريـة     

  والوظيفية بصورة إبداعية وجمالية

يطور الخريج األفكار من خالل  - ١

ر واألسس الفنية إلظهار هيئتها العناص

وتحقيق أبعاد وقيم تعبيرية ووظيفية 

  بصورة إبداعية وجمالية

تراث الفني القومي والعـالمي  يبين قيم ال -٢

وحديثه، ويعي القيمـة الجماليـة لهـذا     قديمه

  التراث ويعتز به

يوضح األثر االيجابي للحضارة  - ٢

المصرية على الحضارة اإلنسانية ودور 

  الفنية في المجتمع المعاصرالمهن 

يصدر أحكاماً جماليـة ووظيفيـة ذاتيـة     -٣

وموضوعية على ما يعرض عليه من األعمال 

الفنية محلـالً  أبعادهـا البنائيـة مسـتخدماً     

  مصطلحات فنية متخصصة 

يصدر أحكاماً جمالية ذاتية وموضوعية  - ٣

على األعمال الفنية، ويترجم أبعادها البنائية 

  طلحات فنية متخصصةمستخدماً مص

يكتشف العالقة اإليجابية بين المعرفة  - ٤

والمهارة في الفنون التشكيلية وميادين 

الفنون والمعرفة األخرى في إنتاج 

  األعمال الفنية التشكيلية

يربط بين معارف ومهارات الفنون  - ٤

التشكيلية وميادين الفنون والمعرفة 

  األخرى

الية في يوظف قدراته التأملية والخي - ٥

االتصال الفعال المرتبط باألعمال الفنية 

  التشكيلية الفردية والجماعية

يطور قدراته اإلبداعية والتأملية  - ٥

والخيالية في االتصال الفعال وإصدار 

القرارات المرتبطة باألعمال الفنية التشكيلية 

  الفردية والجماعية

يطور مهاراته الفنية واليدوية وقدراته  - ٦

اإلتقان، وتنفيذ مشروعات  على تعلم

  إنتاجية للحرف الفنية البسيطة وترويجها

يوظف مهاراته الحرفية والفنية وقدراته  - ٦

على تعلم متعة اإلتقان المبدع في 

مشروعات إنتاجية للحرف الفنية 

  وترويجها

يشعر بأهمية استثمار أوقات الفراغ  - ٧

في توظيف الوسائط المتعددة للتنفيس عن 

الفراغ في توظيف  تيستثمر أوقا - ٧

ستمتاع بالتعبير الوسائط المتعددة واال



 التربية الفنية    المستويات المعيارية للخريج

٤٢ 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

عن الضغوط النفسية من  الفني، والتنفيس  الستمتاع بالتعبير الفنيالضغوط وا

  خالل ممارسة الفنون

يهتم بوجهات النظر المبنية على تعدد  - ٨

الحلول واآلراء في إنتاج األعمال الفنية 

  التشكيلية والتراثية

بين وجهات النظر كسمة أساسية يفاضل  - ٨

تبنى على تعدد الحلول واآلراء اإلبداعية 

  في األعمال الفنية التشكيلية 

يشعر بأهمية عرض أعماله الفنية  - ٩

  بثقة واعتزاز

٩ -   ً يعتز بممارسة وعرض فنه جماهيريا

  بثقة واعتزاز وتميز

يهتم بإعداد ملف لمنجزاته الفنية في  -١٠

يستخدمها في المشاركة مراحلها المتعددة و

  في المسابقات

يهتم بإعداد ملف لمنجزاته الفنية  -١٠

توضح تعدد المراحل وتطورها، 

  ويستخدمها في المشاركة في المسابقات

يوظف الرموز البصرية فـي وسـائل    -١١

  اإلعالم الفردية للتأثير على المشاهدين

يطور الرموز البصرية للتعبير عـن   -١١

والموضـوعات الفنيـة    المفاهيم واألفكـار 

  واالجتماعية

  



 التربية الموسيقية     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٤٣  

  :الموسيقيةالتربية  - ١٣

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

الموسيقى التي يحب  الخريجيختار  - ١

  بها عاالستماع إليها ويستمت

الموسيقى التي يحب  الخريجيختار  - ١

  تمتع بها ويمارسهااالستماع إليها ويس

يبدى اهتماما بإحدى اآلالت الموسيقية،  - ٢

  ويعزف ألحانا بسيطة على إحداها

إحدى اآلالت  يتقن العزف على - ٢

  الموسيقية التي يفضلها

  يؤدى بصوته أداء فنيا لألعمال موسيقية - ٣  يؤدى بصوته أداء فنيا ألعمال موسيقية - ٣

ها ينتج أعماال موسيقية بسيطة ويؤدي - ٤

  على آلته المفضلة

يرتجل إيقاعات وألحانا مختلفة  - ٤

  ويصاحبها بمؤثرات صوتية غير تقليدية

يتمكن من قراءة وكتابة وعزف  - ٥

  ةالمدونات الموسيقي

يتمكن من قراءة وكتابة وعزف  - - ٥

  ةوغناء المدونات الموسيقي

يستمتع بالمشاركة في ممارسات  - ٦

  موسيقية مختلفة

  اركة في مسابقات موسيقيةيستمتع بالمش - ٦

يحترم مكانة الموسيقى ودورها فى  - ٧

  المجتمع

يحترم الدور الثقافي للموسيقي ومكانتها  - ٧

  في المجتمع

يستخدم اآلالت الموسيقية المتاحة  - ٨

  لالستمتاع بوقت الفراغ

تتكون لديه الرغبة فى إنتاج موسيقى  - ٨

  ويعمل على تنفيذها

رانه في يعزف في مجموعة مع أق - ٩

  مناسبات مختلفة

يعزف في مجموعة ويقدر العمل في  - ٩

  فريق

يشارك في جمعيات موسيقية ويستمتع  -١٠  

  بدوره فيها

يتقن العزف على آالت موسيقية  -١١  

  إلكترونية

يؤدى من الذاكرة أعماال موسيقية سبق  -١٢  

  تعلمها



 االقتصاد المنزلى     المستويات المعيارية للخريج

٤٤  

  :االقتصاد المنزلي - ١٤

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسييم مرحلة التعل(

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

يميز الخريج دور األسرة ويوضـح   .١

  تأثيرها فى الفرد والمجتمع

يقدر الخريج أهمية األسرة وتأثيرها  .١

  فى الفرد والمجتمع

ــة   .٢ ــين األدوار الحياتي ــوازن ب ي

والمسئوليات المتعددة فـى األسـرة   

والمجتمع ويستنتج أهمية عالقـات  

  اون واالحترام المتبادلالتع

يوازن بين األدوار الحياتية  .٢

والمسئوليات المتعددة فى األسرة 

والمجتمع مدركا أهمية عالقات 

  التعاون واالحترام المتبادل

يوظف التكنولوجيـا والمعلومـات    .٣

والمهارات والممارسات ذات العالقة 

  لرفع كفاءته كعضو في األسرة

يستخدم التكنولوجيا فى تنمية  .٣

علومات والمهارات التي تسهم في الم

  كفاءته كعضو في األسرة

يســتخدم المعلومــات والمهــارات  .٤

والممارسات المطلوبة للعمـل فـي   

مجال التزاور والضيافة والسـياحة  

  والترويح

يتقن استخدام المعلومات والمهارات  .٤

والممارسات المطلوبة للعمل في 

مجال التزاور والضيافة والسياحة 

  والترويح

مهام العمل في مجال خـدمات   يميز .٥

  األسرة والمجتمع المحلى

يميز مهام العمل فى مجال خدمات  .٥

  األسرة والمجتمع المحلى

ــارف  .٦ ــات والمع ــرف المعلوم يتع

والمفاهيم والمهارات والقيم المرتبطة 

  بأداء دورة فى إطار األسرة

يوظف المهارات والقيم المرتبطة  .٦

بتربية األبناء وحمايتهم في أداء 

  وار والمهام الخاصة بذلكاألد

يميز جوانب نمو الطفـل وحاجاتـه    .٧

ويتعرف حقوقه وأسـاليب حمايتـه   

  داخل األسرة

يميز جوانب نمو الطفل ويتعرف  .٧

حاجاته وحقوقه وأساليب حمايته 

  داخل األسرة وفى المجتمع

ــارف  .٨ ــات والمع ــف المعلوم يوظ

والمفاهيم والمهارات والقيم الخاصة 

بتربيـة   بمجاالت العمل المرتبطـة 

  األطفال وحمايتهم

ينمى مهاراته الخاصة بالوا لدية  .٨

والطفولة بما يسمح له بالعمل فى 

مجاالت العمل المرتبطة بتربية 

  األطفال وحمايتهم
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 نهاية الصف التاسع

  ) األساسييم مرحلة التعل(

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

يتعرف مظاهر النمو فـي مرحلـة    .٩

المراهقة، ويحدد حقوق وواجبـات  

المراهق ويوضح طـرق التوجيـه   

  واإلرشاد المناسبة لكل منها

هر النمو في مرحلة يقارن بين مظا .٩

المراهقة ومرحلة الشباب، ويحدد 

حقوق وواجبات المراهق والشاب 

ويوضح طرق التوجيه واإلرشاد 

  المناسبة لكل منها

ــارات إدارة   .١٠ ــارس مه يم

الموارد في رفع مستويات كفاءتـه  

الشخصية واألسـرية واالجتماعيـة   

  والمجتمعية

ينمي ممارساته اإلدارية  .١٠

مستويات  ويمارس مهاراتها في رفع

كفاءته الشخصية واألسرية 

  واالجتماعية والمجتمعية

ــات   .١١ ــف المعلومـ يوظـ

والمهارات واالتجاهات ذات الصلة 

رد المختلفة في تحقيـق  بإدارة الموا

  للفرد واألسرة اإلستراتيجيةاألهداف 

 يدير الموارد المختلفة .١١

علي ) بشرية، واقتصادية، وبيئية(

اف نحو يسهم في تحقيق األهد

للفرد واألسرة  اتيجيةاإلستر

  والمجتمع

يستند إلى حقوق وواجبـات   .١٢

المستهلك في ترشيد االستهالك علي 

  المستوي الشخصي األسرى

يمارس واجباته ويحصل  .١٢

على حقوقه كمستهلك علي المستوي 

الشخصي األسرى والبيئي 

  والمجتمعي

يستخدم التكنولوجيـا فـي    .١٣

ــية   ــرد الشخص ــئون الف إدارة ش

  يةواألسرية واالجتماع

يحلل تأثير التكنولوجيا فـى   .١٣

ــية   ــرد الشخص ــئون الف إدارة ش

  واألسرية واالجتماعية

يميز مهام العمـل المهنـي    .١٤

المرتبطــة بــإدارة مــوارد الفــرد 

ــيد   ــع وترش ــرة والمجتم واألس

  االستهالك

يمارس بعض مهام العمـل   .١٤

المهني المرتبطة بإدارة موارد الفرد 

ــيد   ــع وترش ــرة والمجتم واألس

  االستهالك

ــتن .١٥ ــات يس ــى المعلوم د إل

والمفــاهيم والمهــارات المرتبطــة 

يتخــذ قــرارات صــحيحة  .١٥

خاصة باختيـار الغـذاء وتكـوين    
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 نهاية الصف التاسع

