
 

 خمرجات تعلم الربنامج:
اتها وكىاعدها  لدًه اإلاعسفت الشاملت واإلانظمت إلابادا اللغت العسبُت وهظٍس

 ألاساسُت .
a1 

اث في اإلاجاالث العلمُت ذاث الصلت بأفسع  ًىىن ملًما باإلاعازف و النظٍس

س .  وعلىم العسبُت ، وملما هرلً بالعلىم التربىٍت وطسق الخدَز

a2 

جدًد ومسخددث من أبداث في مجاٌ اللغت وفسوعها  ًىىن ملًما بيل هى

 لإلسهام في خل مشىالتها وكضاًاها اللغىٍت ، وشٍادة مفسداتها لدي دازسيها .

a 3 

ًىىن على وعي باألهظمت واللىابذ الخنظُمُت للمهنت ومخطلباتها الفنُت 

 ومداولت جدسُنها وجلىٍمها إلاساعاة اإلاخغيراث اإلاسخددجت.

a 4 

كادًزا على  اسخلصاء اإلاعلىماث وجدلُلها وهلدها وجلىٍمها من مصادز ًىىن 

مخنىعت و ٌسخطُع جطبُم ما جم الخىصل إلُه من هخابج في خل مشىالث 

 اللغت وكضاًاها مع مساعاة جاهب ٌسير من الخىجُه وؤلازشاد.

b1 

ٌ اللغت العسبُت وكضاًاها ،ووضع مشىالث لدًه اللدزة على دزاست   خلى

وملترخاث إبداعُت لحلها مسخخدما أشياال مخنىعت من جلنُاث اإلاعلىماث ، 

س الحدًثت ،  اث الخعلُم والخعلم ، وطسابم الخدَز مع مساعاة هظٍس

. والخىنىلىجُا في معالجتها  

b2 

لدًه اللدزة على الاسخخدام ألامثل لطسابم ؤلاجساء والخطبُم للمهازاث 

وفسوعها صلت بالعسبُت ُت ذاث الفي سُاكاث أوادًمُت ومهن اللغىٍت ومدزواتها

.ومسخىٍاتها اإلاخخلفت  

b 3 

لدًه اللدزة على اكتراح الحلٌى البناءة غير الخللُدًت عند مىاجهت اإلاشىالث 

 أو اللضاًا ذاث العالكت باإلاهنت .
c1 

م بئًجابُت ، واسخطاعخه على كُادة مجمىعخه  وكدزجه على العمل بسوح الفٍس

 بنجاح وفاعلُت إذا اكخضت الضسوزة ذلً

c2 



 C 3 كادز على اإلابادزة بخددًد اللضاًا الهامت ومعالجتها بشيل فسدي أو جماعي 

، وزفع هفاءجه اإلاهنُت وكدزجه الراحي حعلمه جدمل مسؤولُتلدًه اللدزة على 

والنلد واإلاناكشت ، وجطىٍس وامخالن أدواجه اإلاهنُت والعملُت الخدلُل على 

 إلهجاش ما ٌسند إلُه من مهام.

C 4 

م في العالكاث الشخصُت  لدًه اللدزة على الخصسف بمسؤولُت وخلم هٍس

ن ، وججاه اللضاًا ألاخالكُت واإلاهنُت ذاث الصلت وكُم  واإلاهنُت ججاه آلاخٍس

 ؤلاسالم الحنُف وألاخالق اإلاهنُت اإلاخعازف عليها من كبل اإلاجخمع .

C 5 

خدام ألاسالُب ؤلاخصابُت اإلاناسبت وجددًدها لدًه اللدزة على اسخ

وجطبُلها بشيل مبدع وخالق في جفسير اإلاعلىماث وجدلُلها ومعالجتها 

لت إبداعُت غير جللُدًت .  بطٍس

d 1 

 أو إًجابُت )بفعالُت  ًخىاصل
ً
  وأشفهُا

ً
عسض َسخخدم طسابم ، و ( هخابُا

ليل من اإلاخللي وكضِخه .مناسبت   
d 2 

ر جلنُاث اإلاعلىماث والاجصاالث مناسبت لجمع وجفسير ًخلن اخخُاز أهث

 واًصاٌ اإلاعلىماث

d .3 

  

 


