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 :ةالخمس CAEP بتقييم كلية التربية وفق معايير CAEP تجري عملية اعتماد

 والتربوي المعرفي المحتوى األول  المعيار 1

المرتبطة  فهًما عميقًا للمفاهيم والمبادئ األساسية    مرشحيها   كسابإ  كليةضمن التن  أ يتطلب تحقيق هذا المعيار  

  كافية   بمرونة  تتعلق بتخصصاتهم  ممارسات   ستخدام الصبحون مؤهلين  ي  ،كمال دراستهموعند ا  بتخصصاتهم، 

 المستقبلي.   الوظيفياالستعداد لكلية وا  تحقيق معايير  ا باتجاهسعيً م جميع الطالب يلتعزيز تعل

 لطالب  المهنية هم توجهاتو  هممهاراتوالطالب معرفة 

العشرة بما يعكس مستوى التقدم المناسب في الفئات    (InTASCظهار فهًما عميقا لمعايير )إعلى المرشحين   1.1

 .والمسؤولية المهنية ،الخبرات التعليمية ،المحتوى التعليمي ،التالية: المعلم والمتعلم

 كليةمسؤوليات ال

مهنة  عميق ل لتطوير فهم    المعرفية كأدوات  يستخدمون البحث واألدلةالمرشحين    أن الكلية  في    المسؤولونيتأكد   1.2

 .P-12بهم من كل الفئات تقدم طال لقياسفي ممارساتهم المهنية  التدريس واستخدامهما

التي    ن في تقييمات النتائجمن أن المرشحين يطبقون المحتوى والمعرفة التربوية على النحو المبي    الكليةتأكد  ت  1.3

المتخصصة  تيأت المهنية  الجمعيات  لمعايير  المهني(SPA) استجابةً  التدريس  لمعايير  الوطني  المجلس  أو   ، 

(NBPTS) االوطنية لـ مدارس الموسيقعلى سبيل المثال، الرابطة  ، أو هيئات االعتماد األخرى( NASM) 

  هم فيطالب الذي يتيح لجميع  األكاديمي    المهارات وااللتزام  التربية  في كلية  أن يُظهر المرشحون  الكليةضمن  ت 1.4

معايير    المثال،)على سبيل    المستقبلعداد معلم  إمعايير الجودة من خالل    ى علأمن استيفاء    P-12  احلالمر  كل

 .ومعايير الدولة األساسية المشتركة( الوطنية،االستعداد الوظيفي وشهادة  القادم،علوم الجيل 

تنفيذ وتقييم خبرات  أثناء قيامهم بتصميم و  معايير التكنولوجيا  التربية  في كليةحين  المرش تطبيق  من    الكليةتأكد  ت 1.5

 . للمعلمين وإثراء الممارسة المهنية م؛يمهتعلالطالب وتحسين  وذلك لزيادة تفاعل ؛التعلم

 ات الميدانيةلشراكات والممارساالثاني المعيار  2

معارف   من أجل تطوير  لإلعداد  أساس كية عالية الجودة  ميدان  ات شراكات فعالة وممارستضمن المؤسسة وجود  

لبة  ط ال   جميع  وتطور  ،تعليم  التأثير اإليجابي على   ظهارالمهنية الالزمة إل  اتجاهاتهمو  الطلبة المعلمين و مهاراتهم

 من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية. 

   ي الميدان للتحضيرشراكات ال

بما في ذلك التعاون   - مراحلها في المجتمعجميع  ارس ب مدفعالة في الترتيبات    إعدادالشركاء في    تعاوني 2.1

لتحسين المستمر إلعداد القيام با مسؤولية  يتشاركونو ميداني،عداد ال من أجل اإل -القائم على التكنولوجيا 

المعلمينال حيث    مهام،والمشاركين والفي الصور    ا تنوعً   ميدانيال  عدادشراكات اإلوقد تتضمن  .  طلبة 