  ) األساسييم مرحلة التعل(

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

بمجال الغذاء والتغذية فـي اتخـاذ   

القرارات الخاصة باختيـار الغـذاء   

  وتكوين الوجبات الغذائية المتوازنة

  الوجبات الغذائية المتوازنة

يوظف المعارف والمفاهيم  .١٦

التكنولوجيـة   والمهارات واألساليب

عداد وتجهيز إفي ممارسة عمليات 

  وإنتاج األطعمة

يستخدم التكنولوجيـا فـي    .١٦

عـداد وتجهيـز   إممارسة عمليات 

  وإنتاج األطعمة

يميــــز المعلومــــات  .١٧

ــاألمن  والممارســات المرتبطــة ب

الغذائي وتحقيـق سـالمة الغـذاء    

  وصحة الفرد واألسرة والمجتمع

يلتزم بالممارسات المرتبطة  .١٧

غذائي لتحقيق سالمة الغذاء باألمن ال

موضحا أهمية ذلك على صحة الفرد 

  واألسرة والمجتمع

ــاج  .١٨ ــات إنت ــارس عملي يم

وتسويق المنتجات الغذائية بغـرض  

تلبية احتياجات المسـتهلك وإشـباع   

  رغباته

ــات  .١٨ ــتخدم المعلومـ يسـ

والمهارات في الممارسات الخاصة 

بإنتاج وتسويق المنتجـات الغذائيـة   

جات المسـتهلك  بغرض تلبية احتيا

  وإشباع رغباته

ــات   .١٩ ــف المعلومـ يوظـ

والمهارات والمفاهيم العلميـة فـي   

ممارسات خاصة باختيار المسـكن  

وتأثيثه وتجهيزه وتجميله بما يتالءم 

مع احتياجات ومتطلبات حياة األفراد 

  داخل المسكن

يتخذ قرارات صائبة خاصة  .١٩

باختيار المسكن وتأثيثـه وتجهيـزه   

مـع احتياجـات   وتجميله بما يتالءم 

ومتطلبات حيـاة األفـراد داخـل    

  المسكن

يمارس العمليات المطلوبـة   .٢٠

  إلدارة المرافق وصيانتها

ــى اكتســاب  .٢٠ يحــرص عل

وتنمية الممارسات المطلوبـة إلدارة  

  المرافق وصيانتها

يميز فرص العمل المرتبطة  .٢١

بمجال المسكن وصيانة المرافق بما 

يتخذ قرارات صائبة حـول   .٢١

الممارسات المهنية المرتبطة بمجال 
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 نهاية الصف التاسع

  ) األساسييم مرحلة التعل(

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

يتفـق واحتياجــات ســوق العمــل  

  هاته الشخصيةوقدراته واتجا

المسكن وصيانة المرافق بما يتفـق  

واحتياجات سوق العمـل وقدراتـه   

  واتجاهاته الشخصية

يوضح خصائص  .٢٢

المنسوجات ويقيم خاماتها المختلفة 

  مستندا إلى األسس العلمية

ــوط   .٢٢ ــات الخي ــيم خام يق

ندا إلـى  والمنسوجات المختلفة مست

  األسس العلمية

يدرك أهمية المالبس  .٢٣

وتطورها وتأثير التكنولوجيا الحديثة 

عمليات تصميمها وإعدادها  في

  هاوإنتاجها وتسويق

التكنولوجيـا   يوضح تـأثير  .٢٣

 المالبس عمليات تصميم فيالحديثة 

  هاوإعدادها وإنتاجها وتسويق

ر اإلكسسوارات يتعرف تأثي .٢٤

واأللوان وخطوط الموضة علي 

  التذوق الملبسي

يقيم تـأثير اإلكسسـوارات    .٢٤

واأللوان وخطوط الموضـة علـي   

  التذوق الملبسي

يتعرف أساليب إنتاج  .٢٥

المشغوالت اليدوية وأسس ومعايير 

  الحكم علي جودتها

يتعرف معايير الحكم علـي   .٢٥

جودة أساليب إنتـاج المشـغوالت   

  اليدوية

العمل المتاحة  يتعرف فرص .٢٦

في مجاالت المالبس والمنسوجات 

والمشغوالت اليدوية ويوضح 

  المهارات الالزمة لذلك

يستكشــف فــرص العمــل  .٢٦

المتاحــة فــي مجــاالت المالبــس 

والمنسوجات والمشغوالت اليدويـة  

  ويوضح المهارات الالزمة لذلك
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  :)*( علم النفس واالجتماع -١٥

  :بنهاية الصف الثاني عشر

  :سعلم النف
   .مجاالت دراستهوخصائصه و المفاهيم األساسية في علم النفس الخريجيدرك  - ١

  .األخرىمكانته ضمن منظومة العلوم  دركيقدر قيمة علم النفس وي - ٢ 

   .يعي األساليب العلمية في بحث ودراسة الظواهر النفسية مستخدماً التقنيات الحديثة - ٣ 

الدوافع  –سس البيولوجية والفسيولوجية للسلوك األ( يفهم ذاته وإمكاناته المختلفة - ٤

- تعددةالذكاءات الم –العمليات المعرفية  –نموه النفسي والبيولوجي  –واالنفعاالت 

  ).الخ....

ويوظفها للتعامل بإيجابية في المواقف المختلفة بهدف استعداداته وقدراته ينمي  - ٥ 

   .والشعور بالرضا ،الضغوطومواجهة قرارات الاتخاذ ومشكالت الحل تمكينه من 

  ويستخدم المصادر المتنوعة للمعرفةيكتسب مهارات التعلم الذاتي  - ٦

وإدارة عملية ... .،اإلبداعيوالناقد، والعلمي،  :المختلفةالتفكير مهارات يكتسب  - ٧

  .ويوظفها في مواقف متنوعة ،التفكير

  .ةيجابية ويكون مقبالً علي الحيايكتسب سمات الشخصية اإل - ٨ 

لتحقيق مزيد من التوافق  ذكاء اجتماعيويتعامل معه ب ويتقبله يفهم اآلخر - ٩ 

  .والسعادة

  .األشخاصق الفردية بين ويقدر ويحترم الفر -١٠

  .تحقيق التوافق النفسيساعياً إلى  يوالمجتمع العمل الجماعييقدر أهمية  -١١ 

                                                 
  .هذه المادة يتم تدريسها في صف واحد بالمرحلة الثانوية *
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  :االجتماععلم 
  .عية ويمارسهامفهوم المسئولية االجتما الخريجينمي  - ١

 –مجاالت االهتمام  –موضوع الدراسة ( طبيعة علم االجتماع من حيث يدرك - ٢

   ).فيه العلميالبحث  أخالقيات –البحثية فيه  واألساليبالمناهج  – األساسيةالمفاهيم 

  تكوين ثقافة  فيكيفية تشكيله ودور الجماعات ( من حيث االجتماعيالسلوك  يعي - ٣ 

  ) لألفراد االجتماعية وتحديد المكانة االجتماعية األدوار وتشكيل، المجتمع 

حدد عمليات ويالمجتمع  في األفرادبين  االجتماعيكيفية حدوث التفاعل  دركي - ٤

  .في السياق المحلي والدولي منها والسلبي االيجابيميز بين يالتفاعل و

المصرية  األسرةدور ويقدر ، المتنوعة لتنشئة االجتماعيةا أساليبو مصادر يعي - ٥ 

  .واجتماعيا نفسياًو ة المتوازنة بدنياًئتحقيق التنش في

وم االتجاهات قَيويراجع و، المجتمع فية المهنية ئلتنشا أساليبومصادر  يتفهم - ٦ 

في الظروف يتطلبها المجتمع  التية المهنية ئنوع التنش تعرفيو، المجتمعية نحو المهن

لممارسة  تؤهله التيفية والوجدانية والسلوكية لتعزيزات المعرامتلك يو، المختلفة

  .المهنة أخالقيات

المختلفة  أشكالهايميز بين و، االجتماعيالمجتمعية لضبط السلوك  األساليب تعرفي - ٧

، توجيه السلوك في المسئولية االجتماعيةقدر دور يو، نتائج الخروج عنهاعي يو

  .اجتماعياً السلوك المنضبط ألداءله تؤه التيلتعزيزات المعرفية والوجدانية اكتسب يو

 األطر كتسبيو ،ونتائجه على المجتمع ،االجتماعيعوامل حدوث التغير  دركي - ٨

المجتمع  أجهزةفى كافة  اتهله للتعامل مع التغيرؤت التيوالوجدانية والسلوكية  المعرفية

  .ومؤسساته

التقنيات مستخدما  درسها دراسة علميةوي، المشكالت االجتماعية المحلية تفهمي - ٩

   .االجتماعيالبحث  أساليبو المعاصرة

تؤهله لالبتعاد عن الوقوع  التيوالسلوكية  لتعزيزات المعرفية الوجدانيةاكتسب ي -١٠

  .والعمل على حلها المشكالت في
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، االجتماعيومتطلبات التخطيط ، المجتمع فيالمستدامة  التنميةمتطلبات  يعي -١١

  .تحقيقها هم فيوتنمية الذات ويس

دعم ة وييالدولاإلقليمية والحضارة  في المصري مجتمعال إسهاممدى  دركي -١٢

  .ي على المستويات اإلقليمية والعالميةالحضار التقدم فيالواعية  المشاركة
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 : )*( الفلسفة والمنطق -١٦

  :الصف الثاني عشربنهاية  
  .أهمية وأهداف منهج الفلسفة والمنطق الخريجعرف تي - ١ 

  .المفاهيم األساسية المرتبطة بمنهج الفلسفة والمنطق يستوعب - ٢ 

التي يعاني منها مجتمعه  السياسية والثقافية واالجتماعيةأهم المشكالت  دركي - ٣

  .االمحلي واآلثار المترتبة عليه

ويقترح حلوال  ،واالجتماعيةحل المشكالت السياسية والثقافية يتفهم أهم أساليب  - ٤

  .نهامبتكرة للحد م

 يكتسب ثقافة علمية تمكنه من تتبع الكثير من التطورات العلمية والتكنولوجية - ٥

  .المعاصرة

حياة بما يمكنه من حل كأسلوب واالستقصاء  ثيستخدم مهارات التفكير والبح - ٦

  .مشكالته واإلسهام بفاعلية في حل مشكالت بيئته ومجتمعه

باستخدام مصادر المعرفة ) تعلميتعلم كيف ي( يمارس مهارات التعلم الذاتي - ٧

  .تنوعةالم

  .نحو التطور الفكري والتكنولوجي ةايجابي ايكتسب اتجاهات وقيم - ٨

  .يتخذ القرار المناسب في المواقف الحياتية المختلفة ويحسن التصرف حيالها - ٩

  .واكتساب مهارات جديدة لمواجهةيمتلك مرونة عقلية وقدرة على ا -١٠

  . عيةفي حل بعض المشكالت الثقافية والمجتم ماهسلفة لإليمارس أنشطة مخت -١١

  .يدرك العالقات المتبادلة بين المدارس الفلسفية المختلفة مستخدماً التفكير والمنطق -١٢

يصف التدخالت والتفاعالت المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا واإلنسان والمجتمع  -١٣

  .والبيئة

  .على معلومات ويوثقهايستخدم مصادر مرجعية للحصول  -١٤

                                                 
  .هذه المادة يتم تدريسها في صف واحد بالمرحلة الثانوية •
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نها تتسم بالجدل الفكري والتنوع وتؤكد على يتعرف طبيعة الفلسفة من حيث إ -١٥

  ة المعرفة وتعدد المذاهب واألفكارينسب

يطبق التفكير الناقد في تناوله لقضايا المجتمع ويتمكن من مهارة التحليل والنقد  -١٦

  وشروط النقد الفلسفي

  .في تناوله لقضايا المختلفةيستخدم المنهج العلمي  -١٧

  .في معالجة مشكالت العصريستخدم البحث  -١٨

يتعرف على ثقافة العلم والتكنولوجيا في عالقتها الجدلية بالمهارات العقلية  -١٩

  .والتطبيقية

  .قيمة العقل في البحث الفلسفي يدرك -٢٠

  .على أسس علميةبناء يعزز التسامح الفكري ونبذ التعصب  -٢١ 

  .وضح دور الفلسفة في المواثيق األخالقيةي -٢٢

  .وتطورها ،يقدر قيمة العمل في نهوض األمم -٢٣ 
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  :)*( االقتصاد -١٧

  :الصف الثاني عشربنهاية  
 .حياة الفرد والمجتمع فيأهمية دراسة علم االقتصاد  الخريج يقدر - ١

 فيختيار االأ مبدأهمية و مفهوم المشكلة االقتصادية وأسبابهاآلخرين يشرح  - ٢

 .معالجتها

 .تاحةه المدضوء حاجاته المتعددة وموار فييرتب أولوياته  - ٣

 .االقتصاديوعوائد كل منها وأهميتها فى النشاط  اإلنتاجمفهوم عوامل  يعي - ٤

 .مفهوم تكلفة الفرصة البديلة وأثره فى اتخاذ القرارات االقتصادية يدرك - ٥

فى كل والمجتمع المدني لمختلفة ودور الدولة أنواع النظم االقتصادية ا نيميز بي - ٦

 .منها

بعض المشكالت االقتصادية المعاصرة وانعكاساتها على الفرد والمجتمع  تفهمي - ٧

 .ودور الدولة فى مواجهتها

يبين أهمية التنمية االقتصادية فى تحقيق رفاهية الفرد والمجتمع وسبل تحقيقها  - ٨

 .تدعيمها فيودور الدولة 

 الماليمكونات الموازنة العامة للدولة وأثر السياسة المالية على النشاط يتعرف  - ٩

 .واالقتصادي

 .االقتصادييبين أهمية األسواق ودورها فى توجيه النشاط -١٠

بالنسبة  السوق في السعر توازنتحقيق  فيدور العرض والطلب  يتفهم -١١

 .للمستهلك

 اإلنتاجى فر كل منهما ثأمفهوم المنافسة واالحتكار وآلخرين يشرح  -١٢

 .واالستهالك

 .التجاريتسهيل التبادل  في ةااللكترونييوضح أهمية التجارة  -١٣

 .االقتصاديالنشاط  فيومخاطرها يشرح مفهوم سوق المال ووظائفها وأهميتها  -١٤

 .االقتصاديالنشاط  فييبين وظائف النقود ودورها  -١٥

 .االقتصادينشاط ال فيالبنوك ودورها  أنواع ميز بيني -١٦

                                                 
  .هذه المادة يتم تدريسها في صف واحد بالمرحلة الثانوية •
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على  واإلشرافتحديد مالمح السياسة المالية  في المركزييوضح دور البنك  -١٧

