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هي المعارف والمهارات والقيم واألخالق التي يجب :المخرجات التعليمية

.على الطالب امتالكها عند تخرجه يف مساق معين أو برنامج تعليمي

 ةيتعلمها الطلبالتي يجب أن المعارف والعلوم وعادة تركز المخرجات على  ,

نية المهواألخالقالقيماضافة الى , يتقنهاالتي يجب أن المهاراتوكذلك 

.الربنامجمن االنتهاءالتي يجب أن يحملها الطلبة عند والسلوكية

الب بعد من الطالمتوقعالفعلياألداءتصفالمخرجات التعليمية بأنها وتمتاز

,  اسوالقيللمالحظةويجب أن يكون هذا االداء قابال , انتهاء عملية التعليم

.للتحقيقوقابالًومحدداًواقعياباإلضافة إلى ان يكون المخرج 



وواقعيمركز تجعل التعليم •
وليس التعليمالتعلمعلى التركيزتسهل عملية •
للمعلمين والمتعلمينتوجيهاتتعطي •
للبرنامج أو المساقاألساسيةوالمهاراتالقضاياتركز على •
(داخليًا وخارجياً )والمساقات البرامجتقييمتساعد على •
والمساقات بما يتالءم مع دراسة االكاديميةالبرامجلتطويرتوفر أرضية •

المتغيرات التي تطرأ بشكل مستمر
بين البرامج التنافس/المقارنة•
االختياريةالمساقات اختيارتساعد الطلبة على •
الخريجينلدى والمعرفةعن المهارات للمشغلينتعطي فكرة •
.والتقويمالقياسوطرق والتعلمالتعليمطرقتساعد في •



المهارات التي يجب أن يتمتع بها الخريج

مهارات . ج مواصفات خري)االخرىالكلياتمع خريجي مشرتكة1

"متطلبات الجامعة االجباريةتحققها ",  (الجامعة

خريج مواصفات )الكليةنفسمع خريجي مشرتكةمهارات . 2

, (الكلية

"الكلية االجباريةمتطلبات تحققها "

,(مجالربناخريج مواصفات )القسمخريجيمع مشرتكةمهارات . 3

"تحققها متطلبات الربنامج االجبارية"

المهارات والمعارف التي يتمتع بها الطلب بعد انهاؤه . 4

(.مخرجات مساق)مساق معين 

قسم العلوم

الطبية المخربية

االحياء الدقيقة 

الطبية التشخيصية



 الجامعة مخرج تعليمي على مستوى((ILO
أن يكون الطلبة قادرون على التحدث والكتابة بإتقان•

 مثال قسم علم النفس»مخرج تعليمي على مستوى البرنامج العلمي  »
لم أن يتحدث الطلبة ويكتبون بفاعلية في مناقشات ومواضيع وقضايا خاصة بع•

.النفس

 مثاًل مساق اختبارات نفسية»مخرج تعليمي على مستوى المساق  »
للذكاءمكسلرأن يفسر الطلبة نتائج تطبيق اختبار •
الشخصيةان يفسر الطلبة نتائج تطبيق اختبار •



يتم تحديد مخرجات التعلم بناًء على ما يلي:

اهتمامات وطنية•

احتياجات سوق العمل•

احتياجات المجتمع•

رؤية الجامعة•



الشرحالبند
.حقائق معينةمعرفة •المعرفة

المتعلقة بموضوع التخصصمعرفة المفاهيم •

,  والمبادئ والنظريات, تطبيق االدراك للمفاهيم •المهارات اإلدراكية
تطبيق أساليب التفكير الناقد •
.واستنتاج الحل االبداعي للمشكالتدراسة المواضيع والمشكالت•

مهارات التعامل مع االخرين 
والمسئولية

والتطوير الشخصي والمهني, تحمل مسئولية التعلم الذاتي•
العمل ضمن فريق•
التصرف بمسؤولية في العالقات الشخصية والمهنية•
.االلتزام بالقيم األخالقية•

التواصل الشفهي والكتابي بشكل فعال•مهارات التواصل
والمعلوماتاستخدام تقنية االتصاالت•
.االستخدام األساليب االحصائية األساسية•

,  ينالجراحي)الحقول مثل تطبق على بعض البرامج وتعتبر ذات أهمية في بعضالمهارات الحركية و النفسية
(الخ...الفنانين الموسيقيين



األفعال المقترحة لصياغة مخرجات التعلم
Suggested verbsاألفعال المقترحةالمجال

,  يختار, يذكر, يحدد, يسمي, يصف, يرتبالمعرفة
, ميترج, يوضح, يلخص, يصنف, يشرح, يسمع
يعيد, يناقش, يستعرض, يفسر

List, name, record, define, label, 
outline, state, describe, recall, 
memorize, reproduce, recognize, 
record, tell, write. 

