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املحاور 
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مفهوم مخرجات التعلم1.

أهمية تحديد مخرجات التعلم2.

مجاالت مخرجات التعلم في اإلطار السعودي للمؤهالت3.

صياغة مخرجات التعلم4.



3

جدول العمل

9:00–10:45

مخرجات •

التعلم 

وأهميتها

10:45–11:00

استراحة•

11:00-12:30

مجاالت •

مخرجات 

التعلم 

اوصياغته

12:30–1:00

استراحة •

صالة

1:00–2:00

تدريبات•



مفهوم مخرجات التعلم

4

1

تعريفها والفرق بينها وبين األهداف



5



“ علم عبارات تصف ما يتوقع أن يكون املت
لتعلمقادرا على القيام به كنتيجة لعملية ا

(سلوك يمكن مالحظته وقياسه)

66



التحول من املعلم إلى الطالب

7

التعليم القائم على مخرجات التعلم

الطالب

املادة 

العلمية

املعلم



الغايات واألهداف ومخرجات التعلم

8

الغايات

األهداف

املخرجات



الغايات واألهداف واملخرجات

الغايات تتصف بالعمومية وهي بعيدة املدى▰

األهداف أكثر تحديدا من الغايات وهي تصف ما يريد▰
.املعلم ايصاله للطلبة

ب املخرجات أكثر تحديدا وهي تصف ما سيكون الطال▰
.قادرا على أدائه
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أمثلة لبرنامج طب األسنان

تزويد املجتمع بأطباء أسنان ذوي مهارة عالية: غاية▰

نانإكساب الطالب املهارات األساسية لطبيب األس: هدف▰

تخدام بنهاية البرنامج، سيكون الطالب قادرا على اس: مخرج▰
.أنواع حشوات األسنان املختلفة
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األهداف ومخرجات التعلم

11

الطالباملعلم األهداف
مخرجات 
التعلم
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1تمرين رقم 

ل حدد أي من العبارات التالية تشكل أهداف وأيها تشك
مخرجات تعلم؟

جماعي
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مخرجات الدرس

مخرجات املقرر 

مخرجات البرنامج

مخرجات املؤسسة

أنواع مخرجات التعلم



قرراتتحقيق التوازن والتناغم بين مخرجات التعلم وامل

14

8مقرر  7مقرر  6مقرر  5مقرر  4مقرر  3مقرر  2مقرر  1مقرر 

1مخرج 

2مخرج 

3مخرج 

4مخرج 

5مخرج 



أهمية تحديد مخرجات التعلم

15

2
للمعلم والطالب والبرنامج واملؤسسة
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األهداف
مخرجات 

التعلم

أنشطة 

التعليم
التقييم

التقييم
أنشطة 

التعلم

مخرجات 

التعلم

املعلم

الطالب

Biggs, 2003

تهي الطالب يبدأ من حيث ين
املعلم، فوضوح األهداف 
واملخرجات منذ البداية 

ط تسهل للطالب التخطي
وجه لعملية التقييم والتي ت
.أنشطة التعلم



للمعلم

اختيار أساليب التدريس املناسبة•

اختيار أساليب التقييم املناسبة•

توفير العدالة واملوضوعية•

املوازنة بين إرشاد الطالب واستقالليتهم•
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للطالب

وضوح ما هو متوقع لنجاح عملية التعلم•

لمممارسة عمليات إدراكية عليا أثناء التخطيط للتع•

لضمان نجاح التعلماستخدام املهارات املناسبة•

18



للبرنامج واملؤسسة

ةتحقيق التوازن والتكامل بين املقررات املختلف•

مجتوفير مواصفات واضحة للطالب عند إكمال البرنا•

إمكانية موائمة البرنامج مع سوق العمل•

19



طريقة اختيار وتحديد مخرجات التعلم

احتياجات سوق العمل▰

املواصفات واملعايير املعتمدة للتخصصات▰

مواكبة املتغيرات▰

20
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https://bit.ly/2TQygP6

مشروع مخرجات التعليم العالي

https://bit.ly/2TQygP6


مجاالت مخرجات التعلم

22

3
معرفة ومهارات وكفايات



يةالتصنيف حسب الكثير من النظم العامل

23

املجال 

النفس حركي

املجال 

الوجداني

املجال 

املعرفي



NCAAAالتصنيف لدى 

.ؤهالتالسعودي للم/يعتمد التصنيف على اإلطار الوطني▰

24

املستويات

عدد الساعات

مجاالت 

وتوصيف 

املخرجات



اإلطار السعودي للمؤهالت

تحديث وتطوير لإلطار الوطني للمؤهالت▰

(7البكالوريوس املستوى )مستويات 10▰

ميالتسجيل متطلب سابق لالعتماد األكادي▰

معايير للبرامج7معايير للمؤسسات و 7▰

لصياغة مخرجات التعلم تحكم عند التسجي▰
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تمجاالت مخرجات التعلم في اإلطار السعودي للمؤهال 