 .تنفيذها

النشاط  فيأثره و المعاصر الدوليوالتعاون  التجارييبين أهمية التبادل  -١٨

 .االقتصادي ورفاهية الفرد والمجتمع

 سوقالمستقبلية فى ضوء واعية بشأن حاجاته التدريبية والتعليمية يتخذ قرارات  -١٩

 .العمل

يجمع البيانات االقتصادية من مصادرها المختلفـة بمـا فـى ذلـك المصـادر       -٢٠

  .االلكترونية

على اتخاذ القرارات المناسبة فى المشكالت  دمما يساعيحلل البيانات االقتصادية  -٢١

  .االقتصادية على المستويات المختلفة

 .السليم من بين البدائل المختلفة االقتصادي االختيار ةيقدر حري -٢٢

 .فى العمليات االقتصادية يمتلك القدرة على التفاوض والحوار -٢٣

  .خالل التعامالت االلكترونية يمتلك مهارات االتصال والتواصل -٢٤

 .النظم االقتصادية المختلفةمع  للتعاميجيد ا -٢٥

 .يقدر الملكية الخاصة والعامة -٢٦

   على ترشيد اإلنفاق واستثمار الموارد المتاحة صار ويحراالدخيدرك أهمية  -٢٧

 .بما يجعله إنسانا منتجا أكثر منه مستهلكايقدر قيمة العمل وبذل الجهد  -٢٨
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  الثاني القسم

  عامةمجاالت 
مجموعة من المجاالت العامة لمعايير الخريج ل اعرضيتضمن هذا القسم 

وذلك  ،والمؤشرات الخاصة بكل مجال والمعايير ،في مرحلة التعليم قبل الجامعي

   :التاليعلى النحو 

 :التفكيرمهارات  - ١
التي تمكن الفرد  ،مجموعة من المهارات العقلية بمهارات التفكيريقصد  

وتقديم الحلول  ،والنقد البناء ،معرفةال وإنتاجتشغيلها ومن التعامل مع المعلومات 

يضا من التفكير الجماعي في ظل العمل وتمكنه أ ،االبتكارية للمشكالت غير النمطية

  .التعاوني

   

  التعامل مع المعرفة :المعيار األول

  التفكير في التعامل مع المعرفة مهاراتالخريج يوظف 
 

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية( 

يالحظ الخريج البيانـات والمعلومـات    -١

  ، المتاحة ويفحصها.....المواقف،و

يالحــظ الخــريج ويفحــص البيانــات  -١

ــف ــات والمواق ، ويفحصــها ....والمعلوم

  ويصنفها وفقا لخصيصة أو خصائص معينة

ــى   -٢ ــات إل ــات والمعلوم ــل البيان يحل

  عناصرها

ــى   -٢ ــات إل ــات والمعلوم ــل البيان يحل

  األولية اعناصرها، ومكوناته

ات والمعلومات يكون عالقات بين البيان -٣

  في نسق معرفي واحد

يكون عالقات بينية لبيانات ومعلومـات   -٣

  تنتمي إلى أنساق معرفية مختلفة

يستنتج معلومات جديدة من البيانات  - ٤

  المتاحة توالمعلوما

يستنتج معلومات جديدة غير متضـمنة   -٤

  صراحة في البيانات والمعلومات المتاحة

  تأمل مسارات تفكيره ويقيمهاي –٥  يتأمل مسارات تفكيره - ٥

يمارس مهارات التفكير الناقد والتفكير  - ٦

  االبتكاري في بعض المواقف

يوظف مهارات التفكير الناقد والتفكيـر   -٦

  االبتكاري في المواقف المختلفة
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 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية( 

ي أو العلمي فـي  يكتشف الخطأ المنطق -٧  

  سياق معرفي معين

  

  حل المشكالت :المعيار الثاني

  في حل المشكالت مهارات التفكيرج الخرييوظف 

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية( 

يحدد الخريج المشكلة ويأخذ البيانات  - ١

  والمعلومات المرتبطة في االعتبار

يحدد الخريج أبعاد المشكلة، ويقوم  - ١

  بتعريفها

لبيانات والمعلومات يكون عالقات بين ا - ٢

  المتاحة

يدرك متى يحتاج إلى معلومات إضافية،  - ٢

  الحصول عليها رويعرف مصاد

يوظف خبراته السابقة في الوصول إلى  - ٣  يقترح حال للمشكلة، ويقيم مدى صحته - ٣

  حل ابتكاري للمشكالت

يكون عالقات بين خبراته السابقة، وبين  - ٤  

  المعلومات المتاحة

في العصف الذهني إلنتاج أكبر يشارك  - ٥  

  عدد من الحلول المبتكرة غير الروتينية

يتخير حال وبدائله في ضوء معايير  - ٦  

  معينة
  

  العمل التعاونيممارسة  :المعيار الثالث

  في ممارسة العمل التعاوني التفكيرمهارات الخريج يوظف 

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر لثانيانهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

يستخدم الخريج مهارات التواصل لفهم  - ١

  آراء اآلخرين 

يستخدم الخريج مهارات التواصل لفهم  - ١

  آراء اآلخرين وتحليلها ونقدها بموضوعية

يعرض أفكاره، ويدعمها بأسانيد  - ٢يتقبل األفكار واآلراء المطروحة  - ٢
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 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر لثانيانهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية(

  منطقية، وحجج مقنعة   بموضوعية

  يزيل التناقض بين األفكار المطروحة - ٣  يعرض أفكاره بوضوح - ٣

يكون عالقات بين أفكاره واألفكار  -  ٤

  المطروحة

يبتكر أفكارا من خالل تفاعله مع أفكار  - ٤

  اآلخرين

  



 مجاالت عامة    المستويات المعيارية للخريج

 

  :المهارات الحياتية وإدارة الحياة - ٢
شخصـية  السلوكيات والمهارات ال) Life Skills( يقصد بمفهوم المهارات الحياتية 

ومع  ،ومع آخرين ،للتعامل بثقة واقتدار مع أنفسهم؛ للخريجينواالجتماعية واألداءات الالزمة 

أي ) Life Management( بمفهوم إدارة الحياة وقد ارتبط مفهوم المهارات الحياتية .المجتمع

 ،هلـى التخطـيط لمسـتقبل   وقدرته ع ،بقدرة الفرد على إدارة التيسيرات المتاحة له في حياته

واضعا في اعتباره إدارة حياته الشخصـية   ،نجاز العمل المكلف بهإلضل الطرق وتوظيف أف

  .بطريقة مميزة

   

  إدارة الحياة :المعيار األول

  كيف يدير حياته بكفاءة وفاعلية خريجيتعرف ال

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية( 

يتعرف الخـريج مفهـوم إدارة الحيـاة     -١

  محددا

  أهدافا عامة لحياته

يتعرف الخريج مفهـوم إدارة الحيـاة،    -١

وأهميــة اإلدارة الجيــدة لجوانــب الحيــاة 

  المختلفة

يقدر قيمة الوقت ويحسن إدارتـه فـي    -٢

  ممارساته، وحياته اليومية

يستثمر الوقت بكفاءة ويديره بفاعلية في  -٢

  ياته اليوميةممارساته، وح

يتمكن من أخذ قـرارات سـليمة فـي     -٣

  المواقف الحياتية األساسية

السـليمة فـي    تيتمكن من أخذ القرارا -٣

المواقف الحياتية بنـاء علـى المعلومـات    

  الصحيحة المتاحة

ــا لألنشــطة  -٤ ــا ملحوظ يوجــه اهتمام

  الترويحية

سبا للقيـام باألنشـطة   يخصص وقتا منا -٤

  الترويحية

في  األزمات التي تواجهه في حياته يدير -٥

  بعض المواقف

تي تواجهه فـي حياتـه   األزمات اليدير  -٥

   بطريقة مناسبة
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  اآلخرينالذات والتعامل مع  :المعيار الثاني

  اآلخرينوالذات مهارات التعامل مع الخريج يتقن 

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) لمرحلة الثانويةا( 

يحترم الخريج ذاته واآلخرين، ويتقبـل   -١

اآلراء األخرى ويحتـرم االخـتالف فـي    

  وجهات النظر

يحترم الخريج ذاته ويعزز ثقته بنفسـه   -١

ويتعامل مـع اآلخـرين بأسـاليب مقبولـة     

اجتماعيا، ويتقبل اآلراء األخـرى ويحتـرم   

  االختالف في وجهات النظر

يشارك في األعمال الجماعيـة ويـدعم    -٢  الجماعية يشارك في األعمال -٢

  عمل الفريق

يستخدم أسلوب التفاوض والحوار لحـل   -٣

الخالفات والتعامل مع اآلخرين في بعـض  

  المواقف

يستخدم أسلوب التفاوض والحوار لحـل   -٣

  الخالفات والتعامل مع اآلخرين

ع المـوارد المختلفـة،   يحسن التعامل م -٤  يحسن التعامل مع الموارد المختلفة -٤

  ويعمل على تنميتها والمحافظة عليها

 المؤسسات المجتمعيةبعض يتعامل مع  -٥

  بكفاءة

يتعامــل مــع المؤسســات المجتمعيــة  -٥

   المختلفة بكفاءة

  

  تحمل المسئولية :المعيار الثالث

  تحمل المسئولية قدراتبالخريج يتمتع 

 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية( 

يقوم الخريج بأداء األعمال والمهام  - ١

  المكلف بها

يلتزم الخريج بأداء األعمال والمهام  - ١

المكلف بها بإتقان ويكون مسئوال عن 

  تصرفاته ومعامالته

يقدر على االختيار واالنتقاء المناسب بين  - ٢

  عدة اختيارات 

الختيار واالنتقاء األمثل من يقدر على ا - ٢

   عدة اختيارات

يلتزم بالقوانين واللوائح واألعراف  - ٣يحترم القوانين واللوائح واألعراف السائدة  - ٣
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 نهاية الصف التاسع

  ) مرحلة التعليم األساسى( 

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية( 

  السائدة في المجتمع  في المجتمع

  يحافظ على مواعيده ووعوده ويلتزم بها - ٤  يحافظ على مواعيده ووعوده - ٤

ي يحل بعض المشكالت التي تواجهه ف - ٥

  حياته اليومية

يحل المشكالت التي تواجهه في حياته  - ٥

  .ابتكاريهاليومية بطريقة 

يبدى رأيه في المواقف التي يتعرض لها  - ٦

  في حياته 

على المواقف التي مناسبة يصدر أحكاما  - ٦

  يتعرض لها في حياته

يحرص غالبا على االنضباط وااللتزام  - ٧

  في ممارساته اليومية

االنضباط وااللتزام  ىا عليحرص دائم - ٧

  في ممارساته اليومية 

  

  القيادة :المعيار الرابع

  استخدام مهارات القيادة في المواقف المختلفةالخريج يتقن 

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية( 

يحرص الخريج غالبا على توجيه  - ١

  لعمل نحو األداء الصحيحزمالئه في ا

يحرص الخريج دائما على توجيه  - ١

  زمالئه في العمل نحو األداء الصحيح

يبادر بتحمل مسئولية قيادة مجموعات  - ٢

  العمل

يتحمل مسئولية قيادة زمالئه في  - ٢

  مجموعات العمل

ه بوضوح في المواقف ءيبدى آرا - ٣

  المختلفة

  ختلفةيبادر بإبداء آرائه في المواقف الم - ٣
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  التعامل مع األفراد والنظم :الخامسالمعيار 

