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املقصود باملخرجات التعليمية املستهدفة
يقصد باملخرجات التعليمية املستهدفة ) (ILOsاملعرفة والفهم واملهارات اليت ينشد الربنامج /املقرر ان
يكتسبها الطالب عند اكماهلم للربنامج واليت ترتبط برسالة اجلامعة ،وتعكس استخدام معايري مرجعية
خارجية على مستوى مالئم ،وجيب التعبري عنها يف صيغة نتائج وليس على شكل منهج تعليمي مكتوب
بالصيغة التقليدية.
يقصد بتقييم املخرجات التعليمية املستهدفة :هو اجلمع املنتظم واملراجعة والتحليل واالستخدام
للبيانات أو األدلة الكمية والكيفية لنواتج التعلم الختبار مدى اتفاقها مع األغراض واألهداف الرتبوية
املعلنة للمؤسسة أو للربنامج أو للمقرر الدراسي ،وإلعطاء تغذية راجعة ذات معنى حتفز التجديد الذاتي،
ولتحسني فعالية املؤسسة والربنامج يف حتقيق تعلم الطلبة

مستويات املخرجات التعليمية املستهدفة
وتشمل مستويات املخرجات التعليمية املستهدفة ثالثة مستويات:
-1مستوى املؤسسة Institution-Level
ويركز على خصائص اخلريج املثالي من اجلامعة
لتحديد فعالية اجلامعة يف حتقيق رسالة اجلامعة ونواتج تعلم اخلرجيني بشكل واسع .وخيدم أهدافا
حماسبية  Accountabilityوختامية .وتطبق فيه تقييمات سنوية لكل الطالب يف مراحل معينة للتعرف
على نسبة الطلبة الذين يتقنون املستويات أو املعايري احملددة لتقييم التأثري املؤسسي الكلي .وحيتا
هذا التقييم لنظام متعدد املستوى للتأكد من أن كل املقررات التدريسية قد خُدمت جيدا.
 -2مستوى الربنامج Program-Level
ويتناول نواتج التعلم املتوقعة من الطلبة املسجلني يف برنامج أو يف قسم ما وذلك لفحص فعالية
الربنامج يف حتقيق أهدافه فيما خيص نواتج تعلم الطلبة .ويعتمد على تقييمات عامة ،أو ذات دورة قصرية،
أو مقارنة مرجعية كل عدة أسابيع لتحديد جوانب التدريس الفعالة أو اليت حتتا

إىل تطوير .ويكون

الربنامج حباجة للتطوير عندما يفشل يف مساعدة الطالب على إتقان مستوى أداء معني .واالهتمام هنا
يكون منصباً على حتقيق املستوى املعياري املطلوب.
 -3مستوى املقرر Subject-Level
ويركز على نواتج التعلم املتوقعة للطلبة الذين يدرسون مقرراَ يف مستوى معني يف الربنامج
لتحديد مدى إتقان الطلبة لنواتج تعلم مادة معينة .ويكون الرتكيز على الطالب واملادة ،ويستخدم بشكل
مستمر .والسؤال املهم الذي جييب عنه هذا التقييم هو :ما وضْعُ كلِ طالب يف رحلة التقدم لكل مستوى
أداء مطلوب؟
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والربنامج التعليمي هو جمموعة متسلسلة ومنظمة من املقررات الدراسية واألنشطة األكادميية املنهجية
وغري املنهجية اليت تؤدي إىل منح درجة علمية.

أهداف تطوير املخرجات التعليمية املستهدفة:
•

وسيلة فعالة ملراجعة املنها وحمتوى املساقات

•

وسيلة فعالة لتحديد وسائل التقويم املناسبة

•

تسمح للمدرسني بتقويم فعالية تدريسهم :هل مت حتقيق املخرجات املقصودة؟

•

تسهل عملية االنتقال من التعليم اىل التعلم ،أي الرتكيز على املتعلم بدل املعلم ،أي ما يتوقع من

املتعلم أن يكون قادراً على فعله وليس ما يستطيع املعلم فعله.
•

يعرف الطلبة بوضوح ما يتوقع أن يتعلموه من هذا املساق وكيف سيتم تقييم عملية تعلمهم.