26

النظريات 

والحقائق

التطبيق املعارف

العملي 

للمعرفة

املهارات
االستقاللية 

واملسؤولية

املمارسة

السمات

الكفاءات



املعارف

ألفكار تشمل املعارف كال من البيانات والحقائق واملعلومات واملفاهيم وا
.  والقضايا واالتجاهات واملواضيع والنظريات

.و خاصةتوصيفات تركز على العمق واالتساع املعرفي في سياقات عامة أ▰

مخرجات التعلم التي تركز على اكتساب الفهم النظري ▰

ئق ما يعرفه ويفهمه املتعلم في مجال تخصص محدد كمعرفة الحقا▰
والقواعد والنظريات

27



املهارات

.ة عمليةاملهارات هي القدرة على تطبيق املعرفة في ممارس▰

ية ويمكن وصفها على أنها مجموعة من الصفات املعرف▰
.مارسةوالجسدية املكتسبة عبر التعلم أو التدريب أو امل

عة في بشكل عام ترتبط املهارات بالبراعة والدقة والسر ▰
.إنجاز مهمة أو عملية معينة

28



املهارات

القدرة على توظيف املعرفة في املمارسة▰

القدرة على إنجاز املهام والعمليات املتعلقة بمهنة معينة▰

ث والقيام القدرة على استخدام الطرق واألساليب التحليلية في البح▰
باملهام والواجبات املتعلقة بالتعلم

قية إنجاز املهام وحل املشاكل باستخدام املهارات العملية واملنط▰
واإلبداعية املكتسبة

لتوظيفوفقا ملتطلبات ا( العربية أو األجنبية)إجادة استخدام اللغة ▰
29



30

التركيب

التقييم

التحليل

التطبيق

الفهم

املعرفة

مستويات املعرفة حسب 
تصنيف بلوم للمهارات 

املعرفية



الكفاءات

.ياق عمليتعتبر الكفاءة هي القدرة على استخدام املعارف واملهارات في س▰

قية تتمحور الكفاءة حول السمات الشخصية والقيم والجوانب األخال▰
رتبط بقدرة واملسؤوليات ودرجة االستقاللية في إنجاز املهام والعمليات وت
لفة واملحيط الفرد وأداءه في الحياة وتفاعله في املواقف االجتماعية املخت

.  الثقافي وظروف العمل

فرد وبعبارة أخرى فإن الكفاءة تظهر بشكل كامل عندما يتم وضع ال▰
.ضمن سياق عملي يرتبط بعمله وحياته

31



الكفاءات

في تطبيق املعارف واملهاراتاالستقاللية واملسؤولية ▰

للمعارف واملهارات في بيئة العملاملمارسة▰

ة املتعلقة باألبعاد السلوكية واالجتماعية الخاصالسمات▰
بالسلوك الوظيفي

32
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يةاالستقاللية واملسؤول

ظهر من خالل القدرات أو اإلمكانيات التي يتحلى بها املتعلم والتي ت▰
األنشطة والسلوكيات املطلوبة من أجل مزيد من التعلم أو

التوظيف

أنشطة عملية تظهر من خالل التعاون أو اإلشراف بدرجات ▰
مختلفة من االستقاللية والقدرة على قيادة اآلخرين

تحمل املسؤولية واملحاسبية▰

املسؤولية واالستقاللية في مجال العمل أو التعلم▰
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املمارسة

املهاراتاألداء املنهي أو املخرجات املترتبة على تطبيق املعارف و ▰

من قبل التوصيفات التي تمثل مستوى األداء املطلوب تحقيقه▰
املتعلم لإلنجاز الناجح ملهمة أو واجب أو عمل

توظيف أو وصف األداء العملي واملتطلبات املهنية للحصول على ال▰
مزيد من التعلم
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السمات

ارات القدرات والخصال الشخصية التي يمكن استخدامها في مس▰
مهنية أو عملية أو أكاديمية