  بفاعلية مع األفراد والنظم الخريج عامليت

 نهاية الصف التاسع

  ) األساسيمرحلة التعليم (

  عشر الثانينهاية الصف 

  ) المرحلة الثانوية( 

يدرك الخريج أهمية التعاون مع الزمالء  - ١

  والمعلمين وإدارة المدرسة

ج التعاون مع الزمالء يحسن الخري - ١

  والمعلمين وإدارة المدرسة

يحسن التعامل مع أفراد أسرته  - ٢  يتعامل مع أفراد أسرته والمجتمع - ٢

  والمجتمع

يتعامل مع النظم والمؤسسات على  - ٣

  المستوى المحلي

يحسن التعامل مع النظم والمؤسسات  - ٣

  على المستوى الوطني

يحسن مواجهة الضغوط واألزمات  -  ٤  واجههيتفهم الضغوط واألزمات التي ت - ٤

  التي يتعرض لها

سلبية للعنف والتعامل يدرك الجوانب ال - ٥

 ألخالقي ا غير
لجوانب السلبية للعنف والتعامل يدرك ا - ٥

 ألخالقي ويشارك في مقاومتهاا غير

  

  الحياة األسريةمهارات  :المعيار السادس

  األساسيةمن مهارات الحياة األسرية  خريجيتمكن ال

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

المهارات األساسية الخريج يتعرف  - ١

للفرد في  الخاصة بالعالقات األسرية الالزمة

  تهحيا

من المهارات األساسية الخريج يتمكن  - ١

 يفالخاصة بالعالقات األسرية الالزمة للفرد 

  حياته

يتعرف المهارات األساسية الخاصة  - ٢

الالزمة  األطعمةبالصحة الغذائية وعلوم 

يتمكن من المهارات األساسية الخاصة  - ٢

بالصحة الغذائية وعلوم األطعمة الالزمة 
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 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

  حياته فيللفرد   حياته فيللفرد 

يتعرف المهارات األساسية الخاصة  - ٣

 بإدارة شئون األسرة وترشيد االستهالك

  حياته فياألسرى الالزمة للفرد 

يتمكن من المهارات األساسية الخاصة  - ٣

بإدارة شئون األسرة وترشيد االستهالك 

  حياته فياألسرى الالزمة للفرد 

حقق التوازن بين إدارة األدوار الحياتية ي - ٤

  والمسئوليات المتعددة المختلفة

التوازن بين إدارة األدوار الحياتية  يحقق - ٤

لفة والمسئوليات المتعددة وتقدير أهمية المخت

األسرة وعالقات التعاون واالحترام المتبادل 

  بين أفرادها
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  :)Entrepreneurship( المشروعات دوارتيا التهيئة لسوق العمل - ٣
معارف ومهارات وقيم واتجاهات إيجابية نحو العمل  ويقصد به ما لدى الخريج من

 ،بهما من ممارسات تمكنه من اختيار مجال مهني معين قتعلوما ي ،واليدوي منه خاصة ،عامة

الختيار كالقدرة على تحديد اف الذاتي وفق أساليب علمية تساعده في هذا تعداد للتوظواالس

 ،وإجراء دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة ،احتياجات البيئة من الخدمات والمنتجات

وممارسة أهم مهاراتها في ضوء  ،العملوتحمل تبعات المخاطرة المحسوبة لمتغيرات سوق 

  .قيم العمل

  تصنيف المهن :المعيار األول

 لنفسه في ضوء المهن وأنواعها وأهم مهارات يحدد الخريج مجاالً مهنياً

  ممارستها
 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

لمصادر الصحيحة لمصادر الصحيحة عن اعن االخريج الخريج يبحث يبحث   --١١

  للمعلومات المهنية ذات العالقة بالمهنللمعلومات المهنية ذات العالقة بالمهن

يوظف الخريج المصادر الصحيحة يوظف الخريج المصادر الصحيحة  - ١

  للمعلومات المهنية ذات العالقة بالمهنللمعلومات المهنية ذات العالقة بالمهن

يصنف ويوزع بعض األدوار والمهام يصنف ويوزع بعض األدوار والمهام   --٢٢

  واألنشطةواألنشطة

يصنف معظم األعمـال والمهـام إلـى    يصنف معظم األعمـال والمهـام إلـى      --٢٢

  .داءاتداءاتأأأنشطة وأنشطة و

يمارس بعض المهارات األدائية مرتبطة  - ٣

  عمل أو حرفة بمجال

يمارس المهارات األدائية المرتبطة  - ٣

  .بمجال عمل أو حرفة

يميل إلى العمل الجماعي وسلوكيات يميل إلى العمل الجماعي وسلوكيات  - ٤

  روح الفريق روح الفريق 

يمتلك مهارات تأسـيس المشـروعات    -٤

  .الصغيرة ويسعى لممارستها

يقدر جهود أصحاب المشروعات  - ٥

  الصغيرة

يقدر روح الفريق ويمارس سـلوكيات   -٥

  عيالعمل الجما

واليدوي بصفة  ،يقدر العمل بصفة عامة - ٦

  ويمارس بعض مهاراته خاصة

واليدوي بصفة  ،يقدر العمل بصفة عامة -٦

  يتقن مهاراتهما ويستمتع بأدائهماو ،خاصة
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  دراسة جدوى المشروعات الصغيرة :المعيار الثاني

 وكيفية جدوىعمليات دراسة البيمارس الخريج بعض المسئوليات المرتبطة 

  إجرائها لبعض المشروعات الصغيرة
 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يخطط الخريج لتحقيق أهداف قصيرة يخطط الخريج لتحقيق أهداف قصيرة   --١١

  ومتوسطة المدىومتوسطة المدى

يخطط الخريج بكفاءة لتحقيق أهداف يخطط الخريج بكفاءة لتحقيق أهداف  - ١

  قصيرة ومتوسطة وطويلة المدىقصيرة ومتوسطة وطويلة المدى

سليمة في سليمة في يشارك في صناعة قرارات يشارك في صناعة قرارات   - ٢

  ضوء الموارد المتاحةضوء الموارد المتاحة

يتخذ قرارات سليمة في ضوء الموارد يتخذ قرارات سليمة في ضوء الموارد  - ٢

  واإلمكانات المتاحةواإلمكانات المتاحة

يمارس بعض المهارات ذات العالقة  - ٣

بتحديد احتياجات البيئة من بعض الخدمات 

والتكلفة واإلنفاق والعائد لمشروعات صغيرة 

  افتراضية

ــات  -٣ ــدخالت وعملي ــاليف م ــيم تك يق

  والعائد منهاالمشروعات الصغيرة 

يحرص على التعلم من خـالل العمـل   يحرص على التعلم من خـالل العمـل    -٤

  والتدريبوالتدريب

يتعلم من خالل ممارساته وأداءاته فـي   -٤

  العمل والتدريب

  

ونظافتهـا   يحافظ على مـوارد البيئـة  يحافظ على مـوارد البيئـة   -٥

  ويرشد استهالكه لها

وينميهـا  وينميهـا  يحافظ علـى مـوارد البيئـة    يحافظ علـى مـوارد البيئـة      -٥

ويرشدها من خالل قدراته اإلبداعية علـى  ويرشدها من خالل قدراته اإلبداعية علـى  

  ية والصناعيةية والصناعيةتدوير الخامات الطبيعتدوير الخامات الطبيع
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  قيم وسلوكيات العمل :المعيار الثالث

  والمخاطرة المحسوبةيمارس الخريج السلوكيات المرتبطة بقيم المبادرة 
 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

  ريج وقته ووقت العمل بكفاءةيدير الخ -١  يستثمر الخريج وقته ووقت العمل بكفاءة -١

  يبتكر وسائل وأساليب جديدة في األداء -٢  يقدر التغيير في وسائل وأساليب األداء -٢

يلتزم بمسئوليته الشخصـية ويتحملهـا    -٣  يقدر مسئوليته الشخصية ويتحملها -٣

  فضال عن مسئوليته عن اآلخرين

يكون لديه الرغبة في ارتياد المجهـول   -٤

  لمحسوبة ويتحمل الصعابوالمغامرة ا

يبادر إلى المخاطرة المحسوبة ويتحمـل   -٤

  تبعاتها

ينجز ما يكلف به من مهام بدقة وفـي   -٥  ينجز ما يكلف به من مهام بدقة -٥

  وقت المحدد وبالمواصفات المطلوبةال
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   :واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات –٤
الخـريج بالمعـارف النظريـة    تهدف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تزويـد  

التي تمكنه من التعامـل مـع أدوات ومصـادر تكنولوجيـا المعلومـات       ،والمهارات العملية

مها فى التعلم وبناء المعرفة، والبحث عن المعلومات وإنتاجها، وإدارتها، اواالتصاالت، واستخد

بما يجعله قادًرا واالتصال والتفاعل مع اآلخرين، والتخطيط، وحل المشكالت، بمهارة ووعى، 

  .على مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى الذى يتسم به العصر

  

  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتثقافة الكمبيوتر  :المعيار األول 

  لوجيا المعلومات واالتصاالتيفهم الخريج أسس ومبادئ ثقافة الكمبيوتر وتكنو

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانياية الصف نه  
) المرحلة الثانوية(   

المفاهيم والمصطلحات يتعرف الخريج  -١

األولية البسـيطة الخاصـة بـالكمبيوتر    

  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المفاهيم والمصـطلحات  يتعرف الخريج  -١

المتقدمة الخاصة بالكمبيوتر وتكنولوجيـا  

  المعلومات واالتصاالت

ــات ن -٢ ــوتر، ظــم يشــرح مكون الكمبي

وعملياتها، وملحقاتها، واستخداماتها فـى  

  التعليم والحياة

ــات  -٢ ــم المعلوم ــات نظ ــرح مكون يش

واالتصاالت وعملياتها واستخداماتها فى 

  التعليم والحياة

يتعرف المبـادئ األساسـية للسـلوك     -٣

االجتماعي واألخالقي والقانوني الخاص 

باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات   

  التواالتصا

يتعرف السلوك االجتماعي واألخالقـي   -٣

والقانوني، واالستخدام المسئول لبـرامج  

ونظم المعلومات في ضوء التـراخيص  

  وحقوق الملكية الفكرية

الكمبيوتر ويتمكن من يشرح نظم تشغيل  -٤

  تشغيله وإدارته

يتقن مهارات تشغيل الكمبيوتر وإدارته،  -٤

لبرامج والتعامل مع الملفات والمجلدات وا

  المختلفة
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استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى التعلم وإنتاج  :المعيار الثانى

  المعرفة

يتمكن الخريج من مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى التعلم 

  فى المواقف التعليمية والحياتية المعرفة وإنتاج

 نهاية الصف التاسع

) سىمرحلة التعليم األسا(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

ــريج   -١ ــتخدم الخ ــاج يس أدوات اإلنت

التكنولوجية المناسبة في إنتاج النصوص، 

  ومعالجتهاوالجداول اإللكترونية، 

ــريج   -١ ــتخدم الخ ــاج يس أدوات اإلنت

التكنولوجية المناسبة في إنتـاج الصـور   

  والرسوم والفيديو ومعالجتها

دوات اإلنتــاج التكنولوجيــة أيســتخدم  -٢

  المناسبة في إنتاج عروض تعليمية بسيطة

أدوات وبرامج ونظـم تـأليف   يستخدم  -٢

مناسبة في إنتـاج العـروض التعليميـة    

  والوسائط المتعددة

أدوات وبرامج بسيطة في إنشاء  يستخدم -٣

  صفحات ويب تعليمية بسيطة

لغات برمجة حديثة في إنتـاج  يستخدم  -٣

تر متقدمـة، وبرمجـة   عروض كمبيـو 

  المحتوى القائم على الويب

  

مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى البحث : المعيار الثالث

  حل المشكالت التعليمية والحياتيةواالتصال و

يتمكن الخريج من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى البحث واالتصال 

  لحياتيةوحل المشكالت التعليمية وا

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يتمكن الخريج من مهارات البحث عـن   -١

الملفات والمجلـدات المحفوظـة علـى    

القرص الصـلب بـالكمبيوتر أو علـى    

  أسطوانات مدمجة

يتقن الخريج مهـارات البحـث عـن     -١

المحفوظـة علـى   الملفات والمجلـدات  

القرص الصـلب بـالكمبيوتر أو علـى    

أسطوانات مدمجة، باستخدام مستكشـف  

  النوافذ
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 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