  الربط بينلتأكد من  ويسعون ل  تخرجه،و،  وإعداده  ،طالبدخول الب  المتعلقةتوقعات  على ال  يتفق الشركاء

  شارك المسؤولية وتالطلبة،    عدادإلواألكاديمية    ميدانيةال  عناصرال   تناسق الحفاظ على  ، و النظرية والتطبيق 

 . فيما يتعلق بمخرجات الطالب المعلم
 



 

2 | P a g e  
 

 ميدان ال  في  ونعلمالم

ودعمهم   ،وإعدادهم وتقييمهم  ، عال    مستوى  يذ  ميدانيينمعلمين  ر مشرفين والشركاء في اختيا   تعاوني 2.2

  في تأثيًرا إيجابيًا    ايظهرو  على أنالتعليمية أو في المدرسة،  في المؤسسة    أكان  سواء،  عليهمحفاظ  وال

  وتطبيقات   مؤشراتوتوظ ف الكلية  .  التعليمية  المراحل  جميعالطلبة في  تعلم  في  و  ،الطلبة المعلمين  رتطو

والتحسين    ، وتقييم األداء  ة، المهني  تنميةوال  ، معايير االختيار  وضعل  ومناسبة قائمة على التكنولوجيا متعددة  

، والمحافظة على  جميعها   في مواقع تنسيب الطلبة المعلمين  ميدانالفي  لمعلمين  ا   حفاظ على المستمر وال

 . تطبيق هذه المعايير، وتنقيحها 

 يةميدانالخبرات ال

الشركاء  كلي العمل  ت 2.3 مع  ال  تت صفية  ميدان  خبراتتصميم  على  ة  في  وبالكفاية   ،تنوعال و  ،تساعاالعمق 

الطلبة  تأثير اإليجابي على تعلم جميع  الو  المتنامية   ة فعاليالطلبة المعلمين لل  إظهار  والمدة، لضمان  التناسقو

 بحيث تتضمن   -المعززة بالتكنولوجيا فرص التعلم    بما في ذلك   - ية  ميدانال  خبراتال   إعداديتم  و  ،وتطورهم

لمعرفة  ا   طلبة المعلمين في جوانبتطور ال   عرضل  ،البرنامجخالل  متعددة في نقاط رئيسية   أداء   تقييمات 

واال المعيار  -المهنية    تجاهات والمهارات  في  محدد  هو  ب   -1كما  التعلم  اإلتأثير  الالمرتبط  على  يجابي 

 المدرسة وحتى الصف الثاني عشر.من مرحلة ما قبل   لبة ط ال والتطور لجميع 

 ختيار واال  ستقطابجودة المرشح واال الثالثالمعيار  3

بما في    .عند القبولو،  ستقطابمن اال  ا أن جودة المرشحين هي جزء مستمر وهادف من مسؤوليتهب  كليةال  تؤمن

ن على استعداد  يرشحالم  نأ ب  توكدالقرارات التي  لى  إ  صوالً ية، وميدانوالخبرات ال  كاديميةدراسة األال  طورت  ذلك

أن تطوير جودة المرشح ب  كذلك  كلية الوتؤمن  بهم للحصول على الشهادة.    التوصية   تم  وي  ، الللتدريس بشكل فع  

لعملية في النهاية من خالل  هذه ا فاعليةم  ، على أن تقي  د المعلم في جميع مراحل البرنامجهو الهدف من إعدا

 . 4البرنامج للمعيار  تحقيق 

 ون احتياجات العمللب مرشحين متنوعين ي الستقطابخطة 

المرشحين ذوي الجودة العالية من مجموعة واسعة من الخلفيات    ستقطابخطًطا وأهدافًا ال  كلية قدم الت 3.1

الجهود المبذولة    كليةال برز  تو  ،امهممه   إنجازودراستهم    كمالإل  همودعموالمجموعات السكانية المتنوعة  

المجتمع   احتياجات  ومعالجة  كوادرإ تحتاج  التي  المحلية  لمدارس  والمعرفة  توظيف  في  -مختصة    لى 

