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 اإلطار الوطني وجه المقارنة
 العالمة المرجعية

ASIIN 
 مدى االتساق البرنامج المقترح

 المعارف 
 الحقائق  
 المفاهيم  
 النظريات 

 اإلجراءات 

شاملة وبشكل  معرفةأن يكون لديه 
متكامل ومنظـّم بمجال الدراسة، 
وبالمباديء والنظريات األساسية 
المتعلقة بذلك المجال. وأن يكون 
ملماً بالمعارف و النظريات في 

المجاالت العلمية األخرى المتصلة 
بمجاله، و ملماَ بالمجاالت المهنية 

األخرى ذات العالقة إذا كان 
 التخصص مهنياً.  وأن يكون ملماً 

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 تعّد الطلبة للممارسة 
المهنية، يكون الخريجون على 

نظيمية وعي باألنظمة واللوائح الت
للمهنة، وبالمتطلبات الفنية لها 

وكيفية تحسين ذلك عبر الزمن 
استجابة للتغيرات في الظروف 

 المحيطة.

اكتساب المعرفة االساسية  

المطلوبة في مجاالت علوم 

االحياء و الرياضيات و العلوم 
 الطبيعية

 
have acquired sound 

fundamental biology-

relevant 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
 

have relevant knowledge 

of safety and 

environmental issues as 

well as the associated 

legal fundamentals  

 

اخالقيات علم االحياء  معرفة

 و العلوم ذات العالقة.

القدرة على تصميم التجارب 

وحل المشكالت في مجال 

 علوم االحياء.

التفكير النقدي في القدرة على 

 تقييم المعلومات البيولوجية.

القدرة على تنفيذ المشاريع 

البحثية في مجال علوم 

 االحياء.

 متسق

  المهارات االدراكية 

باالستقصتتتاءات،  أن يستتتتطيل القيتتتام
لمعلومتتتتتتتتات ا وأن يفهتتتتتتتتم ويقتتتتتتتتّوم

والمفتتتتتاايم واألدلتتتتتة الجديتتتتتدة متتتتتن 
مصتتادر متنوعتتة، و يطبتتا النتتتتائج 

واستتتتل  متتتتن القضتتتتايا علتتتتى نطتتتتاا 
والمشتتتكالت متتتل قتتتدر بستتتيط متتتن 
التوجيتتته.  وأن يستتتتطيل أن يبحتتتث 
المشتتكالت المعقتتدة نستتبياً مستتتخدماً 
أشتتتتتتتكاالً متنوعتتتتتتتة متتتتتتتن تقنيتتتتتتتات 
المعلومتتتتات والمصتتتتادر األختتتترى، 
ويقتتتتترو حلتتتتوالً مبتكتتتترة لهتتتتا متتتتل 
مراعتتتتتتاة المعتتتتتتارف  النظريتتتتتتة و 
الخبتترات العمليتتة ذات العالقتتة ومتتا 

ارات المتختتذة. و يترتتتع علتتى القتتر
يستتتتتطيل تطبيتتتتا اتتتتذ  المهتتتتارات 
والمتتتدركات فتتتي ستتتياقات أكاديميتتتة 

ومهنيتتتتة متصتتتتلة بمجتتتتال دراستتتتته.  
وأما في البرامج المهنية، فينبغي أن 
يكتتون قتتادراً علتتى استتتخدام الطتترا 
اإلجرائية المعتادة )الروتينية( بشكل 
مناستتع، متتل تحديتتد المواقتتف التتتي 
تتطلتتتتتتع إيجتتتتتتاد حلتتتتتتول  مبتكتتتتتترة 

الستجابة بشكل يعتمد على خلفيته وا
 النظرية والعملية ذات العالقة.

 

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.

اعداد ، استكشاف ن تحليل ، 

تقييم المشاكل العلمية و ايجاد 

 .حلولها 

مقارنة اساليب البحث العلمي 

و القدرة على تصميم و تقييم 

 البحث العلمي .

 متسق



  مهاااارات العالقاااات

باااااايا ا  اااااا ا  

 وتحمل المسؤولية

يستتتهم فتتتي، ويعمتتتل علتتتى تستتتهيل، 
الحلول البناءة للقضايا فتي المواقتف 
الجماعيتتتة ستتتواء أكتتتان فتتتي مركتتتز 
قيادي أم كان عضواً في جماعة.  و 
يمكن أن يمارس قيتادة الجماعتة فتي 
مواقتتف متنوعتتة تتطلتتع استتتجابات 

  مبتكرة.  
 

يقتتوم بالمبتتادرة فتتي تحديتتد القضتتايا 
التتتتتتي تتطلتتتتتع عنايتتتتتة خاصتتتتتة و 

ل مناستتع لهتتا ستتواًء التصتتدي بشتتك
أكتتتان ذلتتتك بشتتتكل انفتتترادي أم متتتن 

 خالل العمل الجماعي.
   

يتحمتتتتتل مستتتتتهولية تعلمتتتتته التتتتتذاتي 
ويستطيل أن يحدد ويستتخدم وستائل 
إيجاد المعلومات الجديدة أو أستاليع 
التحليتتتتل الالزمتتتتة إلنجتتتتاز المهتتتتام 

 المسندة إليه. 
 

يتعامتتتتتل متتتتتل القضتتتتتايا األخالقيتتتتتة 
ة بتتالقيم و والمهنيتتة التتتي لهتتا عالقتت

األحكتتام األخالقيتتة بطتترا حساستتة 
لآلختتتتتترين ومتوافقتتتتتتة متتتتتتل القتتتتتتيم 
األساستتتتتية واألخالقيتتتتتات المهنيتتتتتة 

 المتعارف عليها. 
 

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 و 

 لجميع القطاعات في المجتمع .

 متسق

 مهارات التواصل 

يمكن أن يحدد األساليع اإلحصتائية 
والرياضية ذات العالقة عند دراستة 
القضتتتايا والمشتتتكالت، وأن يطبقهتتتا 
بشكل إبداعي في تفستير المعلومتات 

 الحلول.واقتراو 
 

يمكتتتن أن يتواصتتتل بفعاليتتتة شتتتفهياً 
وكتابياً، وأن يختار ويستخدم أشكال 
العتترا المناستتبة للقضتتايا المختلفتتة 

 وللمتلقين المختلفين.
 

يستخدم بشكل معتاد )روتيني( أكثر 
تقنيتتتتات المعلومتتتتات واالتصتتتتاالت 
مناسبة في جمل، وتفستير، وإيصتال 

 المعلومات واألفكار.
 

صال )بلغة اكتساب مهارات االت

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 

 
have acquired lifelong 

learning strategies  

 

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

   المهاااارات الاااانف

 )حركية(

يتعين اإللمام بمجال واسل و متكامل 
من المعارف والمهارات المطلوبة 

للممارسة الفعالة في المجال المهني 
 المطلوع.

 

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 

سواء  الحيويةالمعملية 

 االساسية او المتقدمة.

القدرة على التعامل مع مختلف 

 االجهرة العلمية في مختبرات

 االحياء  علوم

 متسق

 