•

يعطي الطلبة فرصه لتحمل مسؤوليه أكرب يف عملية تعلمهم الذاتي عندما يعرفون ما يتوقع أن

يكونوا قادرين على فعله واملستوى املتوقع الوصول اليه

تصنيف املخرجات التعليمية املستهدفة
عامليا تصنف املخرجات التعليمية املستهدفة وتصاغ على النحو االتي :
أ -املعرفة والفهم:

Knowledge and Understanding

املقصود هو املعلومات األساسية واملفاهيم املفرتض أن يكون الطالب قد اكتسبوها عند إكمال
الربنامج وتصاغ على النحو االتي:
-1

يتعرف على ………………………………..

-2

حيدد ……………………………………..

-3

يشرح …………………………………………

-4

يصف …………………………………………

-5

..........................

-6

..........................

-7

..............................

ب -القدرات الذهنية

Intellectual Skills

املقصود هو املهارات الذهنية املكتسبة بواسطة اخلريج عند إكماله الربنامج مثل  :القدرة على
االختيار من بني بدائل أو خيارات خمتلفة  ،واالستنتا
حلول  ،اخل .وتصاغ على النحو االتي:
 -1يستنتج ………………………………
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واملناقشة  ،واالبتكار  ،وحتديد املشكالت وإجياد

 -2يرتب ……………………………………..
 -3يستنبط ……………………………………….
-4

..............................

 املهارات املهنية والعملية Professional and Practical Skillsاملقصود هو القدرة على استخدام املادة األكادميية فى تطبيقات مهنية  ،واليت جيب أن يكتسبها
الطالب عند إكماله للربنامج وتشمل أمثلة هذه القدرات  :استخدام خرائط االستشعار عن بعد  ،تطبيقات
الليزر  ،القدرة على تشخيص مرض ما  ،كتابة بطاقة عال  ،إدارة املوارد املائية  ،القيام بتصميم هندسي ،
تصميم برنامج حاسب آلي  ،اخل 0وتصاغ على النحو االتي:
 -1القدرة على …………………………………………...
 -2تنفيذ ……………………………………………………………
...................................................................-3
د -املهارات العامة واملنقولة General and Transferrable Skills
املقصود هو خمتلف املهارات العامة أو املهارات القابلة لالستخدام يف جماالت العمل اليت جيب
أن يكتسبها الطالب عند إكماله للربنامج وهى مهارات غري خمتصة مبادة الدراسة مثل  :مهارات التعامل مع
احلاسب اآللي و مهارات االتصال و مهارات العمل يف فريق وتصاغ على النحو االتي:
 -1القدرة على التعلم الذاتي والتفكري…………………….
 -2القدرة على العمل املشرتك أو اجلماعي ………………….
 -3القدرة على التخطيط
.......................................................-4
وجيب أن يتسق كل من توصيف الربنامج وتوصيفات املقررات مع هذه النواتج التعلم ،حيث يتم ختُصيص
حيز لتحديد كلمن نواتج التعلم اخلمسة مفصلة ،مع حتديد اسرتاتيجيات وطرائق التعلم والتعليم ،وكذلك
اسرتاتيجيات وطرائق التقييم اليت تتفق مع كل ناتج من نواتج التعلم.

خطوات تطوير املخرجات التعليمية املستهدفة
 .2على مستوى املقرر

ميكن استخدام اخلطوات التالية على مستوى املقرر:
●وصف املخرجات التعليمية على شكل مستويات ينبغي على الطالب حتقيقها،
●توفري بيئة تعلم متكن من حتقيق النواتج املستهدفة،
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●استخدام مهام تقييم متكن من احلكم على ما إذا كان أداء الطلبة حيقق احملك وإىل أي مدى،
●حتويل هذه األحكام إىل حمكات تقدير موحدة قائمة على مستويات معيارية.
 .1على مستوى الربنامج أو املؤسسة التعليمية

وهذه اخلطوات هي:


حتديد رسالة الربنامج وأهدافه،



حتديد احلد األدنى من املعارف واملهارات اليت جيب أن يتخر بها الطلبة،



التحديد اإلجرائي للمخرجات التعليمية املناسبة ،



حتديد املقررات اليت توافق القدرات احملددة،



حتديد األنشطة ذات العالقة لكل هدف تعليمي،



تطوير طرق لتحديد الدرجة اليت حيقق بها اخلرجيون أهداف التعلم احملددة،



حتديد املقاييس املناسبة وحتديد مستويات األداء لكل مقياس وحتديد طرق التقييم،



وضع خطة جلمع البيانات،



اإلعالن عن النتائج،



استخدام البيانات لتحسني العمليات ونواتج التغذية الراجعة يف تطوير الربنامج مبقارنة نتائج
النواتج مع أهداف التعلم واملنهج



عند انتهاء القسم االكادميي من حتديد املخرجات التعليمية املستهدفة للربنامج  ،جيب كتابة
النتائج التعليمية املستهدفة كاملة حتى ميكن حتديد املقررات اليت تكّون الربنامج من خالل
النتائج التعليمية املستهدفة اليت حتققها ,أيضاً جيب إعطاء كل نتيجة تعليمية مستهدفة رقماً أو رمزاً
كودياً حتى يسهل ذكره مرجعياً ,حبيث يتم اإلشارة مرجعياً إىل النتائج التعليمية املستهدفة
باستخدام رقمها الكودى الوارد يف خطة الربنامج و توصيف املقررات.

اعتبارات مهمة عند تصميم نواتج التعلم وتقييمها:
هناك اعتبارات مهمة جيب مراعاتها عند تصميم نواتج التعلم وتقييمها بشكل متطابق على املستوى
املؤسسي ،والربنامج ،وعلى مستوى املقررات .وميكن تلخيصها فيما يلي:
مباذا تفكر قبل كتابة عبارات خمرجات العلم؟
•

ما هي املعلومات أو احملتويات اليت تريد الطلبة أن يتعلموها من املساق؟

•

ماذا تريد منهم أن يفعلوا بهذه املعلومات؟

•

ما هي املهارات اليت تريدهم أن يتعلموها أو يطوروها؟

•

كيف تتوقع أن يظهر أو يستخدم الطلبة ما تعلموه ومدى جودته؟

•

كيف تعتقد أنهم سيكونون قادرين على استخدام املعلومات واملهارات اليت تعلموها؟
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•

باختصار اذا سأل شخص الطلبة عن ما تعلموه يف هذا املساق الذي تدرسه هلم كيف تريدهم أن

جييبوا؟
كيفية كتابة عبارات خمرجات التعلم:
عند كتابة عبارات خمرجات التعلم جيب مراعاة ما يلي:
•

أن تكون مرتكزة حول املتعلم Student-Centered

•

أن تكون قابله للقياس

•

أن تتم مطابقتها مع وسائل التدريس والتقييم وبذلك يتم حتديد الوسائل املناسبة لتحقيق أو قياس

هذه املخرجات.
•

مراعاة تنوع املخرجات لتشمل تلك املخرجات املرتبطة مبساق معني وباملهارات واملعارف

اخلاصة به ( )Subject-Specificأو املخرجات غري املرتبطة مبساق معني وبذلك ميكن أن ترتبط بأي أو
كل املساقات مثل مهارات الكتابة ،احملادثة ،حل املسائل ،عمل الفريق ،االتصال.... ،
•

استخدام أفعال  Action Verbsحمددة وواضحة تعرب عن مستوى األداء أو السلوك املتوقع من

الطالب
مدى مناسبة نواتج تعلم الطلبة لرسالة الربنامج والدرجة العلمية:
●ما مدى وضوح رؤية ورسالة وأهداف املؤسسة فيما يتعلمه الطلبة؟
●ما مدى تطابق نواتج تعلم الطلبة يف الربنامج مع رسالة املؤسسة؟
●كيف متت مطابقة نواتج التعلم للمقررات مع رسالة الربنامج ونواجته؟
●كيف مت تأسيس مقاييس مدى حتقيق نواتج تعلم الطلبة وكيف مت فهمها؟
مدى توفر األدلة على حتصيل الطلبة لنواتج التعلم املوضوعة:
●من يقيس مدى حتقق نواتج تعلم الطلبة؟
●يف أي األوقات الزمنية يف املنهج أو األنشطة املصاحبة يتم تقييم نواتج التعلم
على مستوى املؤسسة أو الربنامج؟
●كيف يتم مجع أدلة تعلم الطلبة؟
●ما مستوى عمق جتميع األدلة؟
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أهداف برنامج البكالوريوس يف القانون
أ-

ختريج طالب متميز لديه ملكة قانونية وقدرة على تفسري النصوص القانونية .

