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المعارف
الحقائق
المفاهيم
النظريات
اإلجراءات

البرنامج :االحياء الدقيقة ()40101
اإلطار الوطني
أن يكون لديه معرفة شاملة وبشكل متكامل
ومنظـّم بمجال الدراسة ،وبالمباديء
والنظريات األساسية المتعلقة بذلك المجال.
وأن يكون ملما ً بالمعارف و النظريات في
المجاالت العلمية األخرى المتصلة بمجاله،
و ملما َ بالمجاالت المهنية األخرى ذات
العالقة إذا كان التخصص مهنياً .وأن يكون
ملما ً كذلك بأحدث التطورات في
التخصصات التي يشتمل عليها مجال
دراسته بما في ذلك الوعي العالي باألبحاث
الحديثة المتعلقة بإيجاد الحلول للقضايا
وزيادة المعرفة في مجال التخصص .وفي
البرامج التي تع ّد الطلبة للممارسة المهنية،
يكون الخريجون على وعي باألنظمة
واللوائح التنظيمية للمهنة ،وبالمتطلبات الفنية
لها وكيفية تحسين ذلك عبر الزمن استجابة
للتغيرات في الظروف المحيطة.

أن يستتتطيا القيتتام باالستقصتتاءات ،وأن يفهتتم
ويقتتوّ م المعلومتتات والمفتتاويم واألدلتتة الجديتتدة
متتن مصتتادر متنوعتتة ،و يطبتتا النتتتائج علتتى
واسا من القضايا والمشكالت متا قتدر
نطاا
ٍ
بستتيط متتن التوجيتته .وأن يستتتطيا أن يبحتتث
المشتتتكالت المعقتتتدة نستتتبيا ً مستتتتخدما ً أشتتتكاالً
متنوعتتة متتن تقنيتتات المعلومتتات والمصتتادر
األختتترى ،ويقتتتترً حلتتتوالً مبتكتتترة لهتتتا متتتا
مراعتتتتتاة المعتتتتتارف النظريتتتتتة و الخبتتتتترات
العمليتتتتتة ذات العال قتتتتتة ومتتتتتا يترتتتتتت علتتتتتى
 المهاااااااااااااااااااارات القتتترارات المتختتتذة .و يستتتتطيا تطبيتتتا وتتتذ
المهتتارات والمتتدركات فتتي ستتياقات أكاديميتتة
االدراكية
ومهنيتتة متصتتلة بمجتتال دراستتته .وأمتتا فتتي
البرامج المهنية ،فينبغي أن يكون قتادراً علتى
استتتتتتتتخدام الطتتتتتتترا ادجرائيتتتتتتتة المعتتتتتتتتادة
(الروتينيتتتتتة) بشتتتتتكل مناستتتتت  ،متتتتتا تحديتتتتتد
تول مبتكتترة
المواقتتف التتتي تتطل ت إيجتتاد حلت ٍ
واالستجابة بشكل يعتمد على خلفيته النظريتة
والعملية ذات العالقة.

العالمة المرجعية
ASIIN
اكتساب المعرفة االساسية المطلوبة
في مجاالت علوم االحياء و
الرياضيات و العلوم الطبيعية
have acquired sound
fundamental biologyrelevant knowledge of
mathematics and the
natural sciences
اكتساب معرفة جيدة باساسيات
البيولوجيا الجزيئية  ،البيولوجيا
الخلوية
have sound knowledge of
the fundamentals of
molecular, cell and
organismic biology
اكتساب المعرفة الالزمة بقضايا
السالمة و البيئة فضال عن االسس
القانونية المرتبطة بها

البرنامج المقترح
معرفة اخالقيات علم
االحياء الدقيقة و
العلوم ذات العالقة.
القدرة على تصميم
التجارب وحل
المشكالت في مجال
علوم االحياء الدقيقة.
القدرة على التفكير
النقدي في تقييم
المعلومات
الميكروبيولوجية.
القدرة على تنفيذ
المشاريع البحثية في
مجال علوم االحياء
الدقيقة.

مدى االتساق
متسق

have relevant knowledge
of safety and
environmental issues as
well as the associated
legal fundamentals
اكتساب المعرفة الكافية في
تخصص واحد على االقل من
تخصصات علوم الحياه
have gained sound
knowledge in at least one
special life science area of
the degree programme
القدرة على التعرف على و تحديد
المشاكل و كيفية حلها في المواضيع
ذات العالقة بالتخصص
are able to recognise and
solve subject-relevant
problems
القدرة على التفكير العلمي وحل
المشكالت في تخصصات علوم
الحياه و عرض و تحليل النتائج
are able to solve life
science problems and
present the results
التدريب الكافي على التفكير
النظري و التحليلي و المنطقي
have trained conceptual,
analytical and logical
thinking

فهم اهمية البحث
العلمي و االطالع
على احدث
التطورات في علوم
االحياء الدقيقة.
اعداد  ،استكشاف ن
تحليل  ،تقييم
المشاكل العلمية و
ايجاد حلولها .
مقارنة اساليب
البحث العلمي و
القدرة على تصميم و
تقييم البحث العلمي .