واصل القدرة على استخدام املهارات االجتماعية مثل القيادة والت▰
والتعاون والعمل الجماعي

القدرة على إظهار املبادئ األخالقية في العمل واملواقف ▰
االجتماعية املختلفة

هنةالقدرة على مواكبة املعارف املتقدمة في مجال العمل أو امل▰



Kennedy, Hyland, and Ryan (2009)

36

معرفةمهارات

كفؤ

اتجاهات



مخرجات لبرنامج اللغة اإلنجليزية

:بنهاية البرنامج، سيكون الطالب قادرا على أن

نظريةيشرح النظريات الحديثة في مجال اللغويات ال: املعارف▰

تابةيستخدم اللغة اإلنجليزية بطالقة تحدثا وك: املهارات▰

يما ملقاالت يكتب تقي–يعمل بفعالية ضمن الفريق : الكفايات▰
في مجال اللغويات النظرية

37



مخرجات ملقرر الترجمة

:بنهاية املقرر، سيكون الطالب قادرا على أن

يذكر الفرق بين أساليب الترجمة املختلفة: املعارف▰

لى العربيةيترجم نصوصا قصيرة من اللغة اإلنجليزية إ: املهارات▰

ختلفة يترجم نصوصا قصيرة باستخدام أساليب م: الكفايات▰
للترجمة

38



مخرجات لبرنامج الحاسب اآللي

:بنهاية البرنامج، سيكون الطالب قادرا على أن

يذكر عناصر أهم لغات البرمجة: املعارف▰

يستخدم لغات البرمجة بشكل صحيح: املهارات▰

تخدام يصمم برنامجا الكترونيا لغرض محدد باس: الكفايات▰
لغات البرمجة

39



مخرجات برنامج الطب

:بنهاية البرنامج، سيكون الطالب قادرا على أن

لجسميشرح طريقة عمل األجهزة املختلفة في ا: املعرفة▰

حةيقوم بإجراء فحص سريري بطريقة صحي: املهارات▰

امل يتع–يشخص األمراض بطريقة صحيحة : الكفايات▰
مع املرض ى حسب أخالقيات املهنة

40
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مجاالت3إلى 5االنتقال من 

43

املعارف معرفة

املهارات

املهارات اإلدراكية

مهارات االتصال 

املهارات العددية 

املهارات التقنية

املهارات الحركية

الكفاءات
مهارات التعامل مع 

اآلخرين واملسؤولية
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2تمرين رقم 

حدد ألي مجال من مجاالت املخرجات ينتمي كل من 
: املخرجات التالية

جماعي



صياغة مخرجات التعلم

45

5
قواعد وأسس



خطوات كتابة مخرجات التعلم

46

عاألداء املتوق املستوى  املحتوى  املجال برنامج/مقرر 



القالب

47

_   ______أن / _______سيكون الطالب قادرا على ___________ بنهاية 

  ___________________________



أمثلة

أهم بنهاية البرنامج سيكون الطالب قادرا على أن يشرح•
النظريات اللغوية الحديثة

ستويات بنهاية املقرر سيكون الطالب قادرا على أن يسرد امل•
.األساسية للمعرفة حسب هرم بلوم

48



شروط ومعايير صياغة مخرجات التعلم

بصيغة املستقبل•

فعل واحد فقط•

قابلة للقياس•

واقعية وممكنة التحقق•

واضحة وسهلة الفهم•

49



شروط ومعايير صياغة مخرجات التعلم

.أن تعبر عن رسالة البرنامج وأهدافه▰

في املقررات أن تتضمن خصائص الخريجين للبرنامج واملؤسسة التعليمية▰
.ذات الصلة

.أن تركز على سلوك املتعلم وليس على نشاط التعلم▰

.سعوديةأن تفي باملتطلبات املهنية للممارسة في اململكة العربية ال▰

.إجراء املقارنات املرجعية الالزمة▰
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شروط ومعايير صياغة مخرجات التعلم

.مهنيةاستشارة املهنيين في املخرجات التي ترتبط بمواضيع▰

ألخرى استشارة األكاديميين في البرامج النظيرة في الجامعات ا▰
.لضمان مناسبة مخرجات التعلم املستخدمة

51



أفعال مقترحة

استخدام أفعال متنوعة•

أفعال تناسب املجال•

أفعال تعكس السلوك املطلوب•

ب أفعال تناسب املستوى املطلوب  حسب اإلطار وحس•
(برنامج أو مقرر )استخدام املخرج 

52
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املعارف

ِّف، يصنف
، يذكر، يعدد، يحدد، يسجل، ُيَعر 

ن   
، يروي، يلخص، يصف، يسترجع، يتعرف على، يدوِّ

عيكتب، يرتب، يسمي .حكي، يستعرض، ي، يَسمِّ
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املهارات
  