ب-

إكساب اخلريج مهارة عرض املقدمات املؤدية إىل نتائجها املنطقية .

 تأهيل اخلريج لتطبيق النظم القانونية على الواقع العملي مبا حيقق مصلحة اجملتمع.خمرجات التعلم املرجوة ( )ILOSلربنامج البكالوريوس يف القانون
أ -املعرفة والفهم :
أ 1-معرفة وفهم النصوص القانونية واملبادئ القانونية العامة وفلسفة املشرع .
أ 2-معرفة وفهم املبادئ و النظم االقتصادية.
أ 3-معرفة وفهم أحكام احملاكم.
أ 4-معرفة وفهم العالقة بني القانون وغريه من العلوم االجتماعية األخرى .
أ 5-معرفة وفهم اآلراء الفقهية وحجج الفقهاء وتقييمها ووزنها .
ب -املهارات العقلية :
ب 1-القدرة على تفسري القواعد القانونية و استنباط األحكام منها.
ب 2-القدرة على التحليل والتوضيح و التأصيل و املقارنة لألحكام القانونية.
ب 3-القدرة على تطبيق القواعد القانونية على الواقع العملي .
ب 4-القدرة على حتليل املواقف واملشاكل وفهم األحداث اجلارية وكيفية استنتا احللول هلا.
ب 5-إدراك العلة املوجودة وراء حكم كل قاعدة قانونية.
ب 6-القدرة على االختيار األمثل بني بدائل متعددة .
 املهارات املهنية والعملية: 1القدرة على الربط بني الدراسة النظرية والواقع العملي. 2القدرة على املواجهة والعرض القانوني السليم لوجهة النظر القانونية . 3كيفية صياغة صحف الدعاوى ورفعها ومباشرتها أمام احملاكم املختلفة . 4تنظيم حلقات نقاشية وتنمية العمل بروح الفريق . 5اكساب الطالب القدرة على القيام بتحقيق جنائي وإداري بكفاءة عالية . 6اكساب الطالب القدرة على التعامل مع جهات القضاء املختلفة سواء ما تعلق منها مبرحلة ماقبل احملاكمة أو يف مرحلة احملاكمة ذاتها و حتى الوصول إىل تنفيذ احلكم.
يتم اإلشارة مرجعياً إىل النتائج التعليمية املستهدفة باستخدام رقمها الكودى الوارد يف خطة الربنامج و
توصيف املقررات
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مثال توضيحي ملتطلبات التخصص اإلجباري وربطها باملخرجات التعليمية املستهدفة:
اسم املادة

رقم
املادة

الساعات

الساعات

النتائج التعليمية املستهدفة

املعتمدة

األسبوعية

(بالرقم الكودى)

نظري

عملي

الشركات و اإلفالس

3

3

0

مصطلحات قانونية باللغة

3

2

3

أ1-
أ3-

أجنبية

أ1-
1-

العقود املسماة

3

2

3

أ1-

القوانني االجتماعية

3

3

0

أ1-

األوراق التجارية و

3

2

3

1العمليات املصرفية

ب1-
ب3-
5-

مثال توضيحي حملتـــــــــــــــوى املقــــــــــــــــــــرر الشركات و اإلفالس وربطها باملخرجات التعليمية
املستهدفة:
عند انتهاء القسم االكادميي من اإلشارة مرجعياً إىل النتائج التعليمية املستهدفة باستخدام رقمها الكودى
الوارد يف خطة الربنامج و توصيف املقررات علــــــــــــى القسم االكادميي اعداد مصفوفات لتقييم مدى
حتقيق النتائج التعليمية املستهدفة للمقررات الدراسية وبصورة دورية.
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االسبوع

النتائج التعليمية املستهدفة (بالرقم

املوضوع

الكودى(
1



األحكام العامة للشركات.

أ1-



عقد الشركة وأركانه املوضوعية

أ3-

والشكلية.


بطالن عقد الشركة ونظرية الشركة

3-

الفعلي
2



ب1-
ب3-
ج5-

الشخصية املعنوية للشركة
وانقضاؤها.



أنواع الشركات يف األردن.
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