م اللغة  وتعل    والرياضيات،، العلوم والتكنولوجيا والهندسة  النقصتعاني    المجاالت التي  من  -الوقت الحالي

 . وأصحاب الهمم اإلنجليزية،
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 :يُظهر المرشحون إنجاًزا أكاديميًا

  ، األكاديمي نجاز  لإل  دولةأو الحد األدنى من معايير ال  CAEPالحد األدنى من معايير    الكلية ستوفي  ت  3.2

الدراسي.  تو العام  إعدادهم خالل  يبدأ  الذين  المسجلين  المرشحين  عن  مفصلة  بيانات  الحد  يكون  جمع 

لمعايير   م  CAEPاألدنى  التقيي  عدلوم  3.0درجة    عدلهو  في  المجموعة  على  أداء  المعيارية  مات 

  والقراءة والكتابة   اتلرياضي فيما يخص التقييم با   خرى أو التقييمات المعيارية للدول األ  محليالمستوى ال

تلك  50على  أل تقييمها.    الدول  بالمئة من  تم  )يطوت  نويمكالتي  الطالب  تقييم  برنامج   Employeeر 

Personality Profile EPP)  ير لإلنجاز  به مكافئًا إلى حد كب  بديل صحيح موثوق   متقييك  الستخدامه

كبديل لمتوسط األداء الجماعي في    2021المعيار المئوي الخمسين للكتابة في عام    ستخدمي ساألكاديمي.  

دلياًل على مستويات أداء المرشحين في مهام    EPP، قد يقدم  العالمي  ة المعياري على المستوىتقييم الكتاب 

 المطلوبة من المعلمين الممارسين.م ا المهالكتابة المماثلة لتلك 

على متوسط مجموعة   CAEPتم تطبيق الحد األدنى من معايير    ،2017-2016ا من العام الدراسي  بدءً 

ما إذا كان سيتم قياس الحد    كلية حدد الت دأ إعدادهم خالل العام الدراسي.  المرشحين المسجلين الذين يب

 ح.يرشتال قبل اكتمال( في وقت آخر  2)و القبول أ( عند 1)  CAEPاألدنى من معايير 

الجودة األكاديمية لمتوسط المجموعة للمرشحين المسجلين في    EPPsفي جميع الحاالت، يجب أن تثبت  

عام يراقب مستخدمو    ،كل  أن  يجب  ذلك،  إلى  المفص    EPPباإلضافة  األدلة  الجودة  لة عباستمرار  لى 

جاهات  ، وبرامج اإلعداد الفردية، وتحديد االختالفات واالت عداد)إن وجد(، وطريقة اإل   قسماألكاديمية لكل  

ال  التعامل معها تي يجب  واألنماط ال الذين    ستقطابال  خطةك،    3.1  بندفي إطار  المتنوعين  المرشحين 

 يلبون احتياجات العمل. 

المناسبة "أعلى  و    لتحديد  الكلياتالدول و  مع CAEP لسيعم الكفاءة   50نشر بشكل دوري درجات 

  وغيرها من تدابير اإلنجاز األكاديمي   ،دوليية على المستوى البالمائة" في مجموعة من التقييمات المعيار

 .الخبراء من لجنة بالتشاور معالمكافئة 

فقط في ظل ظروف    ديمي(كا نجاز األغرض )اإلترتيبات بديلة لتحقيق أغراض هذا ال   على  تفاق تم االيس

أكثر البيئة تقريًرا سنوفي حين    ،خاصة وبالتعاون مع دولة واحدة أو  إلى    يًّا سيقدم رئيس لجنة حماية 

 خذة بموجب هذا البند.مجلس اإلدارة والجمهور حول اإلجراءات المت  

 إضافية ختيار عوامل ا

بإنشاء ومراقبة    المشرفون علىيقوم   3.3 المعلم  والإعداد  المقدرات  سمات  الخصائص  تعتمد على  التي ال 