ــت،  -٢ ــن االتصــال باإلنترن ــتمكن م ي

واستخدام استراتيجيات بسـيطة لتصـفح   

الويب والبحث عن المعلومات المطلوبـة  

  في مواقع الويب

يستخدم اسـتراتيجيات وأدوات بحـث    -٢

ـ  ن البيانـات  متقدمة في البحث المتقدم ع

  والمعلومات فى مصادر ومواقع الويب

يستخدم البريـد االلكترونـى والقـوائم     -٣

  البريدية في االتصال باآلخرين

يستخدم أدوات ونظم االتصال المتزامن  -٣

وغير المتزامن فى االتصال والتفاعل مع 

اآلخرين، من بعد، بالنصوص والصوت 

  والصورة، عن طريق الويب

ــتخدم الكم -٤ ــا  يس ــوتر وتكنولوجي بي

المعلومات فى حـل مشـكالت تعليميـة    

  وحياتية بسيطة

المعلومات يستخدم الكمبيوتر وتكنولوجيا  -٤

 فــي الوصــول إلــى حلــول ابتكاريــة

  للمشكالت
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  :والعولمة والهوية الثقافيةالمواطنة  –٥
السلوكيات والممارسات والمهارات التي يكتسبها الخريج المجال  يقصد بهذا

ويفهم النظم السياسية  ،بهويته الثقافية هيعتز بوطن ،تجعله مواطنا متفتح الذهن والتي

بما يؤدي إلى تكوين شخصية ديمقراطية تعي الصالح  ،والنظام العالمي الجديد ،والقانونية

   .العام وتدرك حقوقها وواجباتها وتتقبل الرأي والرأي اآلخر

  

  الهوية الثقافية :المعيار األول

  بهويته الثقافيةيج الخريعتز 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف   
) المرحلة الثانوية(   

يعتز الخريج بلغته القوميـة العربيـة،    -١

  ويتواصل بها

يعتز الخريج بلغته القوميـة ويحـرص    -١

  على التواصل بها

  إمكانات وطنه الطبيعية والبشريةيقدر  -٢  يلم بإمكانات وطنه الطبيعية والبشرية -٢

يلم بتاريخ وطنه والعالم العربي، ويعتز  -٣  يلم بتاريخ وطنه والعالم العربي -٣

  بالشخصيات والبطوالت التاريخية

يحافظ علـى تـراث وطنـه الثقـافى      -٤  أبعاد تراث وطنه الثقافي والشفهييلم ب -٤

  . والشفهي

  النظام السياسي :الثاني المعيار

  في مصر السياسيمكونات النظام الخريج  تعرفي

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

القيادات السياسـية  مهام الخريج تعرف ي -١

  العليا

القيـادات السياسـية   مهام الخريج قدر ي -١

  العليا

  مة ومهامها األساسيةيقدر دور الحكو -٢  تعرف مهام الحكومةي -٢

ــرف - ٣ ــة يتع ــلطات الثالث  :أدوار الس

  التشريعية والقضائية والتنفيذية

 :أدوار السلطات الثالثـة  يبدى رأيه في -٣

، ويدافع عـن  التشريعية والقضائية والتنفيذية

  استقاللها

ي المؤسسات البرلمانية فيميز بين مهام  -٤المؤسسات البرلمانية فـي   ميتعرف مها -٤
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 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

  مصر  مصر

ــرف  -٥ ــية  يتع ــزاب السياس دور األح

  األساسية في مصر

دور األحزاب السياسية األساسـية  يقيم  -٥

  في مصر 

عمليــات أدوار األفــراد فــي  دركيــ -٦

الترشيح واالنتخابات على المستوى القومى 

  والمحلى

يشارك في عمليات الترشيح واالنتخابات  -٦

  على المستوى القومى والمحلى

  الدستور والقانون :ثالثالمعيار ال

  الدستور والقوانين إلىالحاجة الخريج فهم يت

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

للدستور  الخريج المالمح العامةعرف تي -١

  المصري

األساسـية   المكونـات  الخريج عرفتي -١

  المصريللدستور 

 فـي ف بعض القوانين األساسـية  عرتي -٢

  )........البيئة –العمل (مصر 

 فـي القوانين األساسـية  تطبيق  يحترم -٢

  )البيئة –العمل (. مصر

فـي   نالقـواني يحترم أهميـة تطبيـق    -٣

  المجتمع

  ين في المجتمعنتطبيق القوايلتزم ب -٣

فـة  للـى مخا عيستنتج اآلثار المترتبة  -٤

  القوانين

زمة بالقوانين وأخـرى  يحلل نماذج ملت -٤

  غير ملتزمة

يشارك في الدعوة لتطبيق القوانين فـي   -٥  

  الشارع المصري 

  الحقوق والواجبات :المعيار الرابع

  الحقوق والواجبات األساسيةالخريج  فهميتتعرف وي

 نهاية الصف التاسع

) األساسيمرحلة التعليم (  

نهاية الصف الثاني عشر

) المرحلة الثانوية(  

الحقـوق األساسـية   تعرف الخـريج  ي -١

  لإلنسان

األساسـية   عن الحقـوق الخريج  دافعي -١

  لإلنسان
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 نهاية الصف التاسع

) األساسيمرحلة التعليم (  

نهاية الصف الثاني عشر

) المرحلة الثانوية(  

يعي الواجبـات األساسـية المرتبطـة     -٢

  بالحقوق اإلنسانية

الواجبـات األساسـية المقابلـة    يؤدى  -٢

  اإلنسانية لحقوقل

الحقوق والواجبات الفردية مع يربط بين  -٣

  المصلحة العامة

الحقـوق  بـين  ازنـة  موال يحرص على -٣

  المصلحة العامةو والواجبات الفردية

  المواطنة :المعيار الخامس

 للمشاركة في الحياة الخاصة الالزمةمن مهارات المواطنة الخريج  تمكني

  والعامة

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

نهاية الصف الثاني عشر

) المرحلة الثانوية(  

الئه لوطنه بطـرق  عن والخريج يعبر  -١

  ناسبةم

لوطنه وانتمائه عن والئه الخريج يعبر  -١

  مناسبةبطرق 

  ، ويلتزم بهايحترم قيم مجتمعه -٢  ويمارسها قيم مجتمعه يحترم -٢

النظام ويتمتـع بـروح   يتعرف قواعد  -٣

  االنضباط

بـروح  لتـزم  النظـام وي  يتعرف قواعد -٣

  االنضباط

ــلوك  -٤  االجتماعيآداب السلوك  يتعرف -٤ ــى آداب الس ــاعي يراع االجتم

  ويمارسها

  التعاونيمهارات العمل يتقن  -٥  التعاونيمهارات العمل يمارس  -٥

في تعامالتـه   تحمل المسؤوليةيمارس  -٦

  المختلفة

الكاملة في أداء المهام  تحمل المسؤوليةي -٦

  المختلفة في التعامل مع اآلخرين

مهـام  فـي ال  اإلدارة الجيدة للوقتيتقن  -٧  

  المختلفة

يتعامل مـع اآلخـرين وفـق مبـادئ      -٨  

  المواطنة
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  العمل التطوعي :المعيار السادس

  التطوعيقيمة وأهمية العمل  الخريج رقدي

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

 العمـل التطـوعي   الخريج مفهوميحدد  -١

  هوأهميت

في  العمل التطوعي الخريج أهميةيحدد  -١

  مساندة الجهود الحكومية ويشارك فيه

عيـة  يشارك في بعض األعمـال التطو  -٢

  المحلي على المستوى

يشارك في األعمال التطوعيـة علـى    -٢

  المحلي والقومي :المستويين

منظمات المجتمع المدني يتعرف بعض  -٣

  امصر وأدوارهفي 

مات المجتمع المـدني  يؤمن بأهمية منظ -٣

  ويقدر دورها في خدمة المجتمع

تقـوم بهـا    التـي يشارك في األعمال  -٤

  منظمات المجتمع المدني

تقـوم بهـا    التـي يشارك في األعمال  -٤

  ينحو نسقعلى  منظمات المجتمع المدني

  

  العالميالنظام  :عالمعيار الساب

  هميتهوأ الدوليوصور التعاون  العالميالنظام  الخريج تعرفي

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

 العـالمي أبعاد النظـام   الخريج عرفيت -١

  الحديث

 العـالمي أبعـاد النظـام   يتفهم الخريج  -١

  ومتطلباته الحديث

يتعرف مفهـوم العولمـة ومالمحهـا     -٢

  األساسية

  بية والسلبية للعولمةيلم بالجوانب االيجا -٢

 الـدولي التعـاون  يقدر دور مصر في  -٣  العالمي الدوليتعرف جوانب التعاون ي -٣

  العالمي

يتعرف القيم العالمية التي يجب أن تحكم  -٤

  العالم

يحكم على مدى التـزام الـدول بـالقيم     -٤

  العالمية

  العالمي لدوليار قيمة التعاون قدي -٥  العالمي الدوليقيمة التعاون  تفهمي -٥
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   السياسة الخارجية :المعيار الثامن

  العالميسياسة مصر الخارجية ودورها في دعم السالم  الخريج تعرفي

 نهاية الصف التاسع

) األساسيمرحلة التعليم (  

عشر الثانينهاية الصف   
) المرحلة الثانوية(  

دور مصر المحـوري  الخريج تعرف ي -١

  قليميالعربي واإل :يينمستوالعلى 

على  المحوريدور مصر الخريج قدر ي -١

العربــي واإلقليمــي والقضــايا مســتوى ال

  اإلقليمية

تعرف دور مصـر المحـوري علـى    ي -٢

  والقضايا العالمية العالميالمستوى 

دور مصر المحوري علـى  يحكم على  -٢

  والقضايا العالمية العالميالمستوى 

تعرف جهود مصر في دعـم قضـايا   ي -٣

   عالميالالسالم 

جهود مصر في دعم قضايا السالم يقدر  -٣

   العالمي

جهود مصر في سبيل تحقيـق  تعرف ي -٤

  والقضاء على اإلرهاب  العالمياألمن 

تحقيق  يشارك في مشروعات تدعو إلى -٤

  والقضاء على اإلرهاب  العالمياألمن 

  

  واإلقليميةالمنظمات الدولية  :التاسع المعيار

  واإلقليميةالدولية  تالمنظماأدوار  الخريج تعرفي

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يتعرف الخريج بعض أسماء المنظمات  -١

  الدولية واإلقليمية 

يتعرف الخريج جهود المنظمات الدولية  -١

  واإلقليمية

ــة ي -٢ ــات اإلقليمي ــرف أدوار المنظم تع

الدولية في مجال التنمية البشرية بأبعادهـا  و

  والقوميالمختلفة على المستوى المحلى 

المنظمـات اإلقليميـة    حكم على جهودي -٢

والدولية في مجال التنمية البشرية بأبعادهـا  

  المختلفة في مجتمعه المحلى والقومي
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  .يتعلم كيف يتعلم –التعلم طوال الحياة  - ٦
 والمهارات ة مجموعة الجوانب التي تحدد المعارفالتعلم طوال الحيايقصد ب

وكيف  ،يكون كيفو ،مكيف يتعلمتعلما يعرف الخريج  والسلوكيات والوجدانيات التي تجعل

  .وكيف يتعايش مع اآلخرين ،يعمل في عالم متغير

  تنمية مهارات التعلمجل أالتعلم من  :لالمعيار األو

  كيف يتعلمالخريج يعرف 
 

عنهاية الصف التاس  

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يتقن الخريج القراءة والتعبير الكتابي  - ١

والشفهي باللغة العربية عن األفكار واآلراء 

  بوضوح وفاعلية

يتعرف الخريج أكثر من لغة للبحث  - ١

  والتواصل بمهارة وفاعلية مع اآلخرين

مه واإلنجاز الذي يرصد ويراقب تعل - ٢

  يمكنه تحقيقه

يعي نقاط القوة وجوانب الضعف لديه  - ٢

  ويقيم ذاته بشكل مستمر

يربط المعارف بمواقف حياتية ويطبق  - ٣  يربط المعارف بمواقف حياتية - ٣

  ما يتعلمه

والتعلم  دافعية نحو التعلم المستمريمتلك  - ٤

  طوال الحياة

التعلم والتعلم الذاتي يتميز بدافعية نحو  - ٤

  ذاته فيوالثقة  طوال الحياة

  

  التعلم ليكون :المعيار الثاني

  يتعلم الخريج كيف يكون 
 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

  يكون له فكر مستقل وناقد - ١  يعتز بأن يكون له فكر مستقل - ١

  لخاصة ويتحملهايتفهم مسئولياته ا - ٢

  

