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 معمومات متخصصة: -ب
إٔداف اىَقسز  -1

 اىعاٍح

 General Aims    

 اىرعسف عيٜ ٍفًٖ٘ عيٌ ظٞن٘ى٘ظٞح اىَسػٜ. .2

اإلىَاً تإَٔٞةح عيةٌ ظةٞن٘ى٘ظٞح اىَسػةٜ مأؼةد اىفةسٗم اىٖاٍةح  .1

 فٜ ٍعاه اىعالض اىغرائٜ ٗاىدٗائٜ.

َشةامو اىظةؽٞح اىغرائٞةح اىرةٜ مٞفٞح ٗػع خطح ىيرعسف عيةٜ اى .3

 .ٝعاّٜ ٍْٖا اىَسٝغ تاىَعرشفٞاخ

اىةةرؽنٌ فةةٜ اىايةةو اىْةةاذط عةةِ أٍةةساع ظةة٘  ّٗقةةض اىرغرٝةةح  .4

 ٗاىَسذثطح تاىؽاىح اىْفعٞح ىيَسٝغ.

اىرعسف عيٜ اىعْاطس اىسئٞعةٞح إلّعةاغ تثةساٍط اىعةالض اىغةرائٜ  .5

 اىظؽٜ.

رائٞةح ٍعاّٗح اىَسػٜ عيٜ إذثام اىْظٌ ٗاىعي٘مٞاخ اىظؽٞح اىغ .6

اىعةةةيَٞح ٍةةةِ خةةةاله اىرقْٞةةةاخ اىااطةةةح تاىةةةدٗافع اىْفعةةةٞح ىةةةدٛ 

 اىَسػٜ.

ذظةةؽٞػ اىَفةةإٌٞ اىااؽدةةح ىةةدٛ اىَسػةةٜ عةةِ اىطعةةاً ٗاىةة٘شُ  .7

ٗإمعةةاتٌٖ ٍفةةإٌٞ ظدٝةةد عةةِ اىغةةرا  اىطثٞعةةٜ ٍةةِ خةةاله اىعةةالض 

 اىْفعٜ ٗاىغرائٜ ٗذنِ٘ٝ عاداخ غرائٞح ظٞدج.

ذطثةةح تاىغةةرا  اىرعةسف عيةةٜ اىعدٝةةد ٍةةِ األٍةةساع اىْفعةةٞح ٗاىَس .8

ٗمٞفٞح عَو اىعالض اىغرائٜ، ٗاىْفعٜ، ٗاىدٗائٜ مَا فٜ ؼةاالخ 



ٜ، اىاةةة٘ف اى٘اىةةةدٛ فقةةةداُ اىشةةةٖٞح اىعظةةةاتٜ اىةةةٌْٖ اىعظةةةات

 ع اىْفعٞح اىغرائٞح.اسٗغٞسٕا ٍِ األٍ

دزاظح اىْ٘اؼٜ اىعٞن٘ى٘ظٞح فٜ اىَساؼو اىعَسٝح اىَاريفح مَا  .9

ل فةةٜ ؼةةاالخ فةةٜ ؼةةاالخ اىطف٘ىةةح، اىَسإقةةح، اىشةةٞا٘خح ٗمةةرى

اىَسػٞح اىَصٍْح ماىعَْح ٗاىعسؽاُ ٗاىفشةو اىنية٘ٛ ٗغٞسٕةا 

 ٗزتؾ ذىل تاىدٗافع ذعآ اىغرا  فٜ مو ٍسؼيح.

اىَاسظاخ اىرعيَٞٞح اىَعرٖدفح ٍِ ذدزٝط اىَقسز:   -1  

Intended Learning Outcomes 

اىَعسفح ٗ اىفٌٖأ  -1  

Knowledge and 

Understanding 

ٗاىدٗافع اىْفعةٞح ىةدٛ اىَةسٝغ ٗاىرةٜ اىرعسف عيٜ اىع٘اٍو  .2

 ذؽنٌ اىعالقح تْٞٔ ٗتِٞ اإلطاتح تاىَسع.

اإلىَاً تاىع٘اٍو اىْفعٞح اىرٜ ذرؽنٌ فٜ زفغ أٗ قث٘ه اىطعةا  .1

 ىدٛ اىَسٝغ.

اىرعةةةسف عيةةةٜ اىَعيٍ٘ةةةاخ ٗاىثٞاّةةةاخ اىرةةةٜ ذَنةةةِ أخظةةةائٜ  .3

 -ٍَسػةةةٔ -اىرغرٝةةةح تاىرعةةةاُٗ ٍةةةع اىفسٝةةةب اىطثةةةٜ )ؽثٞةةةة

تدقةةح ّٗظةةاً ذعةةٖو عَيٞةةح اىرغرٝةةح  طةةٞدىٜ( ٍةةِ أدا  عَيةةٔ

 اىعالظٞح تاىَعرشفٜ.

اىفٌٖ اىراً ىعَيٞح اىرصقٞف ٗاىرعيٌٞ ىيَسٝغ ٗأظسذٔ تظة٘زج  .4

 ٍثعطح عِ اىَسع ٍِ خاله ظيعاخ ذصقٞفٞح ٍراظظح.

فٌٖ خظائض اىَسع فٜ اىؽاىح اىؽادج ٗاىَصٍْح ٗزتؾ ذىةل  .5

 تاىغرا  ٗاىدٗا  ٗاىؽاىح اىْفعٞح ىيَسٝغ.