ختار  ت على أن    ،البرنامجأداء    ها عند القبول وأثناءالتحلي بالتي يجب على المرشحين  و  ،األكاديمية فقط

  والثبات،المقاييس والمعايير المستخدمة التي تقوم على الصدق    بشكل مفصل  ف نصتو  المعايير،  كلية ال

وغير األكاديمية بأداء المرشح   ،العوامل األكاديميةعن طريق  التنبؤ    يةالبيانات التي توضح كيف  تعرضو

 في البرنامج والتدريس الفعال.
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 أثناء التحضير ختياراال

لالكلية  ضع  ت 3.4 البرنامج وقياس  معايير  ال  طورت   ةراقبمتقدم  القبول حتى  أن    على  ؛تخرجالمرشحين من 

أشكااًل    الكلية   ، وتقدمالمهنياالستعداد  القدرة على التدريس وفقًا لمعايير للكلية و  جميع المرشحينيظهر  

المرشحين لدى  بالمحتوى  المعرفة  تطوير  إلى  لإلشارة  األدلة  التربوي   ،متعددة من  المحتوى  ومعرفة 

 دمج التكنولوجيا في جميع هذه المجاالت.كيفية  والمهارات التربوية و

 :عند االنتهاء ختياراال

أن   3.5 الكلية قبل  إلى  أن  ب  توثقأن  يجب  الشهادة،    حصول على لبا  ي مرشحأل  توصي  قد وصل  المرشح 

كنه التدريس بفعالية  ويم  ،الشهادة  على   حصللي ؛  تخصصه بالمحتوى في مجاالت    مستوى عال  من المعرفة 

 .مرهوتطو P-12  ة بمختلف فئاتهملب إيجابي على تعلم الط  بشكل مع التأثير 

يفهم توقعات المهنة،    أن المرشحب  توثقن  أيجب  الشهادة،    حصول علىل با ي مرشح  أل  توصي الكلية قبل أن   3.6

  لجان  تراقبو  ، انين والسياسات ذات الصلةبما في ذلك قواعد األخالق ومعايير الممارسة المهنية والقو

(CAEP  تطوير اإلجراءات التي تقي )المعايير في ضوء النتائج    بشكل دوري  وتراجع   ،م نجاح المرشحين

 دة. مستجال

 تأثير البرنامج الرابعالمعيار  4

الوض  ت الطالب    الخريجينتأثير    كلية ح  تعلم    قائ طروهم،  رتطوي   مجاالتو   P-12  احلالمر  جميع  في على 

 عن مدى مالءمة وفعالية إعدادهم.  ريجيينخ، والمدارس ورضا ال الفصول الدراسية  التدريس في

 :P-12 مختلف فئاتهمعلم الطالب وتطويرهم في التأثير على ت 

المستوى المتوقع لنمو    بعرض البرنامج    منن  والمتخرجم مقاييس متعددة يساهم فيها  باستخدا  الكلية،ق  وث  ت 4.1

المتعددة جميع مقاييس النمو المتاحة )بما في ذلك مقاييس القيمة    تدابير تشمل ال  على أن،  علم الطالبت

  معلميهامن  تطلبها الدولة  لم الطالب وأهداف التنمية( التي  وتع  الطالب، والنسب المئوية لنمو    المضافة، 

ثر  أخرى مدعومة من الدولة لقياس  أ  مقاييس  يأو  المعلمين،إعداد    شرفي برامجوالمتاحة لم  الممارسين

 . كليةستخدمها الت، وأي إجراءات أخرى  P-12التعلم على كل فئات الطلبة  

 :مؤشرات فعالية التدريس

الم  الكلية ثبت  ت  4.2 المنظمة  الحظمن خالل أدوات  ن  أب  الطالباستبيانات  من خالل    أو ،  مصداقيةذات  ة 

المهنية    نخريجيلا والتصرفات  والمهارات  المعرفة  بفعالية  التحضير  يطبقون  خبرات  صممت  التي 

 لتحقيقها. 