يتخذ قراراته ويتحمل مسئولياته الخاصة  - ٢

  والعامة

يحرص على المشاركة في أنشطة  - ٣يشارك في أنشطة متعددة تتناسب مع  - ٣
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 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

  متعددة تتناسب مع وقدراته   ميوله وقدراته 

  يشارك في أنشطة تطوعية مجتمعية - ٤  

  التعلم للعمل :لثالمعيار الثا

  لكيف يعمالخريج  يتعلم
 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يستخدم الخريج المعلومات المتاحة في  - ١

  صناعة قرارات مناسبة

يتخذ الخريج قرارات لزيادة إنتاجية  - ١

  العمل واختيار المهنة

يوظف التكنولوجيا كأداة للتواصل  - ٢

  وتقييم المعلوماتوالبحث وتنظيم 

يوظف التكنولوجيا وشبكات المعلومات  - ٢

بطريقة سليمة للتواصل والحصول على 

  المعلومات وإدارتها

عمله على المستويين  ةيتحمل مسئولي - ٣  يعمل مع مجموعات وفرق متعددة - ٣

  الفردي والجماعي
 
  بأسلوب حل المشكالت يفكر - ٤

 يتميز بالمرونة والرغبة في المساعدة - ٤

لتحقيق هدف  مناسب للوصول إلى حل

  مشترك
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  التعلم للعيش مع اآلخرين :رابعالمعيار ال

   تعايش مع اآلخرينكيف يالخريج يتعلم 
 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

ريج مع األفراد الممثلين يتعايش الخ - ١  يفهم الخريج الثقافات المختلفة - ١

لثقافات وديانات وطرائق حياة مختلفة في 

  جو يسوده التسامح المتبادل

يتعرف كيفية التوصل لعمل صداقات  - ٢

  مع اآلخرين

يتعرف كيفية التوصل لعمل صداقات  - ٢

  وشراكة في العمل مع اآلخرين

 ايمارس حقوق المواطنة ومسئولياته - ٣

  تجاه نفسه واآلخرين

ر في األسباب التي تقف حائال دون يفك - ٣

الوصول إلى أهدافه واختياراته وكيفية 

  التغلب عليها

يقدر أهمية التسامح في التعامل مع  - ٤

  اآلخرين

يشترك بفاعلية في الحياة المدنية من  - ٤

خالل فهمه ألنظمة الحكم وأثر القرارات 

المدنية على كل من المجتمع المحلى 

  والمجتمع العالمي

تعرف أهمية السالم على المستوى ي - ٥

  المحلي واإلقليمي

يدرك أن التسامح أكثر قدرة على حل  - ٥

  المشكالت والتعامل مع اآلخر

يقدر أهمية السالم على المستوى المحلي  - ٦  

  واإلقليمي والعالمي
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  :القيم الروحية واألخالقية - ٧

معايير التي تحكم عالقة مجموعة ال" يقصد بمجال القيم الروحية والخلقية للخريج 

 ،وتحقق لديه التدين الصحيح ،لحياة واإلنسانوتكون لديه الوعي بحقيقة الكون وا ،الفرد بخالقه

والمسئولية األخالقية تجاه خالقه وتجاه نفسـه وتجـاه   ) الوازع األخالقي( وتنمي لديه الضمير

  .عاداته وتقاليدهوتوجه سلوكه وفق ثقافة مجتمعه وقيمه و ،مجتمعه وبيئته واآلخرين

  اإليمان باهللا: المعيار األول

  تترسخ لدي الخريج عقيدة اإليمان باهللا
 

 نهاية الصف التاسع
) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

وبعـالم   -تعـالى  –يؤمن الخريج باهللا  -١

  الغيب

في أقواله  -تعالى –يراعي الخريج اهللا  -١

  أفعالهو

يدرك أهمية التدين الصحيح، ويـرفض   -٢  يتفهم حاجة الفرد إلى التدين الصحيح -٢

الدعوات المادية التي ترفض الدين أو تعزله 

  عن واقع الحياة

يتعرف ويتقبل اآلخر بـال تعصـب أو    -٣

  ذوبان  وانبهار أ

يحترم الثقافات والعقائد األخرى، ويدرك  -٣

نهـا رابطـة   أن البشر أمة واحدة تـربط بي 

  اإلنسانية

يدرك أهمية الحفاظ على صـلته بـاهللا    -٤

  تعالى

يوثق صلته باهللا تعالى بمحبته ورجائـه   -٤

  وخشيته منه وبمحبة اآلخرين

يدرك أن االنتماء والوالء للدين والوطن  -٥

  الدينية مع اختالف العقيدة انال يتعارض

لوطن ويخلـص الـوالء   للدين وا ينتمي -٥

ا بصرف النظر عن اخـتالف  واالنتماء لهم

  العقيدة الدينية
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  الكون والحياة واإلنسان :المعيار الثاني

  يدرك الخريج حقيقة الكون والحياة واإلنسان

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يؤمن الخريج بحرية اإلنسان وأنه قد  - ١

  خلق حرا 

يتعرف الخريج أن اإلنسان أكرم خلق  - ١

اهللا على اهللا، وأنه مستخلف في األرض 

  لعمارة الحياة

يحافظ على كرامته كإنسان بحفاظه على  - ٢

  كرامة اآلخرين

يتأمل الكون ويدرك أنه منسجم معه وأنه  - ٢

  خلق بنظام ودقة وإتقان

في الحياة إعمار يدرك أن مهمته  - ٣  يتعرف أن الكون مسخر لخدمة اإلنسان - ٣

  األرض وترقية الحياة في الكون

يدرك أن كل ما يحدث في الحياة بإرادة  - ٤

  اهللا

يدرك أن الدنيا دار التكليف والعمل،  - ٤

  واآلخرة دار الحساب والجزاء

يعي أن الحياة قائمة على قاعدة  - - ٥

  الزوجية

يدرك أن الحياة قائمة على التكامل بين  - ٥

  الجنسين

ن الحياة الدنيا مرتبطة بالحياة يدرك أ ٦

   ةاآلخر

يقدر أهمية التعمير والبناء والعطاء في  - ٦

  بناء الكون والحياة

يحب الحياة ويسعد بها ويطمئن على  - ٧  البذل والعطاء والتضحية  يدرك أهمية - ٧

  حياته ورزقه ويتحرر من الخوف بفقد الحياة
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  الضمير الخلقي :ثالمعيار الثال

  المسئوليةتحمل الخلقي ووااللتزام الخريج الضمير يتكون لدى 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يدرك الخريج أهمية العلم وقيمته في  - ١

  إعمار الحياة

يحرص الخريج على طلب العلم ويقدر  - ١

  جهود العلماء

ترقية الفرد يقدر قيمة العمل في  - ٢

  والمجتمع

  يحرص على اإلتقان في العمل - ٢

يلتزم بقيمة العدل في حياته وتعامله مع  - ٣  يدرك قيمة العدل في نهضة المجتمع - ٣

  اآلخرين

يتعايش مع اآلخرين ويقيم عالقات  - ٤

  صحيحة معهم على أساس االحترام المتبادل

يتواصل مع مجتمعه ملتزما بقيمه  - ٤

  وثقافته

يؤمن بضرورة التعايش السلمي بين  - ٥  رم ثقافة وقيم مجتمعهيحت - ٥

  جميع الشعوب، والحوار بين الحضارات

يدرك أهمية التوجيه واإلصالح في  - ٦

  المجتمع

يجابية وفاعلية في التوجيه إيشارك ب - ٦

  واإلصالح في مجتمعه

 يرفض التعصب والتطرف واالنغالق - ٧  يعمل من أجل تماسك المجتمع ورقيه - ٧

  والسلبية والالمباالة

  

  القيم الثقافية :الرابعالمعيار 

  يتمسك الخريج بالقيم الثقافية والفكرية واالجتماعية

 نهاية الصف التاسع

) األساسيمرحلة التعليم (  

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(  

يدرك الخريج مسئوليته الخلقية تجاه  - ١

  ه الناسوتجاه ضميره وتجا -تعالى-اهللا

تتكون لدي الخريج إرادة تحكمها  - ١

  الضوابط والقيم الخلقية

يدرك أن سلوكه محكوم بعدم اإلضرار  - ٢

  بالمجتمع واآلخرين

يتحمل المسئولية في تعامالته دون  - ٢

  اإلضرار باآلخرين



 مجاالت عامة    المستويات المعيارية للخريج

 

 نهاية الصف التاسع

) األساسيمرحلة التعليم (  

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(  

يتحرر من االنغالق والجمود والتعصب  - ٣  يتحمل المسئولية عن أعماله - ٣

   تسامحمتحليا بال والجنوح

  



 مجاالت عامة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٨١  

  :التنور العلمي والرياضياتي والتكنولوجي - ٨
يقصد بالتنور العلمي والرياضياتي والتكنولوجي إدراك ووضوح فكري وحسي 

والوعي بأساسياتها وإمكانات  ،بالقضايا المتعلقة بجوانب العلم والرياضيات والتكنولوجيا

  .والتحذير من سلبيات استخداماتها ،ومواقع االستفادة منها ،استخداماتها وتوقعاتها المستقبلية

  التفكير العلميامتالك  :المعيار األول

  مهارات التفكير العلميالخريج يمتلك 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يعمل الخريج على حل المشكالت التي  - ١

  خرافي والشعوذةتواجهه بعيدا عن التفكير ال

يتفادى الخريج التفكير الخرافي عندما  - ١

يواجه بمشكلة ويبحث عن حلها وبدائلها 

  ويقيم نتائجها

لمعرفة من أشخاص ومصادر يستمد ا - ٢

  موثوق بها

يبنى معارفه على أساس معلومات  - ٢

  مستمدة من مصادر علمية أصيلة

يمتلك مهارات المالحظة واالستطالع  - ٣

  معمليةجراء تجارب ويميل إلى إ

يمتلك مهارات المالحظة والقياس  - ٣

  ويدرك المتغير المستقل والمتغير التابع

يطرح أسئلة ويجمع بيانات ويحللها  - ٤

  لإلجابة عن أسئلته

يطرح أسئلة ويجمع بيانات من مصادر  - ٤

غير متحيزة لإلجابة عنها ويقوم بتجارب 

  واختبارات تأكيدية لصحة ما يصل إليه

درك أن بعض األحداث تخضع للصدفة ي - ٥

واالحتمال بدرجات مختلفة وأن هناك أحداثا 

  مؤكدة وأخري مستحيلة وأخرى محتملة

يقدر احتماالت وقوع أحداث منظورة أو  - ٥

  مفاجئة ويتجنب الوقوع أحداث ضارة

يمتلك التفكير التحليلي والناقد ويكتشف  - ٦  يرفض اإلشاعات والمجازفات العشوائية - ٦

  مغالطات والتناقضات فيما يواجههال

يحكم عقله ويدحض فكرة أن الحظ سبب  - ٧

  النجاح

يدرك أن التخطيط الواضح والعمل  - ٧

  الجاد طريق النجاح وليس الحظ

  

  

يتأنى في إصدار أحكامه وتعميماته  - ٨

  واتخاذ قراراته حتى يتأكد من سالمتها

  



 مجاالت عامة    المستويات المعيارية للخريج

 

  معاصرة علميةامتالك ثقافة  :الثانيالمعيار 

  معاصرةثقافة علمية عامة الخريج متلك ي

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يستخدم الخريج بعض المفاهيم العلمية  - ١

  الحديثة وأهميتها للفرد وللمجتمع

يلم الخريج ببعض المفاهيم واالكتشافات  - ١

مدى االستفادة  العلمية المعاصرة ويدرك

  منها ويوضحها لآلخرين

يمتلك حسا بالعدد والكم وتصورا ذهنيا  - ٢

  للمكان والمسافات

يدرك مفهوم الكم والقياس بوحدات  - ٢

  صغيرة جدا ووحدات كبيرة

يقرأ تعليمات وإرشادات تشغيل بعض  - ٣

  األجهزة

يقرأ ويشرح ويمارس تنفيذ التعليمات  - ٣

وطريقة  المصاحبة لألجهزة لتشغيلها

  صيانتها 

يدرك أن العلم والتكنولوجيا مكمالن  - ٤

  لبعضهما البعض

يدرك أهمية التكنولوجيا كوسيط لحل  - ٤

مشكالت والمساعدة على عمل اكتشافات 

والتمكين من إجراء أبحاث تضيف للعلم 

  والمعرفة وتيسر االتصال والتواصل

يمتلك أساسيات استمرار تعلمه بالمرحلة  - ٥

  الثانوية

يمتلك أساسيات استمرار تعلمه بالجامعة  - ٥

  اأو التعليم العالي وما بعده

يدرك أن الزمان في جوهره هو التغير  - ٦  

  والتطور

  



