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 الهدف من الورشة
Goal 

 كتابة كيفية في والمتطورة الحديثة العلمية باالسس االلمام 
 االكاديمية البرامج مختلف في التعلم نتاجات وصياغة
 جودة وضمان لالعتماد والعالمية المحلية المتطلبات لتواكب

 التعليمية
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Objectives 

 :قادرا على انبعد االنتهاء من الدورة التدريبية يتوقع من المشارك ان يكون 

  

 

 نتاجات التعلم للبرنامج االكاديمي يعرف•

 

  New version of Bloom’s Taxonomyيحلل•

 

 التعلميةالنتاجات خصائص  يشرح•
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Objectives 

 :قادرا على انبعد االنتهاء من الدورة التدريبية يتوقع من المشارك ان يكون 

  

 وعالميا( هيئة االعتماد)وفق القواعد العلمية المتعارف عليها محليا نتاجات التعلم  يكتب•

 

 عليهاوفق القواعد العلمية المتعارف نتاجات التعلم  يقيم•

 

 نتاجات التعلم المتعلقة بالبرنامج االكاديمي والمادة المراد تدريسها يناقش•
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https://www.google.jo/search?biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&q=flowers+images&oq=flowers+images&gs_l=psy-
ab.1.0.0l4.5942.11802.0.13521.9.9.0.0.0.0.157.1183.0j9.9.0....0...1.1.64.psy-ab..0.9.1168...0i67k1j0i7i30k1j0i10k1.ywVP_Gq1G7I 
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 مقدمة

 الكلية

 
      Vision الرؤيا

 

   Missionالرسالة

 

  Intended Learning Outcomesنتاجات التعلم

 

      Curriculum المنهاج
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 ما هي نتاجات التعلم؟

من البرنامج االكاديمي  االنتهاء  بنجاحاكتسابة بعد ( الخريج)من الطالب  يتوقعوصف لما 
(خصائص الخريج: )من حيث  

 

Knowledge/ Cognitive         (المعرفة)معارف 

 

Attitude/Values         اتجاهات وسلوك 

  

Psychomotor Skills       (مهارات)تطبيقات عملية 
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Revised Bloom’s Taxonomy  
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"كل شيء ، ومن يمتلك األمل يمتلك األمليمتلك  الصحةمن يمتلك "  

 توماس كارليل
 ومؤرخإسكتلندي وناقد ساخر كاتب 

 1881-1795  
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 خصائص النتاجات التعلمية

 تحدد في البداية  بشكل واضح ومفصل وقبل طرح المواد•

 

 يتم صياغتها بشكل جماعي وبالتعاون مع جميع اعضاء الهيئة التدريسية والمجتمع المحلى•

 

 تؤدي الى تحقيق الرؤيا والرسالة والهدف من انشاء البرنامج•
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 خصائص النتاجات التعلمية
 

 الطالب تصاغ بحيث يكون محورها •

 

 اكتسابة من معلومات سلوكيات ومهاراتالطالب من  متوقعتصف ما هو  •

 

Examples:   

 At the successful completion of ------------ program of ------ the student          
                                               (graduate) should be able to: 

 

 :يكون قادراً على ان أن  -----------يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسته لبرنامج  
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 خصائص النتاجات التعلمية

 (Bloom’s Taxonomy)    البرنامج تستخدم االفعال قابلة للقياس والتقيم مع نهاية •

 

 

 يمكن استخدام اكثر من فعل  ضمن النتاج الواحد•

 

 

  simple – complexيتم صياغة وكتابة االفعال من •
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 خصائص النتاجات التعلمية

 

 تتفق النتاجات مع حاجات الجهات المستفيدة والمعايير المحلية والعالمية•

 

 اللجنة االستشارية

 

 12-10يتراوح عدد النتاجات بين •
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 :بشكل عام يجب ان تقيس النتاجات االمور التالية
 

 المعلومات  االساسية المتعلقة بالتخصص •

 

 التفكير الناقد واسلوب حل المشكلة•

 

 التواصلمهارات •
 

 اداب  واخالقيات المهنة•

 

 العلمي البحث•

 
 األخالقية والسلوكيات والقواعد والواجبات بالحقوق المعرفة المعلوماتية الثقافة•

 
 والرياضية اللفظية المعالجة •
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 ..  وجهك 

 هذا الدفتر المفتوح ، ما أجمله 

 حين أراه ساعة الصباح 

 يحمل لي القهوة في بسمته 



 
School of Nursing  

BSc. Program in Nursing 
 

• Vision 

  

• To be a leading, global school in the areas of nursing education, 
research, and community services 

 

• Mission 

 

• The School of Nursing dedicates itself to improve health and wellbeing 
of society through preparing professional nurses to provide quality 
nursing care, conduct research and provide community service. The 
school provides a model learning environment that encourages life-long 
learning, innovation, and professional and personal development. 

