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  نتاجات المرغوب تحقيقها لدى الطلبةالتحديد. 
 آليااة لقياااى ماادى امااتة  الطلبااة لنتاجااات الااتيلر وتوااايل ميااايير ا دا  المطلااوب  يجااادإ

 .ومستواه
  المطلوب تحقيقهامقارنة مستوى أدا  الطلبة بالنتاجات. 
  رااادو تمااميمها تاا  اااو  نتاجااات الااتيلر تيااديم ماادعةت رناماار رمليتاا  الااتيلر والتقااوير واا

 .المطلوب تحقيقها

   تحفيااال الماسساااات ا ةاديمياااة رلاااه مراجياااة عططهاااا الدراساااية ومناااا   ماااواد اليلاااور لتحقيااا
 أ داف دراسة اليلور.

  مقارنة بالميايير اليالمية.تمةين الماسسات التيليمية من تقيير أدائها 

 الةفايات اآلتية:ممير االعتبار العاص بيائلة اليلور ا ساسية بحيث يغط  لقد تر ت

 Development of general knowledge and )  واالسةتيعا::العامةة المعةارف   تنميةةأواًل: 

comprehension)  

 ت  بنا  الميرتة. وتوظيفهاالمتةاملة العامة باليلور  متة  الميارف والمهاراتا .1
 رضورلااور ا  رلااور الحياااوو الرياااايات والةيميااا  والفيليااا  ذلاا   ويشاامماليلااور  تهاار أساساايات .2

 .  والبيئة

وتوحياد لحقائ  االناقد واإلبدار ، واستقما  التفةير مهارات ت  والتنو  تسا  االتيم  و الإظهار  .3
 )اإلحما  وتممير التجارب والقياى،....الخ(. متداعلةالمواورات اليلمية الو المفا ير 

 عدامها وتطبيقها.تعلفية واسية وميمقة ت  الربط بين المفا ير واس امتة  .4

 .وتفسير ا القدرو رله االستدالم، واالستنتاج، والتحليم، واستقرا  النتائ  .5

 .وتطوير ا القدرو رله التحليم من منظور تداعل امتة   .6

 .ا  رلمياعتيار التقنيات وا دوات المناسبة وميالجتها امتة  القدرو رله  .7

مواقااف الالحياااو اليمليااة و تاا  وتطبيقهااا القاادرو رلااه تهاار المبااادي والنظريااات واإلجاارا ات المعتلفااة  .8
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   الحقيقية.

 .وتوظيف اليلر والميرتة والمهارات المتةاملةوتطوير الحدى اإلسهار ت  تنمية  .9

 دلة اليلمية.لألتراةمية الطبيية الالتيرف رله  .11

 .ماهيمةن التنبا بومميره تهر أن الةون  .11

 توع  الدقة والمنط  ت  ميالجة الميلومات والبيانات. .12

تااوع  الدقااة تاا  و القاادرو رلااه تماياام الظااوا ر والبيانااات بالجااداوم والرسااومات والعاارائط وقرا تهااا  .13
  . اتفسير 

 The investigation, experimentation and)التجري: والقيةا:: و  االستقصاءثانيًا: مهارات 

measurements skills) 

 البيانات وتفسير ا.واستنباط تحليم و لقدرو رله تممير التجارب والقياى ا .1

 .اليلمية تفسيرات باستعدار المنط  وا دلةالمياغة القدرو رله التمييل بين الفراية والنظرية و  .2

 للةشف رن الميرتة والدتا  رنها.اإللمار بمنهجية التجريب وتحص الفرايات  .3

تطبيااا  المفاااا ير و اليلاااور باااين مجااااالت جمااا  الحليااام المواقاااف وحااام المشاااةةت التااا  تتطلاااب ت .4
 .توحيد او 

بطريقاة ماحيحة اليلمياة وتحااير الماواد جهالو امتة  العبارو اليلمياة التطبيقياة تا  اساتعدار ا  .5
 .وسليمة امن قوارد وقوانين السةمة اليامة

  .مهارات التدريب والعبرو اليمليةامتة   .6

 (Problem solving skills): مهارات حل المشكالت: ثالثاً 

 لقدرو رله تحديد ومياغة وحم المشةةت بفارلية عةم الممارسة اليملية.ا .1

   .القدرو رله تحديد وتيريف المشةةت وتطوير بدائم الحلوم المعتلفة واستراتيجيات تقييمها .2
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   .والعبرو والمهارو ت  الميالجة اليقلية لحم المشةةت اليلميةامتة  القدرو  .3

 .  ةةتمنهج  ت  حم المشالسلوب ا تطبي   .4

 استعدار مجمورة متنورة من مهارات التفةير الستبا  المشةةت وحلها. .5

 .القدرو رله حم المسائم المبنية رله مفا ير ريااية أساسية .6

 Sciences in development and community)خدمةة المجتمة  التنميةة و : العلةوم ية  رابعةاً 

service)) 

 التنبا واةتشاف الممادر الطبييية الوطنية واستغةلها.دور اليلور ت   قدرأن ي .1

   دور اليلور ت  المحاتظة رله البيئة وميالجة مشةةتها.راإد .2

 إدرا  دور اليلور ت  تطوير التةنولوجيا واستعداماتها. .3

 رله التطبيقات اليلمية ت  المنارات المحلية.التيرف  .4

 إدرا  دور اليلور ت  المجاالت المحية والغذائية. .5

 (Effect and Impact Skills)التأثر والتأثير  مهارات : خامساً 

ميمقا وواسيا  لفهار تاياير الحلاوم اليلمياة رلاه السايا  الياار والبيئاة االقتماادية  أن يتلقه إردادا   .1
 واالجتمارية.