 مجاالت عامة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٨٣  

  ما يتعلق بالعلم والعلماءالجوانب الوجدانية فيتنمية  :ثالثالمعيار ال

  يالتكنولوج والتطور إيجابية نحو العلم والعلماء اتجاهات وميوالالخريج يكون 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

نهاية الصف الثاني عشر

) المرحلة الثانوية(  

يحترم الخريج العلم والعلماء ويثمن  - ١

  الدور اإليجابي للتكنولوجيا

يثمن الخريج العلم والعلماء ودور العلم  - ١

والتكنولوجيا في تقدم اإلنسانية والحضارة 

  توزيادة اإلنتاج والخدما

يتفهم أنه ال تناقض بين العلم والدين  - ٢

  ويعطي أمثلة للعلم النافع

يتفهم ويشرح لآلخرين أنه ال تناقض  - ٢

بين العلم والدين وأن سائر  ضوال تعار

  الرساالت السماوية تدعو إلى األخذ بالعلم

يعي دور الحضارة المصرية والعربية  - ٣

  في التقدم العلمي والرياضياتي

عطي أمثلة عن دور الحضارة يتفهم وي - ٣

المصرية والعربية والعالمية في التقدم 

  العلمي والرياضياتي

يتعرف أسماء علماء مصريين وعرب  - ٤

  معاصرين

يعرف أسماء علماء مصريين وعرب  - ٤

  وعالميين معاصرين وإنجازاتهم العلمية

يتفهم الترابط بين األفكار العلمية  - ٥

  واألدبية والفنية

شرح لآلخرين تكامل وترابط يدرك وي - ٥

العلوم واآلداب والفنون ودورها لخدمة 

  البشرية عامة

يحافظ على األمانة العلمية واالستخدام  - ٦

  اإليجابي للعلم والتكنولوجيا

يتفهم الملكية الفكرية ويمارس األمانة  - ٦

العلمية ويدعو إلى أنسنة العلم ويبتعد عن 

االستخدام السلبي إلمكانات العلم 

  استخدامات التكنولوجياو

يشارك في مشروعات حضانات  - ٧  

  التكنولوجيا

يسهم في المشروعات العلمية المناسبة  - ٨  

  والنانوتكنولوجي المتاح 

اتية ييشارك في مسابقات علمية ورياض - ٩  

  وتكنولوجية محلية وإقليمية ودولية



 مجاالت عامة    المستويات المعيارية للخريج

 

  :اإلبداعية الفنون - ٩
لمواد التعليمية ذات المكانة المحورية في الفنون اإلبداعية مجموعة من ايقصد ب

والفنون الحركية  ،وتضم الفنون البصرية والموسيقية والمسرح ،مناهج التربية والتعليم

إبداعية  أنشطةنها تمثل وتشترك هذه المواد في أ .باإلضافة إلى التصميم الجرافيكي الرقمي

ة يالدراسالمواد عاصرة واالندماج مع تعتمد على التواصل الفعال لتحقيق األهداف التربوية الم

   .األخرى

  المشاركة في مجاالت الفنون :المعيار األول

  اإلبداعية يبتكر في مجاالت الفنونويشارك والخريج يمارس 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

ي بمشاعره يمارس الخريج الفنون للتسام - ١

  والتعبير عن خياله وأحاسيسه

يجسد الخريج خياله وأحالمه وآماله من  - ١

  خالل األنشطة الفنية

  يمارس وينتج أعماال فنية فريدة ومبدعة - ٢  يمارس وينتج أعماال فنية بسيطة - ٢

يدرك أثر التدريب واإلتقان فى جودة  - ٣

  المنتج الفني

 يتقن إنتاج بعض أعمال وأنشطة فنية - ٣

  ذات طبيعة تعبيرية ووظيفية

يستمتع بممارسة الفنون اإلبداعية في  - ٤

  أوقات فراغه داخل المدرسة وخارجها

يستثمر أوقات فراغه في ممارسة الفنون  - ٤

  اإلبداعية ذات الطبيعة الثقافية أو االقتصادية

يربط بين معارف ومهارات الفنون  - ٥

  لمعرفةاألخرى لميادين الو

اإلبداعية من خالل ربط  يطور قدراته - ٥

  لمعرفةاألخرى لميادين الالفنون ب

  



 مجاالت عامة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٨٥  

   االستجابة للفنون وإصدار األحكام الجمالية :المعيار الثاني

  ومصدرا أحكاما جمالية الللبيئة والفن محلالخريج يستجيب 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يستجيب الخريج جماليا للعناصر  - ١

  واألشكال المادية في البيئة المحيطة

يربط الخريج بين النظريات الفلسفية  - ١

والمدارس الفنية وأثرها فى استجابته 

  الجمالية

يشارك في إضفاء المظهر الجمالي على  - ٢

  البيئة

يوظف األفكار المستمدة من البيئة  - ٢

ة واإلنسانية في والمناسبات والقضايا القومي

  تعبيره الفني

يشعر بالمسئولية إزاء المحافظة على  - ٣  يميز بين التذوق الذاتي والموضوعي - ٣

  جماليات البيئة

تحرك الفنون المشاعر  يدرك كيف - ٤

   واألحاسيس

يطبق معايير التقييم الفني في الحكم  - ٤

  على أعماله الفنية

  للتراث ثقافية والجماليةالالتاريخية واألبعاد  :المعيار الثالث

 يفهم الخريج األبعاد التاريخية والثقافية والجمالية للتراث الفني القومي والعالمي

  ويقدرها

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف   
) المرحلة الثانوية(   

يستخدم الخريج لغة الفنون عند التحدث  - ١

  تاجعن هدف ومحتوى اإلن

يستخدم الخريج مصطلحات فنية  - ١

متخصصة توضح التطور التتابعي للتراث 

  الفني

يتعرف التشابهات واالختالفات بين  - ٢

الحضارات من خالل دراسة الفنون 

  اإلبداعية

يوظف معرفته بالنظريات الفنية في فهم  - ٢

كيف تعكس الفنون المزاوجة بين الهوية 

  والتعددية الثقافية

يارة المتاحف واألنشطة الثقافية يهتم بز - ٣

  ويعي دورها في الرقي بالثقافة العامة

يحلل مواصفات األعمال الفنية الخالدة  - ٣

للتراث ويتعرف الصفات التي ساعدت على 

  بقائها



 مجاالت عامة    المستويات المعيارية للخريج

 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف   
) المرحلة الثانوية(   

يدرك عظمة الحضارة المصرية على  - ٤

مر العصور ويعي أثرها على الحضارات 

  العالمية

دوره في  يحترم التراث اإلنساني ويدرك - ٤

  بناء الثقافة والفنون

   مهارات التفكير في األنشطة الفنية :المعيار الرابع

  يوظف الخريج مهارات التفكير في األنشطة الفنية كأدوات لالتصال الفعال

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

ا عقليا من الصور يكون الخريج مخزون - ١

  البصرية أو الموسيقية والحركية

يتعرف الخريج ويتذكر المعلومات  - ١

  البصرية أو الموسيقية أو السمعية

رموز  إلىيترجم المعاني اللغوية  - ٢

  بصرية أو سمعية أو حركية

يترجم األفكار واألحاسيس والخيال الذي  - ٢

ال يمكن التعبير عنه باللغة اللفظية فقط إلى 

  وز بصرية أو سمعية أو حركيةرم

يفهم المواد والتقنيات الفنية المستخدمة  - ٣

  في وسائل اإلعالم فهما ناقدا

يكتشف كيف توظف الرموز والرسائل  - ٣

البصرية والحركية والسمعية في وسائل 

  اإلعالم للتأثير في المشاهد

يختار ويعد أعماله الفنية للعرض  - ٤

  موضحا سبب اختياره لها

تج ويعرض فنه على الجمهور بثقة ين - ٤

  واعتزاز وتميز

يعد ملفا متعدد األهداف لمنجزاته  - ٥  الفني ومنجزاتهيحفظ مراحل إنتاجه  - ٥

  متنوعةأساليب جمع وتسجيل  امستخدم

  



 مجاالت عامة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٨٧  

  :التنور البيئي - ١٠
الفرد  ريج بالقضايا البيئية المؤثرة فيمدى وعى الخ"يعرف التنور البيئي بأنه 

جودة البيئة وتنمية التعامل معها بكفاءة، وقيمه المسهمة في تطوير  فيومهاراته والمجتمع، 

  .مواردها

  القضايا البيئية :المعيار األول

  ى الخريج القضايا البيئية بكفاءةيستقص

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

القضايا البيئية المحلية يتعرف الخريج  - ١

 المؤثرة فى جودة الحياة والمجتمع

يتعرف الخريج القضايا البيئية المحلية  - ١

 والعالمية المؤثرة فى جودة الحياة والمجتمع

يتعرف كال من البيئة الطبيعية والبيئة  - ٢

 االجتماعية

يميز بين البيئة الطبيعية والبيئة  - ٢

 االجتماعية

كيفية التعامل مع  يطرح تساؤالت عن - ٣

 المشكالت البيئية

يطرح تساؤالت عن كيفية التعامل مع  - ٣

 المشكالت البيئية ويبحث عن إجابات لها

يستخدم أدوات ومصادر عديدة ومتنوعة  - ٤

لجمع المعلومات الخاصة بالقضايا البيئية 

 /...) انترنت/مقابالت (

يتقن استخدام أدوات ومصادر عديدة  - ٤

المعلومات الخاصة بالقضايا ومتنوعة لجمع 

  /...)انترنت/مقابالت/مسوح (البيئية 

يستخلص مزايا وعيوب المداخل  - ٥

 المتعددة الستقصاء القضايا البيئية

يقيم المداخل المتعددة الستقصاء القضايا  - ٥

البيئية وأساليب التعامل معها ويقترح أساليب 

 .لتطويرها

ية والبيئة يستنتج العالقة بين بيئته المحل - ٦  

  العالمية
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  الفرد ومحيطه البيئي :المعيار الثاني

  يحلل الخريج العالقة بين الفرد والمجتمع والتكنولوجيا والبيئة

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يحدد الخريج دور المستوى الثقافي  - ١

جتمع في التعامل مع القضايا واالقتصادي للم

  البيئية المحلية

يحدد الخريج دور المستوى الثقافي  - ١

واالقتصادي للمجتمع في التعامل مع القضايا 

  البيئية المحلية وبعض القضايا البيئية العالمية

يستنج تأثير األنشطة اليومية للفرد  - ٢

  والجماعة في جودة البيئة

ة للفرد يستنج تأثير األنشطة اليومي - ٢

والجماعة فى جودة البيئة وإطالة أمد 

  استخدام مواردها لألجيال التالية

يحدد مزايا وأضرار استخدام الفرد  - ٣

  والمجتمع للتكنولوجيا على جودة البيئة

يقيم استخدام الفرد والمجتمع للتكنولوجيا  - ٣

  في جودة البيئة

يقدر دور المشاركة فى تطوير جودة  - ٤

  وى األسرة والمجتمعالبيئة على مست

يقدر دور المشاركة في تطوير جودة  - ٤

  البيئة على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع

يقدر دور الجهود الحكومية وغير  - ٥  

  الحكومية فى حل المشكالت البيئية

يحدد دور جودة البيئة فى تحسين الحالة  - ٦  

  االقتصادية للفرد والمجتمع

  



 مجاالت عامة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٨٩  

  البيئية تت والقراراالتشريعا :المعيار الثالث

  يقيم الخريج القوانين والتشريعات البيئية ويتخذ قرارات جيدة

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يتعرف الخريج واجبات الفرد  - ١

ومسئولياته تجاه بعض قضايا بيئته وحل 

  مشكالتها

واجبات الفرد يتعرف الخريج  - ١

  ومسئولياته تجاه قضايا بيئته وحل مشكالتها

يقترح أساليب جديدة لتطوير البيئة  - ٢  يقترح أساليب جديدة لتطوير البيئة - ٢

  وتجديد مواردها

يقدر دور المهن المرتبطة بالبيئة فى  - ٣  يتعرف المهن المرتبطة بالبيئة - ٣

  تطوير المجتمع

ضوء  يتعرف مستوى جودة بيئته في - ٤

  المعايير المحلية

يقترح أساليب لتفعيل دور الهيئات  -  ٤

  المجتمعية فى تجويد البيئة 

يحدد المخاطر البيئة المترتبة على عدم  - ٥  

  استيفاء معايير جودة البيئة 

العائد لتقييم /يستخدم تحليل التكلفة - ٦  

  مقترحات تطوير جودة البيئة

يقيم مستوى جودة بيئته في ضوء  - ٧  

  لمعايير المحلية والعالميةا

يتنبأ بالمخاطر البيئية التي قد تحدث  - ٨  

  نتيجة تصرفات الفرد والجماعة

  