 

 Suhaila Halasa RN, PhD, CIMI, CPT  



 
School of Nursing  

BSc. Program in Nursing 
 • Intended Learning Outcomes (ILOs) 

• Upon successful completion of BSc Program in Nursing, the students will 
be able to: 

•   

• ILO 1: Demonstrate competency in performing and providing the role of 
a professional nurse in quality care provision for individuals, families, 
and groups. 

• ILO 2: Apply principles of effective communication with peers, 
individuals, families, groups, and health care team. 

• ILO 3: Utilize critical thinking and problem solving in planning and 
implementing nursing care for individuals, families, and groups.  
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School of Nursing  

BSc. Program in Nursing 
 Intended Learning Outcomes (ILOs) 

 

• ILO 4: Apply professional standards, values, and behaviors in providing 
nursing care for individuals, families, and groups. 

• ILO 5: Demonstrate safety measures to protect self, individuals, families, 
and groups. 

• ILO 6: Apply organizational, leadership, interprofessional collaboration, 
and management concepts into nursing care for individuals, families, and 
groups. 

• ILO 7: Utilize evidence based practice in providing care for individuals, 
families, and groups 
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 )1)نشاط 
 

 دقائق 10 الى النشاط هذا يحتاج•

 

   الدورة في مناقشتة تم ما تطبيق الى النشاط هذا يهدف•

 

 (الكلية) التخصص حسب مجموعات بشكل العمل•

 

 كلية لكل التعلم نتاجات مناقشة•

 

  األردنية الجامعات في األكاديمية للبرامج العامة النتاجات يعكس ما النتاجات في يتوفر هل•
 (جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة)
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 (2) نشاط

 
 البرنامج؟هذا ما هو مستوى  
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بمفاهيم ومبادئ وافتراضات النظريات األساسية في القياس  معرفة وفهماً عميقاً يبدي •
النفسي والنماذج الرياضية لها، ويمايز بينها ويستخدمها في المهمات والمواقف البحثية 

 والتقويمية المتعلقة

 

يستخدم طرق التدريج المختلفة في مجال بناء وتطوير االختبارات والمقاييس النفسية •
 .والتربوية

 

يوظف نماذج التقويم المختلفة في األداء بشكل عام وفي تقويم البرامج والمؤسسات بشكل •
 .خاص
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يستخدم الطرق واالختبارات اإلحصائية المتنوعة المعلمية منها والالمعلمية •
 .ويوظفها بكفاءة عالية في مختلف المواقف البحثية

 

 

يبدي فهماً عميقاً بمنهجيات وأساليب وتصاميم البحث العلمي الكمي والنوعي، •
وطرق جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ويتوصل إلى استنتاجات يقدمها شفوياً 

 .  وكتابياً في تقارير تحقق المعايير العالمية

 

 

 .  يطور أدوات القياس باستخدام النظريات المختلفة في القياس النفسي والتربوي•
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الطرق المختلفة في معادلة الدرجات والكشف عن تحّيز الفقرة ويوظفها في بكفاءة يستخدم •
 .إعداد االختبارات التكيفية وبناء بنوك األسئلة

 

 

في بناء وتطوير المقاييس واالختبارات بتحليل البيانات الخاصة البرامج الحاسوبية يستخدم •
وتصحيحها وتفسير نتائجها واشتقاق المعايير المتعلقة بها ويعمل على نشرها في مجالت 

 .علمية عالمية محّكمة

 

 

في استقصاء وحل المشكالت البحثية العليا والتفكير الناقد واإلبداعي يوظف مهارات التفكير •
 .المتصلة بالقياس والتقويم
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 مستوى هذا البرنامج 

 

 

القياس / نتاجات التعلم الخاصة ببرنامج الدكتوراه في علم النفس التربوي
 والتقويم  
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