 أصحاب العمل  رضا

قد  ت صحيحة وموثوقة  بيانا جمع  التي تؤدي إلى  و   ،مقاييس ذات صحة ومصداقية باستخدام  و  ةلكلي ثبت ات 4.3

خريجين من خالل  ب العمل راضون عن إعداد الصحاأن أو،  مثل الترقية   يوظيف ال  تشمل معايير التقييم

 P-12طالب ال  فئات  جمع   للمسؤوليات الموكلة إليهم في العمل مع  كفاءة تحملهم
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 :ينريجخرضا ال

إلى   مقاييس الباستخدام  و،  الكلية   تعرض 4.4 تؤدي  صحيحة    جمع  التي  البيانات  أن  كملوا  أ ذين  وموثوقة 

اجهونها في العمل، وأن  وبالمسؤوليات التي ي  ةمباشرصلة    ا لهكانت  إعدادهم  طريقة  البرنامج يرون أن  

 ااًل. اإلعداد كان فع  

 والتحسين المستمر جودة الضمان   الخامسلمعيار ا 5

ب  كلية التولى   بيانات صحيحة  نظام ضمان  عناية خاصة  من  يتألف  الذي  عالجودة  مقاييس  ستخدام  ا  نناتجة 

 P-12  اتهمفئ   بكلعلى تعلم الطالب    خريجينأثير اإليجابي للمرشحين وال دليل على التالمتعددة، بما في ذلك  

ستخدم   وت  ،الخريجينم فعالية  الذي يقي    ألدلةالتحسين المستمر المستدام والقائم على ا  كليةدعم التو وتطويرهم.  

ز عناصر البرنامج وقدرته، واختبار االبتكارات لتحسين تأثير الُمكملين  تعزيل  البيانات لتحديد األولويات،  نتائج

 تطويرهم. الستمرار في  P-12 حلاالمر  كل على تعلم الطالب في

 والتقييم االستراتيجيالجودة 

من إجراءات متعددة يمكنها مراقبة تقدم المرشح واإلنجازات    كليةن نظام ضمان الجودة الخاص بالويتك    5.1

 .CAEP جميع معاييرفي تستو الكليةأن الجودة دليل يوضح و ،كلية ميلية والفعالية التشغيلية للالتك

،  وتراكمي   بشكل حقيقي  ثلوتم  ،وقابلة للتحقق   ذات صلة   مقاييس على    كليةمد نظام ضمان الجودة لليعت 5.2

 . تها مصداقيوتفسيرات البيانات  صحةقدم أدلة تجريبية على  تو  للتنفيذ، قابلة  على أن تكون 

 ن مستمريتحسال

على  النتائج  تتبع  و  الصلة، أهدافه والمعايير ذات    في ضوءوبشكل منهجي بتقييم األداء    بانتظام   كليةقوم الت 5.3

ستخدم النتائج  تو  التالي،نجاز  طور واإليار على الت ختبر االبتكارات وتأثيرات معايير االختتو  مدار الوقت، 

 لتحسين عناصر وعمليات البرنامج.

جميع بما في ذلك بيانات النتائج المتاحة حول نمو الطالب في    الخريجين،مقاييس تأثير    نتائج  يتم تلخيص  5.4

؛  واتخاذ إجراءات بشأنها  واسع،  ومشاركتها على نطاق   وتحليلها،  خارجيًا،ومقارنتها    ،P-12المراحل  

 .والتوجه المستقبلي  الموارد، وتخصيص  بالبرامج،اتخاذ القرارات المتعلقة   تساعد فيل

الممارسين والمدرسة  المعلمين  اب العمل وصح ، بما في ذلك الخريجين وأكل المستفيدين  أن  كليةؤكد الت 5.5

المجتمعيينوالشركا  ممن    ،ء  التوغيرهم  فاعلومشارك،    كليةحددهم  وتحسينه    نون  البرنامج  تقييم  في 

 .المتعلقة بتنفيذه زوتحديد نماذج التمي
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