 مجاالت عامة    المستويات المعيارية للخريج

 

  التنور الصحي والرياضي  – ١١
 يعرف التنور الصحي والرياضي بمدى وعى الخريج بالمعارف والمهارات المتعلقة

 سات الصحية والرياضيةوقدرته على أداء الممار بالمحافظة على الصحة واألداء الرياضي،

  .التي تؤدى إلى استمتاعه بالحياة

  

  األساليب الصحية والرياضية :المعيار األول

  األساليب الصحية والرياضية الجيدة ويمارسها الخريجيستقصى 

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يستقصى الخريج عالقة الرياضة  - ١  القة الرياضة بالصحةيتعرف الخريج ع - ١

  بالصحة 

يتعرف استراتيجيات وطرق الوقاية  - ٢

  الصحية ويمارسها

يبحث عن أفضل استراتيجيات وطرق  - ٢

  الوقاية الصحية ويمارسها بانتظام

يستنتج تأثير السلوكيات الشخصية في  - ٣

  أدائه الصحى والرياضي

يات الشخصية في يستنتج تأثير السلوك - ٣

  أدائه الصحى والرياضي بكفاءة

يتعرف العالقة المتبادلة بين الصحة  - ٤

العقلية والنفسية والجسمية في مرحلة 

  المراهقة

يتفهم العالقة المتبادلة بين الصحة العقلية  - ٤

والنفسية والجسمية في مراحل المراهقة 

  والبلوغ والرشد

يتعرف أثر السلوكيات الصحية في  - ٥

  لوقاية من األمراض في مرحلة المراهقةا

يتفهم أثر السلوكيات الصحية فى الوقاية  - ٥

من األمراض في مراحل المراهقة والبلوغ 

  والرشد

يدرك أهمية بعض المتطلبات الالزمة  - ٦

  للياقة البدنية والصحية

يتفهم المتطلبات الالزمة للياقة البدنية  - ٦

  والصحية

لى نحو مستمر يطور عاداته الصحية ع - ٧  

  بما يضمن جودة أدائه الرياضي

فى  الدورييقدر أهمية الكشف  - ٨  

  المحافظة على الصحة واألداء الرياضي

  



 مجاالت عامة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٩١  

  الممارسات الصحية والرياضية :المعيار الثاني

  ةضيقيم الخريج الممارسات المتعددة فى مجال الصحة والريا

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانية الصف نهاي

) المرحلة الثانوية(  

يستخدم الخريج مصادر متعددة  - ١

-االنترنت(للمعلومات الصحية والرياضية 

  ..)المجالت والدوريات

يتقن الخريج استخدام مصادر متعددة  - ١

-االنترنت(للمعلومات الصحية والرياضية 

  ..)المجالت والدوريات

يتعرف أخالقيات العمل فى مجال  - ٢

صحة واألمان الصحى والرياضي أوال ال

  بأول

يقيم أخالقيات العمل فى مجال الصحة  - ٢

  واألمان الصحى والرياضي أوال بأول

يتعرف تكاليف المنتجات الصحية  - ٣

والرياضية في ضوء فعاليتها في تطوير 

  جودة األداء

يقيم تكاليف المنتجات الصحية  - ٣

والرياضية فى ضوء فعاليتها فى تطوير 

  ة األداءجود

يعبر عن مشاعره واحتياجاته لآلخرين  - ٤

  بطرق مالئمة

يقيم دور السلوكيات الصحية اإليجابية  - ٤

والسلوكيات غير الصحيحة في عادات 

..... التدخين -االغتصاب(وتقاليد المجتمع 

  )الخ

يقيم تأثير ممارساته في صحته  - ٥

  الشخصية وفي صحة أفراد أسرته

تياجاته بدقة يعبر عن مشاعره واح - ٥

  وبطرق مالئمة لآلخرين

يمارس استراتيجيات إدارة االنفعال  - ٦  

  باتزان

يتكيف فى العمل مع أفراد ذوى ثقافات  - ٧  

  مختلفة

  



 مجاالت عامة    المستويات المعيارية للخريج

 

  التشريعات الصحية والرياضية :المعيار الثالث

  مجال الصحة والرياضية فييقيم الخريج التشريعات المتعددة 

 نهاية الصف التاسع

) عليم األساسىمرحلة الت(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يتعرف الخريج القوانين المنظمة للعمل  - ١

في مجال الصحة والرياضة والتي تحمى 

  الفرد والمجتمع

يقيم الخريج القوانين المنظمة للعمل فى  - ١

مجال الصحة والرياضة والتي تحمى الفرد 

  والمجتمع

ة السائدة في بعض يتعرف تأثير الثقاف - ٢

-العادات الغذائية(العادات الصحية للمجتمع 

  ..)التدخين

يشرح تأثير الثقافة السائدة في العادات  - ٢

العادات -الزواج المبكر(الصحية للمجتمع 

  ..)التدخين-الغذائية

يتعرف دور التكنولوجيا في الوقاية من  - ٣

مقياس السكر (األمراض وتجنب المخاطر 

أجهزة –س الضغط مقيا–فى الدم 

  ....)الليزر

يستخدم التكنولوجيا فى الوقاية من  - ٣

مقياس السكر (األمراض وتجنب المخاطر 

أجهزة –مقياس الضغط –في الدم 

  ....)الليزر

يتعرف تأثير اإلعالم في السلوك  - ٤

ختان (الصحى للفرد ولألسرة والمجتمع 

  ..)السلوك الجنسي-اإلناث

السلوك الصحي يقيم تأثير اإلعالم في  - ٤

-ختان اإلناث(للفرد ولألسرة والمجتمع 

  ..)السلوك الجنسي

يفرق بين مزايا وأضرار استخدام  - ٥

  التكنولوجيا فى مجال الصحة والرياضة

يقيم استخدام التكنولوجيا فى مجال  - ٥

  الصحة والرياضة

  



 مجاالت عامة     الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

٩٣  

  القرارات الصحية والرياضية :المعيار الرابع

  سلوكياته الصحية والرياضية يتخذ الخريج قرارات لتحسين

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يتعرف الخريج احتياطات األمان  - ١

والسالمة فى التعامل مع األمور الصحية 

  والرياضية

يمارس الخريج احتياطات األمان  - ١

الصحية والسالمة فى التعامل مع األمور 

  والرياضية

يشارك في المسابقات الرياضية على  - ٢

  المستوى القومي

يشارك فى المسابقات الرياضية على  - ٢

  المستويين القومي والعالمي

يقدر مسئولية نجاح أوفشل الفريق  - ٣

  المنتمى إليه

يتحمل مسئولية نجاح أوفشل الفريق  - ٣

  المنتمى إليه ويبحث عن أسباب الفشل

مع مدربه وزمالئه ومنافسيه  يتعامل - ٤

فى ضوء الميثاق األخالقي لأللعاب 

  الرياضية

يحسن التعامل مع مدربه وزمالئه  - ٤

ومنافسيه في ضوء الميثاق األخالقي 

  لأللعاب الرياضية

يتعرف أنواع الرياضات التي تتالءم مع  - ٥

  طبيعة كل جسم

يمارس الرياضة التي تتالءم مع  - ٥

  مقوماته الجسمية

يتعرف الدور السلبي للمنشطات  - ٦  

  والعقاقير في األداء الصحي والرياضي 

  يمتنع عن العادات الصحية غير السليمة - ٧  

يقدر جهود الهيئات الحكومية وغير  - ٨  

حافظة على األداء الحكومية فى الم

  الصحى والرياضى

  



 مجاالت عامة    المستويات المعيارية للخريج

 

  األنشطة الترويحية :المعيار الخامس

  ة على نحو مستداميمارس الخريج األنشطة الترويحي

 نهاية الصف التاسع

) مرحلة التعليم األساسى(   

عشر الثانينهاية الصف 

) المرحلة الثانوية(   

يقدر الخريج أهمية ممارسة الرياضة  - ١

  كعادة من عاداته الحياتية

يمارس الخريج الرياضة كعادة من  - ١

  عاداته الحياتية

ينظم وقت فراغه في ممارسة أنواع  - ٢

  ة المفيدة له صحياالرياض

يستثمر وقت فراغه فى ممارسة أنواع  - ٢

  الرياضة المفيدة له صحيا

يتعرف أهمية ممارسة الرياضة فى  - ٣

  إعادة النشاط والحيوية للجسم

يقدر أهمية ممارسة الرياضة فى إعادة  - ٣

  النشاط والحيوية للجسم

يتعرف أهمية األنشطة الترويحية فى  - ٤

  تجديد النشاط

ص على أداء األنشطة الترويحية يحر - ٤

  لتجديد نشاطه

يتعرف أثر التدريب الرياضي المستمر  - ٥

  على كفاءته الصحية

يعي أثر التدريب الرياضي المستمر  - ٥

  على كفاءته الصحية

يتعرف أن الممارسات الصحية السليمة  - ٦

  تضمن جودة األداء الرياضي

  يستمتع باألداء الرياضي - ٦

كيات الصحية السليمة التى يمارس السلو - ٧  

  تضمن جودة األداء الرياضي

   



 المراجع     المستويات المعيارية للخريج

٩٥  

  عالمصادر والمراج :المكون الثالث

  
  .م١٩٨٧يوليو  ،تطوير التعليم في مصر إستراتيجية :أحمد فتحي سرور -١ 

 ،مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة ،التعلم ذلك الكنز المكنون :وآخرون ،جاك ديلور - ٢

  . م١٩٩٩

  .م١٩٨٧ ،وزارة التربية والتعليم ،دراسات في تطوير التعليم :ر العربيةجمهورية مص – ٣ 

وزارة  ،عاما من مسيرة رئيس مستنير٢٠مبارك والتعليم  :جمهورية مصر العربية - ٤ 

  .م٢٠٠١ ،التربية والتعليم

القومية إلصالح التعليم قبل الجامعي في  اإلستراتيجيةالخطة  :جمهورية مصر العربية - ٥ 

  .م٢٠٠٨ ،ارة التربية والتعليموز ،مصر

 ،حول حتمية إصالح التعليم ،أمة معرضة للخطر :مكتب التربية العربي لدول الخليج - ٦

 ،العدد الثاني عشر، مجلة رسالة الخليج العربيمستلة من  ،يوسف عبد المعطي :ترجمة

  .م١٩٨٤

 ،ير التربية العربيةتطو إستراتيجيةتحديث  :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - ٧

   .م٢٠٠٦ ،تونس

المكتب  ،جمهورية مصر العربية ،السياسة التعليمية في مصر :وزارة التربية والتعليم - ٨

  م١٩٨٥الفني للوزير، 

  .م٢٠٠٣ ،المجلد األول ،مشروع المعايير القومية للتعليم :وزارة التربية والتعليم - ٩

  .م٢٠٠٣ ،المجلد الثاني ،ر القومية للتعليممشروع المعايي :وزارة التربية والتعليم -١٠

 .م٢٠٠٣ ،المجلد الثالث ،مشروع المعايير القومية للتعليم :وزارة التربية والتعليم -١١
12- Bob Pearlman: New Skills for a New Century: Students Thrive on 

Cooperation and Problem Solving, Available at: 

(http://www.edutopia.org/new-skills-new-century#comment-27195)  

13- Partnership for 21st century skills: 21st Century Skills Standards 
A Partnership for 21st Century Skills e-paper, 10.14.2007. 

14- Final Report of the Expert Group "Education for Entrepreneurship". 
Making progress in promoting entrepreneurial attitudes and skills 
through Primary and Secondary education. European Commission. 
February 2008. 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  حقوق الملكية الفكرية والنشر
  

  

 أينقل أو اقتباس أو نشر ال يسمح لألشخاص أو المؤسسات ب

جزء من محتوى هذه الوثيقة، سواء كان تصويراً أو نسخاً أو 

إلكترونياً، إال بإذن مسبق من الهيئة القومية لضمان جودة 

  .التعليم واالعتماد