, ريغي, ينفذ, يكشف, يظهر, يطبق, يستخدمالمهارات المعرفية
, يقيس,يميز, يقارن, يبرهن, يحلل, يؤدي

,  عيداف, يبرر, يقيم, يقابل, يستنبط, يخطط
,  يبني, يطور. يحكم على, يوصي, يجادل
,  يعيد ترتيب, يعدل, ينظم, يصمم, ينشمر

الخ.....يصيغ, يؤسس

Estimate, explain, summarize, 
write, compare, contrast, diagram, 
subdivide, differentiate, criticize, 
calculate, analyze, compose, 
develop, create, prepare, 
reconstruct, recognize, explain, 
predict, justify, rate, evaluate, plan, 
design, measure, judge, justify, 
interpret, appraise



األفعال المقترحة لصياغة مخرجات التعلم
Suggested verbsاألفعال المقترحةالمجال

مهارات التعامل مع 
االخرين وتحمل 

المسؤولية

,  يساعد, يتحمل, يصغي, يستمع, يتقبل
,  اركيش, يتبع, يساهم, يختار, يتجاوب, يتفاعل

,  ميخد, يوزع, يقسم, يزور, يعبر. يلتزم, يطلب
يكون, يتقبل,يوافق, يبادر, يفضل,  يساند
يتكيف, يتعاون, يقود, قدوة

Demonstrate, judge, chose, 
illustrate, modify, show, use, 
appraise, evaluate, justify, 
analyze, question, and write.

,  التواصلمهارات
وتقنية المعلومات 
والمهارات العددية

,  ميستخد, يصنف, يجمع, يعد, يصيغ, يتواصل
يظهر, يحسب

Demonstrate, calculate, illustrate, 
interpret, research, question, 
operate, appraise, evaluate, 
assess, and criticize.

المهارات الحركية 
النفسية

,  يركب, يمسك, يؤدي, يمارس, يطبع, يرسم
يحضر, يعطي

Demonstrate, show, illustrate, 
dramatize, employ, manipulate, 
operate, prepare, produce, draw, 
diagram, examine, construct, 
assemble, experiment and 
reconstruct



 توي للطلبة, يجب أال تحمهمة أو انجاز رئيسي تحدد متطلبات تعلم

.الكثري من تفاصيل الخطة الدراسية

 إال فانك تضيف الكثري من لكل مساق مخرجات 8-5تحدد ما بين

عها عند التفاصيل والتي سوف تكون غري مرنة وغري قابلة للتعامل م

.تقييمها

ساقيكون أساسيا الجتياز الم, انجاز كل مخرج تعليمي تكون رئيسة ,

(مستوى النجاح)يجب أن تحدد المعايري المبدئية



 والتقييم( للقياس)قابلة.

تستخدم لغة يستطيع أن يفهمها الطالب.

 المستوىبوصف ترتبط بشكل صريح.

تكون قابلة للتحقيق 

واقعية

كل طالب المساقيحققها يجب أن 

وليس مقتصراً على الطلبة المتمزيين



ط والممارسات اإلدارية على عمليات التخطياألعمالبيئةتأثريوصف

.مهاواختبار االسرتاتيجيات التسويقية وتنفيذها وتقي, التسويقي

(.جال األولالم)بيئة األعمال على القرارات التسويقية عواملتأثرياتتحليل

المجال )ة يف االسواق المحلية والدوليالتسويقيةاالسرتاتيجياتمقارنة

(الثاني

ورية العالقات الشخصية والقيادة والعمل بروح الفريق الضرمهاراتاظهار

(المجال الثالث)للعمل يف مجال التسويق 

لبحث ومصادر المعلومات واالتصال واالحصاء وأدوات ا, التكنولوجياتوظيف

(.  المجال الرابع)العلمي لتعزيز تسويق المنتجات 



مخرجات 

التعلم

محتوى 

المقررات

طرق 

التدريس

طرق 

التقييم

وسائل و 

أنشطة



نموذج مخرجات التعلم للمساقات الدراسية
ربط مخرجات التعلم بأساليب التدريس وطرق التقييم



ةالدراسيالمساقاتمع البرنامجنموذج ربط مخرجات تعلم 

يذكر رمز ورقم المساق ( : 1)مساق •

ات مستويات المساقيتم تصنيف المخرجات يف الجدول حسب •

(1 )مبتدئ

(2 )متمكن

(3 )متقدم
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الدراسيةالمساقاتمع برنامج بكالوريوس هندسة معمارية نموذج ربط مخرجات تعلم 



ربط مخرجات تعلم المساقات بمخرجات تعلم البرنامج



تقييم مخرجات التعلم

:مقدمة

م على يعرف تقييم مخرجات التعلم بأنه عملية اصدار حك

, مدى اكتساب الطلبة لمخرجات التعلم المقصودة 

وتشخيص جوانب القوة لتعزيزها والتعرف على نقاط

.الضعف لمعالجتها



طرق تقييم مخرجات التعلم

مباشرة/ أوالً 

,  االختبارات الشفهية, الفصليةاالختبارات 

,  ييمأبحاث تق, عروض الطالب, المناقشات الصفية

,  رجمشروع تخ, ميداني تدريب , اختبارات عالمية

مشاركة يف مؤتمرات, ملف انجاز الطلبة



غري مباشرة/ ثانياً 

العات استط, نسبة مشاركة الطالب يف التعلم النشط

أعضاء الهيئة , الخريجين , طلبة الربنامج )رأي 

,( أرباب العمل, التدريسية 

,تقديرات الطالب عند التخرج

.بيانات احصائية

طرق تقييم مخرجات التعلم



المراجع

م2020, دليل صياغة وقياس مخرجات التعلم يف جامعة دار العلوم.

 م الدكتور حات, الجامعة اإلسالمية بغزة, طريقة كتابة مخرجات التعلم
.م2014العايدي 

م2014سناء ابو دقة . د.أ, بغزةالجامعة اإلسالمية , مخرجات التعلم.

 م2010, جامعة بريزيت, مخرجات العملية التعليمية وعالقتها بالجودة.