ٗاىفٖةةٌ ىيع٘اٍةةو اىعةةٞن٘ى٘ظٞح اىرةةٜ ذةةرؽنٌ فةةٜ  اإلىَةةاً اىرةةاً .6

 اخرٞاز اىطعاً ٗعالقح ذىل تاىدافع ٗاإلدزاك ىدٛ اىَسٝغ.

ب  اىقدزاخ اىرْٕٞح-1  

Intellectual skills 

 فرسج اىعالض. أشْا ذقٌٞٞ اىؽاىح اىغرائٞح ىيَسٝغ داخو اىَعرشفٜ  .2
 ظٖا.ٗػع خطح اىسعاٝح اىغرائٞح اىالشٍح ىيؽاىح اىَسػٞح تعد ذشاٞ .1

 أٗ اىصاترةحاىرعةسف عيةٜ اىَشةنالخ  إٍناّٞحاىَٖازج اىراٍح فٜ  .3

 اىرٜ ٝعاّٜ ٍْٖا اىَسٝغ. اىَؤقرح

 اى٘ػةةةع اىؽةةةاىٜ ىيَةةةسٝغ ٗاىَشةةةنالخ اىرةةةٜ ٝعةةةة أُذقٞةةةٌٞ  .4

عةةةِ ؼاىةةةح ٍسػةةةٞح ذرةةةسك تعةةةغ  ٝرعةةةاٝع ٍعٖةةةا ٗاىْاذعةةةح

اىرغٞةةةساخ عيةةةٜ اىظةةةفح اىفعةةةٞ٘ى٘ظٞح ىيَةةةسٝغ اٗ عَيٞةةةح 

 اىرَصٞو اىغرائٜ.

عيةةٜ اىَقةةاٝٞط ٗاىَعةةاٝٞس اىرةةٜ َٝنةةِ ٍةةِ خالىٖةةا  اى٘قةة٘ف .5

 .اىؽنٌ عيٜ ّعاغ تساٍط اىرصقٞف اىغرائٜ ىيَسع

 ض اىَٖازاخ اىَْٖٞح-1

Professional Skills 
 التشخيص الدقيق والمتخصص لمحالة. .1

وضععخ خ ععة العععتج والتععي تتضععمن العععتج ال  ععي  ورعايععة  .2
 القععععا مين عمععععي التمععععريي كععععئلك الرعايععععة القععععا مين عمععععي

التزمععة لكععل حالععة مرضععية المععريي كععئلك الرعايععة ال ئا يععة 
 عمي حدة.

التثقيف والتعميم لممعريي معن خعتل اطةشع ة التثقيفيعة لممعريي  .3
 وأسرته حتي يكوةوا عمي عمم  الحالة المرضية ومت م اتها.

 ّشس اى٘عٜ اىغرائٜ فٜ ؼاىح اىظؽح ٗاىَسػٜ. .2 اىَٖازاخ اىعاٍح -د -1



General Skills 
 

ؽنٌ فةةٜ اىايةةو اىْةةاذط عةةِ أٍةةساع ظةة٘  ّٗقةةض اىرغرٝةةح اىةةر .1

ٗاىْ٘اؼٜ اىْفعٞح اىَاريفةح اىرةٜ ذةرؽنٌ فةٜ دٗافةع اىَةسٝغ 

 ذعآ اىغرا .

االزذقةةا  تاىَعةةر٘ٛ اىَعسفةةٜ ألَٕٞةةح فٖةةٌ اىع٘اٍةةو اىْفعةةٞح  .3

اىرةةٜ ذؽةةٞؾ تةةاىَسٝغ ٗذيعةةة دٗز ٕةةاً فةةٜ اخرٞةةازٓ ىيطعةةاً 

 ٗعالقرٔ تأفساد أظسذٔ.

اىعةةي٘ك اىغةةرائٜ اىظةةؽٜ اىَْاظةةة اىسظةة٘م تةةاىَسٝغ إىةةٜ  .4

ىؽاىرٔ ؼٞس أُ اىَسع قد ٝؤدٛ إىٜ ؼدٗز االمرداب ٗاىقيةب 

 ٗاىسٕثح ٗذغٞٞس ّظاً اىؽٞاج ىيَسٝغ.

عَةةو اىثةةساٍط اىغرائٞةةح اىَْاظةةثح ىنةةو ٍةةسٝغ ٗذىةةل تغةةغ  .5

اىْظةةس عةةِ قيةةب ٗذ٘قعةةاخ اىَةةسٝغ اىرةةٜ قةةد ذظةةو إىةةٜ عةةدً 

 اىصقح فٜ اىفسٝب اىقائٌ عيٜ اىعالض.

ذ٘طةةٞو اىَعيٍ٘ةةةح اىغرائٞةةةح تطسٝقةةح تعةةةٞطح ٗتيغةةةح ٝفَٖٖةةةا  .6

اىَسٝغ ٍْٗاظثح ىٔ ؼٞس أُ اىَسٝغ ٝنُ٘ دائَةا فةٜ ؼاىةح 

 ٍعازػح ٍع اىقائٌ تاىرصقٞف ٗاىر٘عٞح اىظؽٞح اىغرائٞح.

ىدٛ اىَةسٝغ عةِ اىطعةاً ٗاىة٘شُ ذظؽٞػ اىَفإٌٞ اىااؽدح  .7

 ٗإمعاتٔ ٍفإٌٞ ظدٝد عِ اىغرا  اىطثٞعٜ.

ٗاىغةرائٜ اىظةؽٞػ ٝةؤدٛ إىةٜ ذنةِ٘ٝ غرائٞةةح  اىعةالض اىْفعةٜ .8

 . ظدٝدج ٗظٞدج
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