 إدرا  الحى بالمساولية المجتميية نحو أ مية إسهاماته ت  القرارات الت  تاار ت  تقدر اليلور. .2

 تقدير وتهر شاون اليالر وميتقدراته واقاتاته. .3

 .ا عرى إله جانب اليلوربالميارف والمجاالت اإللمار  .4

   إدرا  مةانة اليلور ت  الاقاتة المجتميية. .5

 (Team work skills)العمل ضمن يريق  مهارات : سادساً 
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 القدرو رله اليمم ت  الفر  متيددو المجاالت والمشترةة والمتداعلة. .1

 قدرو رله اليمم ةياو تارم ت  تري  بتوظيف االستراتيجيات المناسبة واتعاذ المبادرو.ال .2

 م  اآلعرين رله مواجهة وحم المشةةت. اةتساب مهارات وعبرو لليمم تةامليا   .3

 مهارات التوامم والتيامم واليمم بفارلية م  اآلعرين. تنمية  .4

 قدرو رله الشغم ت  بيئة رمم متيددو الاقاتات ومتباينة.ال .5

 (Professional ethics skills) المهنية  األخالقياتمهارات : سابعاً 

 تهر الواجبات بمهنية رالية تحةمها الاوابط ا عةقية والتربوية. .1

 . بالمهنية اليالية وااللتلار بالميايير ا عةقيةاالتماف  .2

 .اليمم والحياو الشعميةوانيةاسها رله االلتلار التار واليال  بالميايير ا عةقية  .3

 أن يظهر تهما  تاما   مية المد  وااللتلار ت  اليلر. .4

والشاافاتية وتحمااام لة  المهنياااة والةرامااة والمسااااولية المجتمييااة والمسااااوالحااى بالتمتاا  باااا عة   .5
 المساولية رن ا تيام والقرارات وتبياتها.

 االلتلار با مانة اليلمية ت  مياغة الميرتة ونقلها. .6

 
 

  (Public health skills) السالمة العامة مهارات  :ثامناً 

 وتطبيقها. واإللمار بقوارد ا ميرتة المفا ير ت  السةمة اليامة .1

 مواطن ا عطار.القدرو رله التحليم وةشف  .2

دارو ا لمات.و القدرو رله التيامم م  ا عطار المحتملة  .3  اا
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 إدرا  أ مية االلتلار بميايير السةمة تجاه الفرد والبيئة والمجتم . .4

 (Employability and communication skills): مهارات التوظيف واالتصال تاسعاً 

 بفارلية.ونقم ا تةار القدرو رله االتمام  .1

   ..الخ(.الشفوي.المةتوب، والمقرو ، و ( االتماماالستما  والةتابة الفارلة و امتة  مهارات  .2

ظهاااار القااادرو والجد .3 ة والحااارص رلاااه يااااماااتة  مهاااارات االتماااام اللغاااوي )اللفظياااة والةتابياااة( واا
 بالحجة اليلمية.مدرمة  المشروراتمناقشة و  قااياطرح التطوير الجانب اليلم  ت  

 التوامم واالستجابة بطريقة تامن التوامم الفيام وتطور بيئة رمم منتجة. امتة  مهارات .4

ستراتيجيات التوامم وبنا  االتمام متامنة جمي  الميغ المةتوبة واإللةترونية والتا  اامتة   .5
 تستعدر الوسائط المتيددو والمتيل  منها بالرسومات واليروض الشفوية واالتمام م  الذات.

دارو التغيير والمرونة القابلة للتةيف المقدرو رله إدارو .6  .الوقت واا

 (Follow-up of contemporary issues skills)القضايا المعاصرة   مهارات متابعة :عاشراً 

 متابية الميارف الجديدو والقاايا الميامرو. .1

 اليالمية والاقاتية وتهمها.قاايا اليلمية و إدرا  ال .2

 بالميلومات وا دوات وا ساليب.أن يظهر تهما  بين اليلور تتيار  .3

 التةيف م  المتغيرات اليلمية والبيئية والاقاتية الميامرو والتي م للتيامم ميها. .4

 تقدير دور االةتشاتات اليلمية ت  تنمية المجتم  ورقيه. .5

 (Lifelong learning skills)التعلم مدى الحياة   مهارات  :حادي عشر
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الااتيلر ماادى الحياااو والقاادرو رلااه القيااار بااه، ماان عااةم الااتيلر الموجااه إدرا  الحاجااة إلااه أ ميااة  .1
 ، والتيلر امن تري ، والتيلر القائر رله شبةة اإلنترنت، والتعطيط الوظيف .ذاتيا  

 توتر الداتيية واإلمةانية للتدريب المستمر وتيلر العبرو وتطوير مةتسباتها. .2

 والتغيير. التةيفو القدرو رله االستةشاف والتيلر الذات   .3

 .الجديدووالوسائم االستمرار ت  تحسين ا دا  الشعم  والمنظم  واةتساب المهارات  .4

تنمياااة االتجا اااات اإليجابياااة الذاتياااة نحاااو الاااتيلر مااادى الحيااااو تااا  المجااااالت اليلمياااة والحياتياااة  .5
 والمهنية.

 