ر، يطور، يشرح، يثبت، يكتب، يقارن، يميز، ينقد، يحلل، يعبِّ

علل، يخطط، يبتكر، ييهئ، يجدد، يعيد تنظيم، يوضح، يتنبأ، ي
ل، يتواصيصمم، يقيس، يحكم على، يبرر، يفسر، يقيم، 

ل، يستخدم، يظهر  
ِّ
، يؤدي، يصيغ، يعد، يحسب، يبحث، يشغ

ل، ينتج، يرس  
ِّ
م، يرسم يمثل دوًرا، يبالغ، يوظف، يعد، يشغ

كب، مخطط، يفحص، ينش ئ، يجمع، يجري تجربة، يمارس، ير 
.يحضر
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حسب
مبلو هرم
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الكفاءات
يتعلم ذاتيا، يتحمل مسؤولية، يؤدي من

غير مساعدة، يدير األزمات

االستقاللية 

واملسؤولية

يفحص، يؤدي، يقدم درس، يكتب 

(يختلف باختالف التخصص)تقرير 
املمارسة

يتصرف بمهنية، يقود فريق، يعمل في

فريق، يتصرف بموضوعية 
السمات



الفرق بين  مخرجات البرامج ومخرجات املقررات

راتتتصف مخرجات تعلم البرامج بالعمومية أكثر من مخرجات املقر ▰

تكون مخرجات املقررات تفصيال ملخرجات البرنامج▰

و املرتبطة ال تناسب األفعال البسيطة أو املحددة للنشاط بشكل كبير أ▰
بأنماط املعرفة الدنيا مخرجات البرنامج

57



أمثلة

لتوصيفات ال يمكن فعليا وضع قائمة محددة، بل ينبغي على القائمين على ا
.دراسة كل فعل لكل مخرج على حدة

ؤديي–ينقد –يحلل –يفسر –يشرح : أفعال قد تناسب البرنامج▰

سم ير –يؤدي تجربة –يعرف –يعدد : أفعال قد ال تناسب البرنامج▰

58



أمثلة ملخرج برنامج ومخرج مقرر 

رح بنهاية البرنامج، سيكون الطالب قادرا على ش: مخرج برنامج▰
.العصور املختلفة

بنهاية املقرر، سيكون الطالب قادرا على تعداد : مخرج مقرر ▰
الخصائص املميزة للعصر العباس ي

59



أخطاء شائعة

استخدام أكثر من فعل▰

...(ر، فهم، معرفة، تقدي)استخدام أفعال غير قابلة للقياس ▰

استخدام فعل غير مناسب للمجال▰

تكرار استخدام نفس الفعل من غير حاجة▰

صياغة عامة جدا أو محددة جدا ▰

60
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3تمرين رقم 

حدد إن كان كل مخرج من املخرجات التالية صحيحا أم ال، 
.وفي حال وجود خطأ قم بتصحيحه

جماعي



62

4تمرين رقم 

.تدريب على كتابة املخرجات

جماعي



وأخيرا وليس آخرا

63
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شكرا لحسن االستماع
واملشاركة



قائمة املراجع
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https://www.cmu.edu/teaching/resources/Teaching/CourseDesign/Objectives/CourseLearningObjectivesValue.pdf
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عربي

للمؤهالتالسعودياإلطار/التعليمتقويمهيئة–(2018)للمؤهالتالسعودياإلطارمستويات•

اإلطار/التعليمتقويمهيئة–(2018)(سقف)للمؤهالتالسعودياإلطارملراجعياإلرشاديالدليل•
للمؤهالتالسعودي

/https://www.eec.gov.sa/nqf(سقف)للمؤهالتالسعودياإلطاربوابة•

)2012)النقيبيحيى.د.أ–البرنامجوتقييموتنفيذتخطيطفي"التعلمنتائج"دورة•

13/6/1439-12)جدة–املؤسس يواالعتمادللتقويمالوطنياملركز–(التعلممخرجاتتقويم)عملورشة•
(هـ

للمؤهالتالسعودياإلطار–(للمؤهالتالسعودياإلطارفيالتسجيلمتطلبات)عملورشة•

https://www.eec.gov.sa/nqf/