متسق

يسهم في ،ويعمل على تسهيل ،الحلول البناءة
للقضايا في المواقف الجماعية سواء أكان في
مركز قيتادي أم كتان عضتواً فتي جماعتة .و
يمكتتن أن يمتتارا قيتتادة الجماعتتة فتتي مواقتتف
متنوعة تتطل استجابات مبتكرة.
يقوم بالمبادرة في تحديد القضايا التي تتطلت
عنايتتة خاصتتة و التصتتدي بشتتكل مناس ت لهتتا
سوا ًء أكان ذلك بشتكل انفترادي أم متن ختالل
 مهارات العالقات
العمل الجماعي.
بااايأل ااصااا ا
وتحماااااااااااااااااااااااا
يتحمتتل مستتةولية تعلمتته التتذاتي ويستتتطيا أن
المسؤولية
يحتتتدد ويستتتتخدم وستتتائل إيجتتتاد المعلومتتتات
الجديتتدة أو أستتالي التحليتتل الالزمتتة دنجتتاز
المهام المسندة إليه.

لديهم الوعي الكافي باخالقيات
المهتة  ،المجتمع و البيئة و تأثير
اعمالهم على هذه العوامل
have an awareness of
possible social, ethical and
environment-related
effects of their actions
القدرة على العمل الجماعي مع
خلفيات ثقافية مختلفة
have a capacity for
teamwork, also on an
intercultural basis,

القدرة على العمل
بشكل مستقل او مع
مجموعات متعددة
التخصصات .
التعاون في تقديم
الخدمات العلمية و
الفنية في مختلف
مجاالت علوم
االحياء الدقيقة و
لجميع القطاعات في
المجتمع .

متسق

يتعامتل متتا القضتايا األخالقيتتة والمهنيتة التتتي
لها عالقة بتالقيم و األحكتام األخالقيتة بطترا
حساسة لآلخرين ومتوافقة ما القيم األساستية
واألخالقيات المهنية المتعارف عليها.
يمكتتتتتتن أن يحتتتتتتدد األستتتتتتالي ادحصتتتتتتائية
والرياضية ذات العالقة عنتد دراستة القضتايا
والمشتتكالت ،وأن يطبقهتتا بشتتكل إبتتداعي فتتي
تفسير المعلومات واقتراً الحلول.
يمكن أن يتواصل بفعالية شفهيا ً وكتابيتاً ،وأن
 مهااااااااااااااااااااااارات
يختتتتار ويستتتتخدم أشتتتكال العتتتر المناستتتبة
التواص
للقضايا المختلفة وللمتلقين المختلفين.
يستخدم بشتكل معتتاد (روتينتي) أكثتر تقنيتات
المعلومتتات واالتصتتاالت مناستتبة فتتي جمتتا،
وتفسير ،وإيصال المعلومات واألفكار.
يتعين ادلمام بمجال واسا و متكامل من
المعارف والمهارات المطلوبة للممارسة الفعالة
في المجال المهني المطلو .

 المهارات الانف
(حركية)

اكتساب مهارات االتصال (بلغة
اجنبية) و امكانية ايصال المعلومات
العلمية للخبراء و االفراد الغير
متخصصين بطريقة مناسبة
have acquired
– communication skills
also in a foreign language
– and can communicate
scientific information to
experts and laypersons in a
suitable manner
اكتساب مهارات التعلم المستمر

استخدام اجهزة
الحاسب العداد
التقارير المكتوبة و
امعالجة البيانات
العلمية و الحسابية .
استخدام الشبكة
العنكبوتية للبحث عن
احدث االبحاث
المنشورة و الكتب
العلمية في مجال
التخصص

متسق

have acquired lifelong
learning strategies
اكتساب الكفاءة المعملية و القدرة
على تطبيق هذه الخبرات في
سياقات ذات العالقة
have gained
methodological
competence in bio
sciences and are also able
to apply this in other
contexts
القدرة على اجراء التجارب المعملية
في المختبرات و تطبيق التجارب
خارج المعمل و التعامل مع
الكائنات الحية
are able to carry out
practical work in labs
and outdoors
independently as well as
handle organisms

القدرة على اجراء
االختبارات المعملية
المكروبيولوجية
سواء االساسية او
المتقدمة.
القدرة على التعامل
مع مختلف االجهرة
العلمية في مختبرات
االحياء الدقيقة

متسق

